
DANMARKS NA TIONALBANK
Kvartalsoversigt - 4. kvartal 1998



Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året.

Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen.
Redaktør: Anders Møller Christensen.

Kvartalsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til:
Danmarks Nationalbank, Informationssektionen, Havnegade 5, 1093 København K.
Telefon 33 63 70 00 (direkte) eller 33 63 63 63.
http://www.nationalbanken.dk

Kvartalsoversigt - 1. kvartal 1999 planlægges offentliggjort 2. marts 1999.



Kvartalsoversigt - 4. kvartal 1998

Seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene . . . . . . . . . . . . .1
Danmarks deltagelse i ERM II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Euromønternes nationale side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Undersøgelse af valutamarkedet og markederne
for afledte finansielle instrumenter i 1998 

v/fhv. vicedirektør Henning Dalgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Omsætningen på det danske valutamarked var i april 1998 lidt lavere end
i april 1995. Det er et af resultaterne af den danske del af en international
undersøgelse omfattende 43 lande.

Elektroniske penge 
v/Christian Thygesen, Betalingsformidlingskontoret og
Mogens Kruse, Kapitalmarkedsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Udviklingen af elektroniske penge og myndighedernes overvejelser om re-
gulering beskrives. Udbredelsen af elektroniske penge har indtil nu været
beskeden.

IMF og den internationale finansielle krise
v/Thomas Elkjær, Internationalt Kontor . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
De finansielle kriser i en række lande gennemgås. IMFs rolle i håndtering
af kriserne og kritikken heraf behandles. Nogle forslag til at styrke det in-
ternationale finansielle system bliver omtalt.

Kapitalgevinster på aktier og ejerboliger
v/Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling . . . . . . . . . . . . .54
Kapitalgevinster eller -tab på aktier og fast ejendom indgår normalt ikke i
prisindeks. Samtidig påvirker disse aktivpriser såvel det private forbrug
som bolig- og erhvervsinvesteringerne. Nogle centralbankovervejelser i
den anledning bliver gennemgået.

Ændret pensionsbeskatning
v/Leif Lybecker Eskesen, Suzanne Hyldahl og 
Birgitte Søgaard Jensen, Kapitalmarkedsafdelingen . . . . . . . . .66
De nyligt vedtagne ændringer i pensionsbeskatningen bliver gennemgået i
hovedtræk. Ændringerne ventes at medføre, at obligationsmarkedet vil
fungere bedre end hidtil, men også at statens indtægter fra pensionsskat
vil svinge mere.



Privatforbrugets indkomst- og prisfølsomhed
v/Morten Malle Høyer, Økonomisk Afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Det private forbrug påvirkes umiddelbart mere af en given prisændring
end af en tilsvarende ændring i den disponible indkomst. På kort sigt er
afgifter derfor et mere effektivt finanspolitisk instrument end indkomstskat.
På langt sigt er der ingen forskel.

Pressemeddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

Artikler i Kvartalsoversigten, november 1996 - 3. kvartal 1998 .96

Tabelafsnit samt priser på statistik i 1999

37. årgang, nr. 4



Seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene
Oversigten vedrører perioden fra september til medio november 1998

De internationale kapital- og valutamarkeder var turbulente i en periode
efter den russiske rubels fald i slutningen af august. Markederne blev do-
mineret af, at de finansielle investorer søgte mod sikkerhed og likviditet,
og renterne faldt i Tyskland og USA. Rentespændet mellem Tyskland og
de mindre europæiske lande, herunder Danmark, blev overgangsvist udvi-
det. Situationen er siden normaliseret efter en brat stigning i de internatio-
nale obligationsrenter samt en markant svækkelse af dollar over få dage.
De internationale finansielle markeder har været stabile siden oktober.

Uroen på de internationale kapitalmarkeder i september førte også til et
pres mod den danske krone. Nationalbanken foretog betydelige støtteop-
køb og hævede diskonto og reporente i sidste del af september. I takt med
roligere markedsforhold tilbagekøbte Nationalbanken valuta, og renten
blev gradvist sat ned.

Under indtryk af den økonomiske krise i Asien, Rusland og Latinameri-
ka er vækstudsigterne for den vestlige verden generelt blevet nedjusteret,
dog uden der er udsigt til stagnation. USAs BNP skønnes af internationale
organisationer som OECD, IMF og EU-Kommissionen at stige med 1½-2
pct. i 1999, og Tysklands BNP med omkring 2½ pct. For Japan forudses
blot en beskeden genopretning med stort set nulvækst i 1999.

Den danske konjunkturudvikling har i de senere år været stærkere end
hos vore handelspartnere. På den baggrund stiger danske lønninger nu
mærkbarthurtigere end udlandets, og betalingsbalanceoverskuddet er vendt
til et underskud. Af hensyn til balancen i dansk økonomi er der ikke længe-
re plads til mervækst i forhold til udlandet, men tværtimod behov for lave-
re vækst. En stabil udvikling i økonomien fordrer således en stram styring
af den samlede efterspørgsel i de kommende år. Regeringens aftale med
kommunerne og amtskommunerne om udgiftsvæksten i 1999 forekommer
allerede nu at blive brudt. Det skærper kravet til finansloven for 1999.

International baggrund

Den amerikanske dollar er svækket mærkbart i de seneste måneder. Der
er tale om det mest markante omsving, siden dollaren nåede et lavpunkt i
foråret 1995. Svækkelsen er særlig stor over for den japanske yen. Et grad-
vist fald på 25 pct. over for dollar i løbet af en 12 måneders periode er på
kort tid redresseret, jf. figur 1. Den tyske mark er steget med knap 10 pct. i
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forhold til dollar siden august, mens det britiske pund siden udgangen af
1996 har ligget relativt stabilt i forhold til dollar.

Svækkelsen af dollar over for D-mark sker på baggrund af, at Den Ame-
rikanske Forbundsbank af tre gange har nedsat den ledende pengepolitiske
rente, fed funds target rate, med i alt ¾ pct. til 4¾ pct. efter forinden at ha-
ve holdt satsen uændret i godt 1½ år. Den lavere rente blev især begrundet
med bekymring for en strammere likviditet i  den amerikanske banksektor
som følge af tab i  forbindelse med uroen på de internationale finansielle
markeder. Fra ophøret af vækstpausen i 1995 og til 1. halvår 1998 har den
amerikanske BNP-vækst ligget stabilt i underkanten af 4 pct. p.a. De sene-
ste økonomiske indikatorer tyder på en afdæmpning, og for 1999 skønnes
generelt en mærkbart lavere vækst, jf. ovenfor. Vækstafdæmpningen kan
bl.a. henføres til svækkede afsætningsvilkår i udlandet oven på de økono-
miske problemer, der har ramt Asien, Rusland og Latinamerika, en accele-
rerende omkostningsudvikling og faldende forbrugertillid, bl.a. på bag-
grund af volatile aktiekurser. Et tilbageslag er der dog ikke udsigt til.

Det japanske parlament godkendte i  oktober en omfattende plan for at
genoprette det svage japanske banksystem. Planen indebærer etablering af
nye institutioner, som bl.a. i  forbindelse med bankkriser overtager en væ-
sentlig del af det japanske finansministeriums ansvarsområde. Derudover
er der vedtaget en ramme på 60 billioner yen (ca. 12 pct. af BNP), der gi-
ver mulighed for, at fallerede banker overføres til en såkaldt brobank eller
nationaliseres midlertidigt, og at deres indskydere beskyttes. Rekapitalise-

2

60

70

80

90

100

110

120

60

70

80

90

100

110

120

93 94 95 96 97 98

D-mark

Yen

Primo 1993=100 Primo 1993=100
Figur 1 Valutakurser. Dollar i forhold til D-mark og yen



ring af problemramte banker, der anses for fortsat levedygtige eller som er
væsentlige at bevare af hensyn til regionen eller til det finansielle system i
det hele taget, er tillige omfattet af den vedtagne ramme. Effekten af bank-
planen afhænger af, hvorledes den udmøntes.

Oven på et kraftigt boom, som toppede i 1991, har Japan befundet sig i
en omfattende økonomisk krise. Krisen udsprang af voldsomme prisfald på
ejendomme og andre reale aktiver. Det førte til tab på udlån i banksektoren
og en meget svag indenlandsk efterspørgsel, så japansk økonomi igennem
flere år alene blev trukket af eksporten. Med sammenbruddet i mange syd-
østasiatiske økonomier siden sommeren 1997 er den japanske krise yderli-
gere forværret. Den foreliggende statistik tyder på et fald i produktionen
fra 1997 til 1998. Den private sektors investeringer har i de sidste 4-5 år
ligget på et lavt niveau uden tegn på vækst, jf. figur 2, mens opsparings-
kvoten på trods af et meget lavt renteniveau er øget i takt med forværrin-
gen af bankkrisen. Det er afgørende for fremgang i den japanske økonomi,
at der findes en løsning på de strukturelle problemer i banksektoren, først
og fremmest en forbedring af bankernes kapitalgrundlag. Det kan genskabe
tilliden til banksystemet i den japanske befolkning og stimulere den inden-
landske efterspørgsel.

Uroen på de internationale finansielle markeder har sit udspring i krisen,
som startede i Sydøstasien i foråret 1997, og siden blev forstærket af øko-
nomiske og finansielle problemer i Rusland, ikke mindst efter den russiske
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devaluering i august. Til gengæld steg efterspørgslen efter obligationer i
industrilandene, hvilket medførte et kraftigt internationalt rentefald. På
trods af en kraftig stigning i obligationsrenterne i begyndelsen af oktober,
hvor fx obligationsrenterne i USA over tre dage steg med 60 basispoint i
forbindelse med yen-styrkelsen over for dollar, var obligationsrenterne
midt i november 1 pct. lavere end ved årsskiftet. Frem til sommeren bidrog
rentefaldet og en gunstig konjunktursituation til fortsat stigende aktiekurser
i de vestlige lande. I sensommeren blev aktiemarkederne i USA og Europa
imidlertid kraftigt svækket, idet det forekom sandsynligt, at den realøkono-
miske situation i USA og Europa også ville blive berørt af krisen i Asien
og Rusland. Efterfølgende har der dog igen været pæne stigninger i aktie-
kurserne i en række lande.

Internationale råvarepriser, herunder først og fremmest prisen på råolie,
er faldet gennem det seneste år, hvilket bidrager til at holde inflationen
nede i de vestlige lande.

Den norske økonomi er ramt negativt af olieprisfaldet. Norge har gen-
nem det meste af 1990’erne haft en kraftig økonomisk vækst, først og
fremmest trukket af den indenlandske efterspørgsel, herunder en lempelig
finanspolitik. Betalingsbalancen er kraftigt forværret i 1998, især på grund
af olieprisfaldet, og høje lønstigninger har udhulet konkurrenceevnen. Nor-
ges Bank har siden marts hævet sine renter flere gange og interveneret til
støtte for den norske krone, men opgav i august at forsvare kursen. Usik-
kerheden om den norske valutakurspolitik fortsatte, og i begyndelsen af
oktober faldt den norske krone igen. I midten af oktober genoptog Norges
Bank støtteopkøb til fordel for den norske krone, som siden er blevet styr-
ket, men fortsat er svagere end i august.

Turbulensen om den norske krone havde en afsmittende effekt på
den svenske krone, der i begyndelsen af oktober nåede en bund omkring
490svenske kroner pr. 100 D-mark. Det svarede til en svækkelse på 15 pct.
i løbet af et år. Det svenske forbrugerprisindeks var i september uforandret
i forhold til samme måned året før, mod et fald på 0,1 pct. over samme pe-
riode i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks. For 1999 venter såvel
Riksbanken som den svenske regering en inflationstakt under 1 pct. p.a.
Det er mindre end Riksbankens inflationsmål på mellem 1 og 3 pct. På den
baggrund nedsatte Riksbanken i begyndelsen af november reporenten med
0,25 pct., og den svenske krone blev atter svækket noget.

Eurolandene

Den 1. januar 1999 indledes den tredje fase i den Økonomiske og Mone-
tære Union (ØMU) med overgang til fælles mønt, euroen.
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I de senere år har den økonomiske konvergens mellem deltagerlandene
været tydelig. Spændet mellem landenes renteniveauer er indsnævret bety-
deligt, og valutakursudsvingene er reduceret mærkbart. Med overgang til
fælles mønt forsvinder valutakursusikkerheden, men der kan fortsat være
et rentespænd på grund af forskellig vurdering af deltagernes kreditværdig-
hed og obligationsmarkedernes likviditet. Det blev understreget under den
finansielle uro i august og september, hvor obligationsrentespændet mel-
lem Tyskland og flere af de øvrige eurolande blev udvidet. Også løn- og
prisstigningstakterne er konvergeret, jf. figur 3. I løbet af sommeren er for-
brugerprisernes spredning dog steget en anelse. Den gennemsnitlige for-
brugerprisstigning har gennem 1998 ligget under 1½ pct. p.a. og lønstig-

5
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ningstakten under 3 pct. p.a. siden 1996. Endvidere er forskellene mellem
budgetunderskuddene mindsket.

Arbejdsløsheden er faldet siden slutningen af 1997, men er fortsat over
11 pct. På trods af en gradvis tilnærmelse gennem flere år er forskellen
fortsat stor mellem de enkelte medlemslande. 

Den økonomiske vækst i euro-området har gennem de seneste kvartaler
ligget omkring 3 pct., målt ved år-til-år stigningstakten i det reale BNP.
Konjunktursituationen har været uensartet i de senere år. Nogle af de min-
dre medlemslande, fx Holland, Irland og Finland, har oplevet en relativ
kraftig vækst gennem flere år, mens de to største medlemslande, Tyskland
og Frankrig, ikke var så langt fremme i konjunkturforløbet. Aktivitetsfrem-
gangen i disse to lande har været drevet af eksporten, og først på det sene-
ste er forbrug og investeringer ved at komme med.

Generelt er der udsigt til fortsat aktivitetsfremgang i eurolandene, og de
monetære betingelser har ikke været gunstigere i mange år, bl.a. på grund
af et faldende renteniveau. Den effektive eurokurs1) blev tillige svækket
mærkbart siden årsskiftet 1995-96, jf. figur 4, først og fremmest på bag-
grund af den kraftige styrkelse af dollar og britiske pund. Styrkelsen af den
nominelle valutakurs efter de kraftige deprecieringer af sydøstasiatiske va-
lutaer opvejes tildels af lavere prisstigningstakter. Den forholdsvis store
volatilitet i eurolandenes effektive valutakurs skyldes, at den meget store
interne handel mellem landene udgår af beregningerne. Fra den enkelte
producents synsvinkel er der således ikke tale om, at valutasituationen bli-
ver mere usikker, tværtimod.

Den økonomiske krise i store dele af verdensøkonomien, først og frem-
mest i Asien og Rusland, og det seneste fald i dollarkursen, har fået EU-

1) For de 11 eurolande er der beregnet en fiktiv, historisk valutakurs (eurokurs)  ved at sammenveje landenes va-
lutaer med de relative vægte i ECU-indekset.
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Kommissionen til at nedjustere vækstskønnet for 1999 for såvel eurolande-
ne som for den øvrige vestlige verden. Udsigterne for eurolandene er dog
fortsat positive. Med en fælles mønt fjernes valutakursusikkerheden mel-
lem landene, og det kan stimulere investeringer og vækst.

Udgangspunktet for den fælles pengepolitik er således gunstigere end
længe. Den Europæiske Centralbank, ECB, har tilkendegivet, at den fælles
officielle rente efter årsskiftet formentlig vil være på niveau med de laveste
renter i medlemslandene i dag, hvilket indebærer en klar lempelse i forhold
til et gennemsnit af de nationale rentesatser i sommeren 1998. De ledende
pengepolitiske renter i både Tyskland og Frankrig var medio november 3,3
pct. Nedsættelsen af de pengepolitiske renter i flere lande, bl.a. Italien og
Spanien, bekræfter konvergensen mod det lave niveau.

Forud for dannelsen af ØMU er der lavet et stort forarbejde med henblik
på harmonisering af den økonomiske statistik. Således findes nu et harmo-
niseret forbrugerprisindeks, HICP, ligesom man har bestræbt sig på at gøre
nationalregnskaberne mere sammenlignelige. Derimod er definitioner og
afgrænsninger vedrørende fx lønudvikling fortsat ikke harmoniserede.
Principperne for den finansielle statistik er lagt fast, men det vides endnu
ikke, hvordan den fælles pengemængde præcist udvikler sig1).

ECB må ved udformningen af pengepolitikken fra begyndelsen af 1999
tage hensyn til den tilgængelige statistik. Det betyder, at en strategi, der
sigter mod at styre udviklingen i pengemængden vil være behæftet med
større usikkerhed, end det har været tilfældet i Tyskland, hvor pengemæng-
devæksten har haft en central rolle i pengepolitikken. ECB har tilkendegi-
vet, at den vil anvende en blandet strategi baseret på et referenceforløb for
pengemængden, hvor der også vil blive lagt vægt på udviklingen i forskel-
lige kreditaggregater, inflationsudsigter og relevant konjunkturstatistik i
det hele taget med henblik på opfyldelse af målsætningen om stabile priser.
Målsætningen er fastlagt som prisstigninger under 2 pct. p.a.

Rente- og valutakursudvikling i Danmark

Nationalbanken hævede med virkning fra den 21. september diskontoen
med ½ pct. til 4¼ pct., jf. figur 5. Reporenten blev samtidig hævet med 1
pct. til 5 pct. Baggrunden for renteforhøjelsen var et pres mod kronen i for-
bindelse med generel uro på de internationale finansielle markeder. I ugen
op til renteændringen var støtteopkøb - for knap 13 mia.kr. - nødvendige
for at holde kronekursen stabil. Presset på kronen fortsatte umiddelbart ef-

1) Det harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, er nærmere beskrevet i Danmarks Nationalbank, Kvartals-
oversigt, 1. kvartal 1998, side 11-12. Mere generelle aspekter ved den finansielle statistik for eurolandene er
beskrevet i Kim Abildgren, "Kommende EU-statistikker på det finansielle område", Danmarks Nationalbank,
Kvartalsoversigt, August 1996.
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ter renteforhøjelsen. Den 21. september blev der således interveneret for
godt 10 mia.kr. Herefter vendte billedet, og kronen er blevet mærkbart
styrket. Siden udgangen af september har kronen ligget på et stabilt niveau
lidt stærkere end centralkursen i forhold til D-mark, og Nationalbanken har
samtidig købt valuta. På den baggrund har Nationalbanken af tre gange
nedsat reporenten, nemlig med 0,25 pct. den 8. oktober, 0,1 pct. den 22.
oktober og 0,25 pct. den 5. november, til 4,40 pct. Ved den sidste lejlighed
blev diskontoen samtidig nedsat med ¼ pct. til 4 pct. 

De danske pengemarkedsrenter steg kraftigere end reporenten under sep-
tembers valutauro og har samtidig været meget volatile i perioden. Rente-
stigningerne er et naturligt mønster ved valutauro, hvor der ofte vil være
usikkerhed om den fremtidige likviditetssituation. De danske obligations-
renter har til gengæld overvejende fulgt de internationale bevægelser.

På det uformelle ECOFIN-rådsmøde 25.-27. september i Wien blev det
aftalt, at den danske krone vil indtræde i den nye valutakursmekanisme,
ERM II. Aftalen, som har virkning fra starten af ØMUens tredje fase den 1.
januar 1999, er beskrevet side 19f. Ifølge aftalen må kronen maksimalt
svinge inden for et båndbredde på +/- 2,25 pct. i forhold til en centralkurs
over for euro, der af tekniske grunde først kan beregnes ved årsskiftet.

Ændring af de pengepolitiske instrumenter mv.

Vilkårene for Nationalbankens pengepolitiske operationer ændres på en
række områder i foråret 1999. Der er tale om tekniske tilretninger, der ikke
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medfører ændringer i pengepolitikken. Instrumenterne vil fortsat bestå af
en forrentet foliokonto og operationer med 14-dages løbetid.

Ændringerne indebærer, at sikkerhedsgrundlaget for pengeinstitutternes
lån i Nationalbanken inden for dagen og i forbindelse med pengepolitiske
transaktioner ensrettes og samles i en fælles sikkerhedspulje. I praksis gen-
nemføres ensretningen ved, at sikkerhedsgrundlaget i forbindelse med de
pengepolitiske operationer udvides med realkreditobligationer samt visse
andre obligationer. Indskudsbeviser vil dog fortsat kun kunne anvendes
som sikkerhed for kredit inden for dagen. For at kunne håndtere det udvi-
dede sikkerhedsgrundlag ændres Nationalbankens pengepolitiske udlån fra
genkøbsforretninger (repoer) til udlån mod sikkerhed. Modpartskredsen i
forbindelse med de pengepolitiske operationer udvides til også at omfatte
realkreditinstitutter. Der indføres endvidere et sæt fælles retningslinjer for
pengeinstitutternes sikkerhedsstillelse over for Nationalbanken. I dag kan
pengeinstitutterne belåne den fulde markedsværdi af de bagvedliggende
obligationer ved indgåelse af genkøbsforretninger med Nationalbanken.
Fremover vil belåningsprocenten være under 100 og afhænge af markedsri-
sikoen på de værdipapirer, der anvendes som sikkerhed.

Omlægningen er ikke fastlagt i alle detaljer på nuværende tidspunkt,
men en skitse drøftes med kreditinstitutternes organisationer.

Det danske realkreditmarked og udenlandske opkøb

Det danske realkreditmarked er stort i en international sammenhæng.
Det samlede udestående af realkreditobligationer udgør ca. 1.100 mia.kr.,
hvilket rundt regnet svarer til BNP. Sat i forhold til BNP er det danske
obligationsmarked blandt de største i verden. Realkreditmarkedet er nor-
malt likvidt og velfungerende, og de store konverteringsbølger, med opsi-
gelser på op til 200-300 mia.kr. pr. år, er i reglen forløbet glat.

Uroen på de internationale finansielle markeder har berørt det danske
realkreditmarked. Renten på danske realkreditobligationer er steget relativt
til danske statsobligationer, som igen steg i forhold til renten i Tyskland,
jf. figur 6. En række udenlandske investorer, heriblandt såkaldte hedge
funds, jf. boksen, har i den forbindelse haft tab. Der har efterfølgende
været et moderat tilbagesalg fra udlandet af danske realkreditobligationer.
Der blev i den forbindelse udtrykt en vis bekymring for, om tilbagesalg af
realkreditobligationer fra udlandet ville kunne påvirke kursdannelsen kraf-
tigt.

Udenlandske finansielle investorer har igennem de seneste år vist en sti-
gende interesse for danske realkreditobligationer. Udlændinges beholdning
af danske realkreditobligationer blev således fordoblet i løbet af et år, fra
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45 mia.kr. medio 1997 til knap 90 mia.kr. ultimo 2. kvartal 19981), jf. figur
7. En stor del af stigningen skyldes formentlig beholdningen af realkredi-
tobligationer i ovennævnte hedge funds. Udlændinges beholdning af real-
kreditobligationer udgør på trods af de senere års vækst kun 7-8 pct. af den
samlede udestående mængde, og kun en mindre del er formentlig anskaffet
på en spekulativ formodning. I modsætning til statspapirer, hvor den uden-
landske ejerandel i de senere år har ligget omkring 30-40 pct., har uden-
landske investorer ikke nogen markedsdominerende rolle på realkreditmar-
kedet. Realkreditobligationer er fortsat et produkt, der i udpræget grad er
rettet mod danske investorer, herunder forsikrings- og pensionsselskaber
med en ejerandel på knap 40 pct.

Aktivitetsudviklingen

Ifølge det kvartalsvise nationalregnskab voksede den samlede produkti-
on, målt ved det reale BNP, i 2. kvartal 1998 med godt 1½ pct. i forhold til
samme periode året før. Den indenlandske efterspørgsel voksede fortsat
pænt, først og fremmest trukket op af forbrugsvækst og til dels lageropbyg-
ning, hvorimod de faste bruttoinvesteringer faldt lidt tilbage fra 1. til 2.

1) Ejerfordelingen for danske  realkreditobligationer er beskrevet i Anders Matzen og Henrik Jepsen "Placerin-
gen af danske stats- og realkreditobligationer", Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 1997.
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kvartal. Udenrigshandelen blev mærkbart reduceret i 2. kvartal, formentlig
på grund af konflikten. Størst var faldet i eksporten.

Beskæftigelsen i 1998 er ifølge nationalregnskabet fortsat med at vokse i
såvel erhverv som offentlig sektor, og ledigheden ligger på et lavt niveau i
forhold til andre lande i Europa. Selv efter en opbremsning af væksten i
dansk økonomi vil arbejdsmarkedet antageligt forblive strammere end i de
fleste andre lande.

Der har i de senere måneder været en stigende vækst i realkredit- og
pengeinstitutternes udlån til den private sektor. Det ses tydeligst i erhvervs-
udlånene, som i september var 11 pct. højere end året før, jf. figur 8.
Udlånsstigningen kan være relateret til en større lageropbygning. Det er i
øvrigt velkendt, at lånefinansieringen i erhvervssektoren tager til nogle år
inde i et opsving. I begyndelsen af et opsving er der typisk ledig produkti-
onskapacitet, der giver mulighed for en stigning i indtjening uden en tilsva-
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Boks Hedge funds

En hedge fund er et investeringsselskab, der typisk er baseret på ind-
skud fra velhavende personer og andre finansielle investorer, og med en
investeringsstrategi, der ofte indebærer et betydeligt element af spekula-
tion og i nogle tilfælde en høj grad af gearing. Strategien går ofte ud på at
identificere bestemte risikoelementer ved en investering og tage en posi-
tion i forhold til markedet på disse punkter og samtidig ved hjælp af for-
skellige finansielle instrumenter afdække (engelsk: hedge) øvrige risiko-
elementer ved investeringen, heraf navnet hedge funds. Visse hedge funds
har været aktive i markedet for danske realkreditobligationer.

Investeringsstrategierne - og dermed positionerne i forhold til det fi-
nansielle marked - kan variere meget mellem hedge funds. Nogle hedge
funds tager overvejende positioner i forhold til makroøkonomiske størrel-
ser, fx baseret på forventninger til valutakursudviklingen, og andre i for-
hold til særlige begivenheder, som fx kunne påvirke udviklingen i en ak-
tiekurs eller et aktiekursindeks. En tredje gruppe baserer sig på markeds-
neutrale strategier, hvor man køber (er lang i) aktiver, der menes at være
undervurderede i forhold til markedet, og tilsvarende sælger eller låner (er
kort i) aktiver, der menes at være overvurderede.

En hedge fund af sidstnævnte type er Long Term Capital Management
(LTCM), der for nylig undgik at gå konkurs efter en række finansielle in-
vestorers mellemkomst. En af LTCMs strategier var at udnytte den syste-
matiske, men meget beskedne merpris, der synes at være på nyudstedte
serier af 30-årige amerikanske statsobligationer i forhold til tilsvarende,
men tidligere udstedte obligationsserier.



rende stigning i omkostningerne, og dermed også mulighed for en høj grad
af egenfinansiering ved nye investeringer. Husholdningernes låntagning er
derimod forbrugsdrevet og ofte kraftig i opsvingets første fase i takt med
øget tillid til den økonomiske situation. Begyndelsen på det nuværende op-
sving i 1993 kan i høj grad tilskrives husholdningernes låntagning i forbin-
delse med konverteringsbølgen og generelt internationalt rentefald.

En række indikatorer tyder på, at væksten i dansk økonomi afdæmpes,
men på den anden side giver hverken detailomsætning eller bilsalget tegn
på nogen opbremsning i den stærke forbrugsudvikling. Konjunkturbarome-
trene for såvel industrien som bygge- og anlægssektoren giver dog samti-
digt indtryk af negative forventninger til den nærmeste fremtid, og forbru-
gertillidsindikatoren har været svag siden sommeren. Forværringen vedrø-
rer dog især forbrugernes forventning til Danmarks økonomi og kun i min-
dre grad familiens økonomi. Også indekset for industriens omsætning og
ordrebeholdning er bøjet af i forhold til udviklingen i de seneste år. Huspri-
serne faldt lidt i 3. kvartal i visse dele af landet, bl.a. i København, og er
ved siden af forventningsindikatorerne det første svage tegn på en afdæmp-
ning.

Betalingsbalancen

Det uafbrudte overskud på betalingsbalancen siden 1990 er vendt til et
underskud. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser et under-
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skud på 12 mia.kr. for perioden september 1997 til august 1998. En række
særlige faktorer, herunder et markant fald i svinepriserne, forårets konflikt
på arbejdsmarkedet og større renteudgifter end normalt i 1. halvår, har for-
stærket udviklingen, men det er uomtvisteligt, at flere år med langt større
efterspørgselsvækst i Danmark end i udlandet har slidt på betalingsbalan-
cen. Det bliver svært at undgå et tocifret underskud i mia.kr. for 1998.

Den danske industrieksport har gennem de senere år tabt markedsandele,
jf. figur 9. Set i forhold til den relative pris på dansk industrieksport synes
udviklingen i markedsandelen gennem 1990’erne at have været gunstig for
Danmark. Stigende markedsandele for industrieksporten først i 1990'erne i
en situation med en forbedring af bytteforholdet har ydet et betydeligt bi-
drag til det samtidige overskud på betalingsbalancen. En væsentlig del af
forklaringen er formentlig den øgede eksportefterspørgsel efter den tyske
genforening i 1990. Danmark nød dengang godt af stor ledig kapacitet i
flere brancher og geografisk nærhed i forhold til det nye tyngdepunkt i
Tyskland.

Umiddelbart betyder de økonomiske og finansielle problemer i Asien,
Rusland og Latinamerika en svækkelse af den danske konkurrenceevne
gennem de omfattende deprecieringer i de pågældende lande og en af-
dæmpning af markedsvæksten for dansk eksport, herunder via den afsmit-
tende virkning på aktiviteten i andre områder af verden. Set fra et vækst-
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synspunkt trækker lave internationale råvarepriser og faldet i obligations-
renterne i modsat retning. Nettoeffekten på aktivitetsniveauet kan være
svær at afgøre, men for betalingsbalancen er effekten negativ. Danmark er
tæt på balance med udlandet på energiområdet, så lavere energipriser kan
ikke opveje de øvrige negative betalingsbalanceeffekter.

Betalingsbalancen er erfaringsmæssigt en god og tidlig indikator på tem-
peraturen i dansk økonomi. Typisk viser presproblemer sig hurtigere i be-
talingsbalancen end i fx prisudviklingen, og de internationale finansielle
markeder reagerer normalt hurtigt på ændringer i betalingsudviklingen.

Den danske økonomi har snart længe opereret tæt ved sin kapacitets-
grænse, og danske producenter har mistet markedsandele. De danske løn-
stigninger har i de seneste år været større end hos vore handelspartnere.
Sammen med en svag produktivitetsudvikling har det medført en mærkbar
forringelse af konkurrenceevnen. Udviklingen i den effektive kronekurs si-
den 1997 har ligeledes svækket konkurrenceevnen, idet bl.a. svenske og
norske kroner er faldet mærkbart.

Regeringen fastholder i sit konvergensprogram målsætningen om afvik-
ling af udlandsgælden over en horisont på ti år. Det stiller store krav til en
forbedring af betalingsbalancen i de kommende år. Det aktuelle underskud
afspejler, at den samfundsmæssige opsparing er utilstrækkelig i forhold til
investeringsniveauet. Den private opsparing i Danmark er relativ lav i in-
ternational sammenhæng. Det kan hænge sammen med fradragsregler ved
kapitalindkomstbeskatning og det brede sociale sikkerhedsnet, der svækker
tilskyndelsen for den enkelte til sikkerhedsopsparing. Den lave private op-
sparing øger naturligvis kravet til den offentlige sektors opsparing.

Fastkurspolitikken, der i mange år har været en hjørnesten i den økono-
miske politik, forudsætter en holdbar udvikling i betalingsbalancen. For-
værringen af betalingsbalancen skyldes grundlæggende en kraftigere op-
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Figur 9 Dansk industrieksport

Kilde: Danmarks Statistik, OECD, International Trade and Competitive. Indicators, 98/2, og egne beregninger. 
Anm.: Udlandet er sammenvejet ved hjælp af 1989-vægte.
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gang i efterspørgslen i Danmark end i udlandet. Den afdæmpede vækst i
udlandet skærper således behovet for en mærkbar opbremsning i efter-
spørgslen.

Pris- og lønudvikling

De danske forbrugerpriser var i september 1,7 pct. højere end i samme
måned året før. Det er nogenlunde samme inflationsrate som i de forudgå-
ende måneder. I betragtning af aktivitetsudviklingen er prisstigningerne be-
skedne. Især har udviklingen i energi- og fødevarepriserne været svag, og
offentlige takster er faldet, først og fremmest på grund af Storebæltsbroen.
Restfaktoren, der afspejler den underliggende, indenlandsk markedsbe-
stemte prisudvikling, er derimod accelereret siden foråret. Afdæmpningen i
engrospriserne, særligt det markante fald i prisen på importerede råvarer,
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Udviklingen i forbruger- og nettopriserne

Forbrugerpris-
indeks

Netto-
pris-

indeks
Energi Import

Indenlandske priser

I alt Føde-
varer Husleje

Offent-
lige

ydelser 

Andre
faktorer

HICP Officielt
Vægte

1,000 0,085 0,142 0,773 0,160 0,233 0,046 0,334

Vækst i forhold til året før, procent

1991 . .. . . . ... 2,4 2,6 1,6 2,7 2,7 0,5 3,4 4,4 3,1
1992 . .. . . . ... 2,1 2,1 - 3,8 2,5 2,5 1,8 2,0 2,9 3,2
1993 . .. . . . ... 1,3 1,4 - 0,9  0,0 1,9 - 0,2 2,1 1,7 2,7
1994 . .. . . . ... 2,0 1,6 -3,1 2,1 2,0 3,0 1,6 2,4 1,6
1995 . .. . . . 2,0 2,1 1,9 - 2,5 2,5 2,2 3,1 1,8 2,5 2,0
1996 . .. . . . 2,1 2,1 2,0   6,6 0,1 1,9 1,7 1,6 1,1 2,4
1997 . .. . . . 1,9 2,2 2,2   2,7 0,9 2,4 3,6 2,8 2,2 1,8

1997 1. kvt. ... 2,2 2,3 5,8 0,3 2,3 2,0 2,6 1,7 2,6
2.   - ... 2,1 2,1 1,6 0,6 2,4 3,5 2,8 2,2 1,8
3.   - ... 2,4 2,5 3,4 1,1 2,6 4,4 2,9 3,4 1,6
4.   - ... 2,1 2,1 0,1 1,7 2,3 4,3 2,7 1,7 1,3

1998 1. kvt. 1,6 2,0 1,8 -1,7 1,4 2,1 4,1 2,5 -0,4 1,6
2.   - 1,4 2,0 1,7 -0,7 0,9 2,0 2,5 2,1 -1,5 2,3
3.   - 1,2 1,7 1,2 -4,0 0,4 1,7 0,6 1,9 -1,9 2,6

Anm.: Vægtgrundlag pr. september 1996. Ved beregningen af importpriserne indgår et lag.
Nettoprisindekset er forbrugerprisindekset korrigeret for indirekte skatter, afgifter og tilskud til alm. ned-
sættelse af priserne.
"Andre faktorer" er et udtryk for den indenlandske, markedsbestemte inflation. "Andre faktorer" stiger
normalt hurtigere end nettoprisindekset som følge af et større indhold af tjenesteydelser, der typisk har en
kraftigere prisudvikling end andre varer bl.a. på baggrund af en traditionelt lavere produktivitetsudvikling
i servicesektoren end i andre sektorer. Samtidig stiger efterspørgslen efter serviceydelser set i et længere
perspektiv typisk hurtigere end efterspørgslen efter andre produkter.
HICP er det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks.



ser således ikke ud til fuldt ud at blive sendt videre til forbrugerne, men går
i stedet generelt set til øgede lønninger.

I henhold til det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) er pri-
serne i Danmark i de sidste måneder steget i samme takt som i eurolande-
ne, i september med 1,1 pct. i forhold til året før i Danmark og 1,0 pct. i
eurolandene. Den lavere stigningstakt i HICP end i det nationale forbruger-
prisindeks (CPI) kan overvejende henføres til en lavere vækst i de enkelte
underindeks og ikke til forskelle i vægtene til underindeksene. En mindre
vægt i HICP end i CPI til boligposten, der de sidste 5 år er vokset hurtigere
end prisgennemsnittet, forklarer således kun en forskel på én promille. For-
klaringen ligger derfor i forskellige beregningsformler ved konstruktion af
underindeks. CPIs underindeks er beregnet på en måde, der især ved vola-
tile og sæsonprægede priser tenderer at overvurdere den faktiske prisudvik-
ling. Forskellen på HICP og CPI vedrører netop komponenter med et ud-
præget sæsonmønster, især beklædning og fødevarer1).

Gennemsnitslønnen i den samlede private sektor var i de første to kvar-
taler af 1998 over 4 pct. højere end året før i henhold til det summariske
lønindeks fra Danmarks Statistik. I industrien var lønningerne i 2. kvartal

1) HICPs underindeks er baseret på en geometrisk sammenvejning og CPIs underindeks på en aritmetrisk sam-
menvejning. Beregningsmetoden for HICP er omtalt i Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal
1998, s. 11-12, herunder en sammenligning med CPI.
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4½ pct. højere end året før, og løninflationen er dermed taget til gennem de
seneste tre kvartaler. I bygge- og anlægsbranchen, hvor der meldes om
mangel på arbejdskraft, har accelerationen været endnu mere markant.
DAs lønstatistik for 3. kvartal 1998 bekræfter, at lønstigningerne er vokset,
og i industrien nærmer årsstigningstakten sig 5 pct.

Danmarks Statistik har med virkning fra 1996 omlagt sin lønstatistik og
offentliggør nu summariske lønindeks fordelt på brancher og for den priva-
te sektor under ét1). Det tidligere anvendte timelønsindeks for industriens
arbejdere og månedslønsindekset for funktionærer i industrien faldt samti-
dig bort ved udgangen af 1997. Den nye opgørelse omfatter samlet fortje-
neste inkl. pensionsbidrag fra både arbejdsgivere og -tagere, for samtlige
lønmodtagere i private virksomheder med mere end 10 ansatte. Det nye
summariske indeks for fremstillingssektoren har siden starten i 1995 ligget
i underkanten af stigningstakten for det gamle indeks for industriens arbej-
dere og lidt over indekset for funktionærer, jf. figur 10.

1) Indekset er baseret på årsstigningstakter, således at lønindekset for et nyt kvartal fremkommer ved at frem-
skrive lønindekset for samme kvartal året før med årsstigningstakten. Udgangspunktet for beregningen har
været et stiliseret, glat niveauforløb i udgangsåret. Beregningsproceduren betyder, at det giver mening at se på
stigningstakten i forhold til samme kvartal året før. Derimod er indekset ikke velegnet til at beskrive udvik-
lingen fra kvartal til kvartal.
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Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat, OECD og egne beregninger
Anm.: Et negativt tal betyder henholdsvis lavere lønstigninger og lavere ledighed i Danmark end i EU.

Lønstigningerne i Danmark er beregnet ved sammenkædning af det tidligere indeks for arbejdernes time-
løn i industrien med det nuværende summariske lønindeks for fremstillingssektoren.
Lønstigningerne for EU-landene, EU15, er sammenvejet ved hjælp af kronekursvægte. 
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Forårets overenskomster indeholder en række betalte fridage, heraf nog-
le alene til børnefamilier og nogle betinget på varighed af ansættelse. I løn-
statistikken er effekten af disse fridage indregnet særskilt og lægges til løn-
indekset med virkning fra 2. kvartal. For hele den private sektor betyder
det en forøgelse af lønstigningstakten med 0,4 pct. På DA-området er ef-
fekten på lønstigningstakten sat til 0,6 pct., nemlig 0,8 pct. for arbejdere og
0,3 pct. for funktionærer.

Den danske lønstigningstakt har siden begyndelsen af 1995 været højere
end i udlandet, og i særdeleshed højere end i eurolandene. I forhold til eu-
rolandene har merlønstigningstakten gennem et par år ligget i størrelsesor-
denen et par pct. p.a. Det stramme arbejdsmarked i sammenligning med
udlandet, jf. figur 11, tyder ikke på nogen vending i den nærmeste fremtid.
Fastkurssamarbejde med eurolandene fordrer ikke, at løn- og prisudviklin-
gen skal være helt ens i det enkelte år, men en forskellig udvikling på læn-
gere sigt er ikke holdbar. Det øger kravene til arbejdsmarkedets funktions-
måde i en situation med et betydeligt strammere arbejdsmarked end i euro-
landene.
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Danmarks deltagelse i ERM II

På det uformelle ECOFIN-rådsmøde 25.-27. september 1998 i Wien
mellem EU-landenes økonomi- og finansministre samt centralbankchefer
blev der indgået en aftale om dansk og græsk deltagelse i den nye valuta-
kursmekanisme, ERM II, fra 1. januar 1999. Det udsendte kommuniké fra
mødet er gengivet i boksen. Aftalen fastlægger, at den danske krone vil
indtræde i ERM II med udsvingsgrænser omkring centralkursen i forhold
til euro på +/- 2,25 pct., mens den græske drachma vil indtræde med ud-
svingsgrænser på +/- 15 pct.

Det danske udsvingsbånd på +/- 2,25 pct. svarer til det gamle snævre
bånd for kronen i EMSen frem til august 1993. Aftalen indebærer en fort-
sættelse af den danske fastkurspolitik. 

De to øvrige EU-lande uden for euro-området, Sverige og Storbritanni-
en, har valgt ikke at deltage i ERM II. De to landes beslutning er sandsyn-
ligvis præget af, at de i 1992 opgav at føre fastkurspolitik. De kan naturlig-
vis søge om deltagelse på et senere tidspunkt. 

Principperne, målsætningerne og hovedelementerne i ERM II, herunder
muligheden for snævre bånd, fremgår af en resolution fra Det Europæiske
Råds møde i Amsterdam i juni 1997. Resolutionen, der er offentliggjort i
EF-tidende 2. august 1997, kan ses på Nationalbankens hjemmeside:
www.nationalbanken.dk under "Om Nationalbanken". 

Endvidere er der i september 1998 indgået en aftale om de tekniske ret-
ningslinjer og procedurer for ERM II mellem centralbankerne fra de EU-
lande, der ikke deltager i ØMUens tredje fase, og ECB. Også denne aftale
offentliggøres i EF-tidende og på Nationalbankens hjemmeside. Central-
bankaftalen fastlægger bl.a. de nærmere regler for indgåelse og afvikling af
interventionskreditter. 

Et centralt element i ERM II aftalen er en gensidig ubegrænset interven-
tionsforpligtelse, hvis kronens kurs i forhold til euro kommer ud på én af
udsvingsgrænserne. ECB og Nationalbanken kan dog suspendere interven-
tion, hvis intervention er i modstrid med deres primære målsætning.

Aftalen medfører, at de seneste års danske pengepolitik vil fortsætte
uændret. Nationalbanken har brugt en kombination af rentepolitik og inter-
ventioner på valutamarkedet til at sikre, at kursudsvingene i forhold til
D-mark har været meget små. Det vil Nationalbanken fortsætte med, når
kronen fra årsskiftet i stedet knyttes til euroen.
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(uofficiel oversættelse)

Kommuniké                                                   Wien 26. september 1998 

Dansk og græsk deltagelse i den nye valutakursmekanisme (ERM II)

Ministrene fra euro-landene, ECB og ministrene og centralbankche-
ferne fra Kongeriget Danmark og Republikken Grækenland drøftede
deltagelse i ERM II for medlemsstater uden for euro-området. Europa-
Kommissionen har været involveret og Den Monetære Komité er ble-
vet hørt. De: 

- hilste det velkomment, at den græske og den danske regering har
besluttet at fortsætte deres deltagelse i valutakursmekanismen ved at
overgå fra ERM I til ERM II, som knytter deres valutaer til euro-
området.

- enedes om, at den græske drachma vil deltage i ERM II med stan-
dardudsvingsbåndet omkring dens centralkurs over for euroen på
+/- 15 pct.

- enedes om, at den danske krone vil deltage i ERM II med et ud-
svingsbånd omkring dens centralkurs over for euroen på +/- 2,25
pct.

Aftalen vedrørende den græske drachma er en fortsættelse af en til-
fredsstillende deltagelse i valutakursmekanismen efter fremskridt i
konvergensprocessen og anerkender, at den fleksibilitet, som standard-
udsvingsbåndene giver, øger effektiviteten af den aktuelle stabilitets-
orienterede monetære politik.

Aftalen vedrørende den danske krone er baseret på det høje niveau
af konvergens, som Danmark har opnået i forhold til konvergenskrite-
rierne, herunder den danske krones meget høje grad af stabilitet på
markederne og den uændrede paritet inden for ERM I siden januar
1987. Dette er resultatet af vedvarende stabilitetsorienterede økonomi-
ske politikker.

De ovenstående aftaler vil blive implementeret i henhold til den for-
melle procedure, som fremgår af Det Europæiske Råds resolution om
ERM II, og træder således i kraft fra åbningen af valutamarkederne
den 4. januar 1999.



Euromønternes nationale side

Når tredje og sidste fase af Den Økonomiske og Monetære Union,
ØMU, begynder 1. januar 1999, bliver deltagerlandenes valutaer erstattet
af den nye, fælles valuta, euro. Eurosedlerne og euromønterne er som følge
af produktionstiden først klar til udstedelse 1. januar 2002, så i en over-
gangsperiode skal man fortsat bruge de nationale sedler og mønter, selv
om de principielt ophører med at være selvstændige valutaer. Euroen ind-
føres ikke i Danmark, da Danmark - som fastlagt i Edinburgh-aftalen - ikke
deltager i tredje fase af ØMU.

Udseendet af eurosedlerne og -mønterne er i vid udstrækning fastlagt.1)

Mens eurosedlerne får et ensartet udseende, uanset hvor i euro-området de
fremstilles, vil kun den ene side af euromønterne blive fælles. Det er op til
deltagerlandene selv at fastlægge udseendet på møntens "nationale" side.
Dog skal det nationale kendetegn være omgivet af EUs tolv stjerner, mønt-
mærke (kendetegnet for møntfabrikken) og produktionsår. 

På nær Luxembourg har alle de lande, der deltager i ØMUen fra start,
offentliggjort udseendet af deres nationale møntsider. De nationale møntsi-
der for Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland og Østrig blev vist i Kvartals-

1) For en nærmere gennemgang heraf henvises til Winnie Jakobsen "Sedler og mønter i ØMUens tredje fase",
Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 1997.
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Holland

1, 2 og 10, 20 og 1 euro 2 euro
5 eurocent 50 eurocent

Irland

1, 2 og 10, 20 og 1 euro 2 euro
5 eurocent 50 eurocent

Portugal

1, 2 og 10, 20 og 1 euro 2 euro
5 eurocent 50 eurocent

Spanien

1, 2 og 10, 20 og 1 euro 2 euro
5 eurocent 50 eurocent
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oversigten, 1. kvartal 1998. Irland har i modsætning til de øvrige deltager-
lande ikke afholdt designkonkurrence, men har tilkendegivet at ville bruge
det nationale symbol, harpen, på euromønterne. Fotografierne viser de na-
tionale møntsider for Holland, Portugal, Spanien og Italien. Holland har
valgt samme nationale symbol for hele møntrækken, på højværdimønterne
dog kombineret med et tekstsymbol. Portugal og Spanien har valgt forskel-
lige symboler for hver af de tre møntsekvenser, mens Italien har valgt for-
skellige symboler for alle otte mønter.

Forberedelsen af produktionen af euromønterne er fremskreden. Belgien,
Finland og Frankrig har allerede startet produktionen af euromønterne,
mens Portugal, Spanien og Tyskland vil starte produktionen inden udgan-
gen af året. De øvrige deltagerlande starter først produktionen af euromøn-
ter i begyndelsen af 1999.
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Undersøgelse af valutamarkedet og markederne
 for afledte finansielle instrumenter i 1998 

v/fhv. vicedirektør Henning Dalgaard

Danmarks Nationalbank har i foråret 1998 gennemført en undersøgelse
af det danske valutamarked og markederne for afledte finansielle instru-
menter. Undersøgelsen, der er baseret på oplysninger fra 16 danske penge-
institutter, består af to dele: en opgørelse af markedsomsætningen i april
1998 og en opgørelse af udestående beløb i forbindelse med afledte finan-
sielle instrumenter ved udgangen af juni 1998.

Den danske undersøgelse er et led i en stor international undersøgelse,
der omfatter 43 lande, heriblandt alle de store finansielle centre. Den inter-
nationale undersøgelse koordineres af Bank for International Settlements
(BIS) i Basel.

Tilsvarende undersøgelser er blevet gennemført hvert tredje år siden
1989. Undersøgelsernes omfang er gradvist blevet udvidet. I 1989 deltog
kun 21 lande, mens der i 1998 som nævnt var 43 deltagere. Undersøgelsen
omfattede oprindeligt kun omsætningen på det traditionelle valutamarked,
men er efterhånden blevet udvidet til også at omfatte omsætningen i afledte
finansielle instrumenter. I 1995 foretoges desuden for første gang en opgø-
relse af udestående beløb i forbindelse med afledte instrumenter. 

Formålet med undersøgelserne er at få nogenlunde fuldstændige og in-
ternationalt sammenlignelige oplysninger om det internationale marked for
valuta og for afledte finansielle instrumenter. Sådanne oplysninger giver
centralbanker, andre myndigheder og markedsdeltagerne bedre muligheder
for at forstå udviklingen i det internationale finansielle system.

Det er besværligt for bankerne at levere de nødvendige oplysninger til
undersøgelsen, fordi de ikke som normalt kan baseres på bankernes regn-
skaber. Det er derfor, at man har begrænset statistikken til en måned hvert
tredje år, og at man kun inddrager de banker, som har en væsentlig omsæt-
ning. Det betyder også, at nøjagtigheden er mindre end ved den normale
bankstatistik. På den anden side er det den eneste undersøgelse, som giver
oplysninger om størrelsen af omsætningen på markederne. 

Den 29. september 1998 offentliggjorde Nationalbanken og de fleste an-
dre deltagende centralbanker det foreløbige resultat af omsætningsundersø-
gelsen. Den 19. oktober 1998 offentliggjorde BIS en oversigt over omsæt-
ningen i alle de deltagende lande. Det endelige resultat af hele den globale
udersøgelse vil blive offentliggjort af BIS i foråret 1999.
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Nedenfor gives en oversigt over resultaterne af den danske del af under-
søgelsen samt nogle oplysninger om den internationale undersøgelse. En
detaljeret gennemgang af materialet og en udførlig beskrivelse af begreber
og opgørelsesprincipper er givet i en særlig opgørelse fra Danmarks Natio-
nalbanks Statistiske Kontor 1).

Generelt om den danske opgørelse af omsætningen

Nationalbanken skønner, at de deltagende 16 pengeinstitutter dækker
mere end 95 pct. af den samlede omsætning. 

Pengeinstitutterne har opgjort deres omsætning i april fordelt efter trans-
aktionstype, valuta, modpart og løbetid. Omsætningen opgøres brutto, dvs.
at køb og salg lægges sammen.

Omsætningen er af hensyn til sammenligneligheden med andre lande
opgjort i US-dollars. Af samme grund lægges hovedvægten på omsætnin-
gen pr. bankdag, idet antallet af bankdage varierer fra land til land, fordi
antallet af helligdage er forskelligt. Omsætningen er korrigeret for, at
handler mellem to danske pengeinstitutter, som begge deltager i under-
søgelsen, er indrapporteret to gange. Forretninger mellem forskellige afde-
linger af samme bank er medtaget i det omfang, de er sket på markedsmæs-
sige vilkår. Undersøgelsen omfatter ikke bankernes omsætning af afledte
finansielle instrumenter på børserne, fordi denne omsætning i forvejen er
fuldt oplyst.

Omsætningen på valutamarkedet i Danmark

Den samlede omsætning i det danske valutamarked var i april 1998 28,1
mia. dollar (svarende til ca. 194 mia. kroner) pr. bankdag, et fald på 12 pct.
siden april 1995, jf. tabel 1. 

En omsætning på 28,1 mia. dollar pr. dag kan umiddelbart forekomme
høj, sammenlignet med fx summen af den danske import og eksport, som
beløber sig til ca. 0,3 mia. dollar pr. dag. Der er mange grunde til denne
forskel. For det første har bankerne mange andre forretninger med danske
kunder end køb og salg af valuta til dækning af deres udenrigshandel. De
samlede forretninger med danske kunder andrager således ca. 1,7 mia. dol-
lar pr. dag. Dertil kommer forretninger med udenlandske kunder for ca. 4,2
mia. dollar pr. dag. Kundeforretningerne vedrører ud over varebetalinger
også andre løbende betalinger, fx i forbindelse med transport, forsikring
osv. Der er desuden transaktioner i forbindelse med kundernes kurssikring

1) Særlig opgørelse nr. 4, udsendt den 30. november 1998. Opgørelsen kan rekvireres fra Danmarks National-
bank, Biblioteket, Havnegade 5, 1093 København K. Den kan også læses på Nationalbankens hjemmeside på
internettet: www.nationalbanken.dk.
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af gæld og tilgodehavender. Og endelig er der i vidt omfang tale om finan-
sielle transaktioner i forbindelse med låntagning og investering i udlandet.
Bankerne vil principielt ønske at afdække alle kundeforretninger for at
undgå uønskede ændringer i deres valutakursrisiko og renterisiko. Afdæk-
ningen af en kundeforretning vil ofte give anledning til flere transaktioner i
pengeinstituttet. Fx vil et valutasalg ofte blive inddækket ved, at pengein-
stituttet foretager to forretninger: et køb af dollar mod kroner og et køb af
den ønskede valuta mod dollar. En terminsforretning vil ofte give anled-
ning til en spotforretning kombineret med en swap. Og placering og lån-
tagning sker ofte ved hjælp af een-dages swapforretninger, dvs. at en een-
måneds kredit vil tælle for hver arbejdsdag i måneden. Endelig er alle stør-
re banker løbende parat til at købe og sælge valuta og afledte finansielle in-
strumenter på anfordring. Det giver anledning til en betydelig bruttoom-
sætning, men normalt kun en beskeden nettoomsætning. Bankerne deltager
i sådanne forretninger, dels for at søge at opnå en fortjeneste, dels fordi det
er en forudsætning for at kunne foretage ønskede forretninger til den bedst
mulige markedspris. 

Transaktionerne på valutamarkedet er opdelt i spothandel, terminshan-
del, valutaswaps, currency-swaps og valutaoptioner. Transaktionstyperne
er forklaret i boks 1. Omsætningen på valutamarkedet fordelt på transakti-
onstyper er vist i tabel 1.

Faldet i valutaomsætningen vedrører især spot- og terminshandelen,
mens omfanget af valutaswaps er næsten uændret, og optioner viser en
kraftig fremgang. Baggrunden for den faldende spot- og terminsomsætning
er antagelig, at stabiliteten i kronens kurs over for de vigtigste europæiske
valutaer er blevet stærkt forøget fra 1995 til 1998. Der har derfor været
mindre behov for valutatransaktioner til afdækning af valutakursrisikoen i
de fleste europæiske valutaer. Den fortsat store swapomsætning afspejler
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Tabel 1 Nettoomsætning på valutamarkedet i Danmark
fordelt på transaktionstyper

April 1989 April 1992 April 1995 April 1998

Mia. dollar pr. bankdag

Spothandel . .. . . . . . . . . . . . . 6,4 10,5 8,9 6,3
Terminshandel . .. . . . . . . . . . 1,3 2,0 1,5 1,1
Valutaswaps . .. . . . . . . . . . . 5,5 14,4 20,1 19,9
Currency-swaps . .. . . . . . . . . ... ... 0,9 0,1
Optioner . .. . . . . . . . . . . . . . . 0,2 1,2 0,4 0,7

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,4 28,1 31,8 28,1



den høje internationale investeringsaktivitet, idet swapforretninger i vidt
omfang anvendes til dækning af valutakursrisikoen ved sådanne investe-
ringer.

Det fremgår af tabel 2, som viser omsætningen fordelt på modparter, at
størstedelen af valutaomsætningen foregår med andre pengeinstitutter. I
1998 foregik 5 pct. af omsætningen med andre danske pengeinstitutter,
uændret fra 1995, mens 73 pct. foregik med udenlandske pengeinstitutter
et fald fra 82 pct. i 1995. Yderligere 13 pct. af omsætningen sker med an-
dre finansielle institutter, især udenlandske. Det er en stærk stigning fra
1995, hvor andelen kun var 4 pct. Omsætningen med andre danske kunder
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Tabel 2 Nettoomsætning på det danske valutamarked

April 1995 April 1998

Mia. dollar pr. bankdag

Med rapporterende institutioner
Danske . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,5
Udenlandske . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 20,6

Med andre finansielle institutioner
Danske . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,7
Udenlandske . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 3,0

Med ikke-finansielle institutioner
Danske . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 1,0
Udenlandske . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1,2

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,8 28,1

Boks 1 Transaktionstyper på valutamarkedet

Spothandel: Forretning hvor to valutaer er handlet mod hinanden til levering
senest to dage efter handelens indgåelse.
Terminshandel: Forretning hvor to valutaer er handlet mod hinanden til leve-
ring mere end to dage efter handelens indgåelse.
Valutaswap: Forretning som kombinerer en kontanthandel med en modgåen-
de terminshandel. En valutaswap er i realiteten et lån eller en placering i en
valuta mod sikkerhed i en anden valuta
Currency-swap: Forretning som indebærer et løbende bytte af ydelser, sva-
rende til lån i forskellige valutaer.
Valutaoption: Forretning som giver den ene part ret, men ikke pligt, til at
købe eller sælge et valutabeløb på et fremtidigt tidspunkt til en aftalt kurs.



tegnede sig for 4 pct., en halvering i forhold til 1995. Omsætningen med
andre udenlandske kunder var uændret 4 pct.

Omsætningen fordelt på valutaer er vist i tabel 3. Da alle valutahandler
omfatter to valutaer, vil hver handel blive talt med to steder. Et køb af
dollar mod kroner vil således blive talt med både som en dollaromsætning
og en kroneomsætning. Summen af de enkelte valutaers andele vil derfor
addere op til 200 pct. Dollar er stadig klart den mest handlede valuta og har
endda øget sin andel fra 72 pct. til 85 pct. D-markens andel er faldet noget
fra 36 pct. til 27 pct. Danske kroner er part i 20 pct. af transaktionerne
mod 29 pct. i 1995. "Andre EMS-valutaer", som bl.a. omfatter svenske
kroner og finske mark, er nu part i 33 pct. af handlerne, en kraftig stigning
i forhold til 1995, og "Andre valutaer", som bl.a. omfatter norske kroner, er
part i 21 pct. af handlerne. Den store omsætning i disse valutagrupper er et
udtryk for danske bankers betydelige aktivitet i de nordiske valutaer.

Stigningen i dollarens anvendelse hænger bl.a. sammen med, at swapfor-
retningerne udgør en stigende del af markedet, og swapmarkedet er i ud-
præget grad baseret på dollar, idet valutaen indgår i ikke mindre end 97
pct. af alle swaptransaktioner.

For terminshandel og valutaswaps er der også indsamlet oplysninger om
omsætningen fordelt efter løbetid. Tre fjerdedele af terminshandelen har en
løbetid mellem 7 dage og et år, og ca. en fjerdedel har en løbetid på under
7 dage. Løbetider over et år er ualmindelige. Valutaswaps er helt overve-
jende korte forretninger. 80 pct. har en løbetid under 7 dage, og næsten he-
le resten har en løbetid under et år.
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Tabel 3 Valutafordelingen på det danske valutamarked

April 1995 April 1998

Procent

US-dollar . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 85
D-mark . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 27
Danske kroner . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 20
Japanske yen . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
Britiske pund . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
Franske franc . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
Schweizerfranc . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
Canadiske dollar . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Australske dollar . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
ECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Andre EMS valutaer . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33
Andre valutaer . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 21

Alle valutaer . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 200



Omsætningen af afledte renteinstrumenter i Danmark

Transaktionerne i de afledte renteinstrumenter er opdelt i FRAs, rente-
swaps og renteoptioner. Transaktionstyperne er forklaret i boks 2.

Den samlede omsætning pr. dag var 4,2 mia. dollar i 1998, en stigning
på ca. 55 pct. i forhold til 1995. Da de afledte renteinstrumenter primært
anvendes til afdækning af renterisici, må den stigende omsætning være et
udtryk for den stigende opmærksomhed om renterisiko.

Omsætningen af afledte renteinstrumenter fordelt på typer er vist i tabel
4. Over 80 pct. af omsætningen skete i FRA, svarende til 3,4 mia. dollar pr.
dag. Det var en stigning på 55 pct. i forhold til 1995. Omsætningen i rente-
swaps blev mere end tredoblet til 0,7 mia. dollar pr. dag, mens omsætnin-
gen af renteoptioner blev halveret til 0,1 mia. dollar pr. dag.

Næsten halvdelen af omsætningen foregik i danske kroner. Størstedelen
af den resterende omsætning foregik i de andre nordiske valutaer, som er
inkluderet i "Andre EMS-valutaer" (svenske kroner og finske mark) og
"Andre valutaer" (norske kroner).

Kun en lille del af omsætningen (4 pct.) skete med danske kunder, mens
25 pct. skete med udenlandske kunder, især finansielle virksomheder. De
resterende 71 pct. var interbankomsætning.

Omsætningen i afledte renteinstrumenter blev ikke opgjort i 1989 og
1992.
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Boks 2 Typer af afledte renteinstrumenter

Forward Rate Agreement (FRA): Aftale om fastsættelse af en rentesats for et
aftalt beløb over en aftalt fremtidig periode.
Renteswap: Aftale om bytte af rentebetalinger i en periode.
Renteoptioner: Forretninger som giver den ene part ret, men ikke pligt, til at
modtage eller betale en bestemt rente i en fremtidig periode på en aftalt ho-
vedstol.

Tabel 4 Nettoomsætning med afledte renteinstrumenter

April 1995 April 1998

Mia. dollar pr. bankdag

FRAs . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 3,4
Renteswaps . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,7
Renteoptioner . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,1

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 4,2



Den danske opgørelse af de udestående beløb 

Opgørelsen omfatter den nominelle værdi og bruttomarkedsværdien af
udestående beløb i forbindelse med afledte finansielle instrumenter ved ud-
gangen af juni 1998. Opgørelsen blev første gang gennemført ved udgan-
gen af april 1995. Opgørelsen er denne gang flyttet til udgangen af juni for
at gøre den konsistent med en ny halvårlig opgørelse af markedet for afled-
te finansielle instrumenter, som de største industrilande (G-10 landene) er
begyndt at lave fra ultimo juni 1998.

I modsætning til omsætningsstatistikken, der er baseret på transaktions-
stedet, er opgørelsen af de udestående beløb baseret på bankens hjemsted.
Danske banker skal således medregne udestående beløb i deres udenland-
ske afdelinger, og udenlandske bankers afdelinger i Danmark skal ikke
indberette til Nationalbanken (men gennem deres moderbank til dennes
centralbank). Som følge heraf deltog kun 13 banker i den danske opgørel-
se. 

Statistikken er således beregnet på at skaffe et godt billede af det globale
markeds størrelse med så lille indberetningsbyrde som muligt. Den giver
ikke mulighed for at give et nøjagtigt billede af markedets størrelse i det
enkelte land.

De afledte valutainstrumenter og renteinstrumenter er opdelt på samme
måde som ved omsætningsstatistikken. Der er desuden givet oplysninger
om afledte instrumenter baseret på aktiekurser og varepriser.

En oversigt over hovedresultatet af denne opgørelse er givet i tabel 5.
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Tabel 5   Udestående beløb i forbindelse med afledte instrumenter

Ultimo marts 1995 Ultimo juni 1998

Mia. dollar

På valutamarkedet:
Terminshandler og valutaswaps . .. . . . . . . 323 420
Currency-swaps . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 18
Optioner . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 30

Valutainstrumenter i alt . .. . . . . . . . . . . . . . . 407 468
Bruttomarkedsværdi . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 17

På markedet for afledte renteinstrumenter:
FRAs . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 542
Renteswaps . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 325
Renteoptioner . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 18

Renteinstrumenter i alt . .. . . . . . . . . . . . . . . . 321 884
Bruttomarkedsværdi . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 23

Aktieinstrumenter i alt . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Bruttomarkedsværdi . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0

Andre instrumenter . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0



Det nominelle udestående beløb i forbindelse med afledte valutainstru-
menter beløb sig til 468 mia. dollar, eller 15 pct. mere end i 1995. Mar-
kedsværdien af disse instrumenter var dog kun knap 17 mia. dollar brutto,
fordelt med lige store beløb i positiv og negativ markedsværdi.

Det nominelle udestående beløb i forbindelse med afledte renteinstru-
menter beløb sig til 884 mia. dollar, eller 2½ gang så meget som i 1995.
Markedsværdien var 23 mia. dollar brutto, også her fordelt med lige store
beløb i positiv og negativ markedsværdi.

De udestående beløb i forbindelse med afledte instrumenter baseret på
aktiekurser androg mindre end 1 mia. dollar. Herudover havde danske ban-
ker kun små udestående beløb i forbindelse med afledte produkter baseret
på andre ædelmetaller end guld.

Den globale opgørelse 1989 - 1998

Den danske undersøgelse var som nævnt ovenfor et led i en international
undersøgelse af markederne i 43 lande. Undersøgelsen gennemførtes over-
alt efter de samme principper som i Danmark, jf. ovenfor.

Nedenfor gives nogle summariske oplysninger om den internationale un-
dersøgelse, baseret på foreløbige oplysninger fra BIS. Oplysningerne om-
fatter kun omsætningsstatistikken, idet der endnu ikke foreligger internati-
onale oplysninger om de udestående beløb.

Hovedresultatet af omsætningsstatistikken er, at omsætningen er fortsat
med at stige, jf. tabel 6. Omsætningen i de traditionelle valutainstrumenter
(spothandel, terminshandel og valutaswaps) er således steget med 25 pct.
til 1.490 mia. dollar pr. dag, mens omsætningen i currency-swaps og optio-
ner er steget med 75 pct. til 97 mia. dollar pr. dag. Omsætningen i rentein-
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Tabel 6 Den globale omsætning af valutainstrumenter

April 1989 April 1992 April 1995 April 1998

Mia. dollar pr. bankdag

Spothandel . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 400 520 590
Terminshandel og valutaswaps . .. . . . . . . 240 420 670 900
Traditionelle valutainstrumenter i alt . . . . . 590 820 1.190 1.490

Currency-swaps . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... 4 10
Optioner . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... 41 87
Andet . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... 1 0
Andre afledte valutainstrumenter i alt . . . . ... ... 45 97

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 820 1.235 1.587
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Tabel 7    Den globale omsætning af traditionelle valutainstrumenter 
    fordelt på lande

    (korrigeret for indenlandsk dobbeltregning)

April 1989 April 1992 April 1995 April 1998

Beløb Procent
andel Beløb Procent

andel Beløb Procent
andel Beløb Procent

andel

Alle beløb er i mia. dollar pr. bankdag

Argentina . .. . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... 2,2 0,1
Australien . .. . . . . . . . 28,9 4,0 29,0 2,7 39,5 2,5 46,6 2,4
Bahrain . .. . . . . . . . . . 3,0 0,4 3,5 0,3 3,1 0,2 2,4 0,1

Belgien . .. . . . . . . . . . 10,4 1,4 15,7 1,5 28,1 1,8 26,5 1,3
Canada . .. . . . . . . . . . . 15,0 2,1 21,9 2,0 29,8 1,9 36,8 1,9
Danmark . .. . . . . . . . . 12,8 1,8 26,6 2,5 30,5 1,9 27,3 1,4

Finland . . . . . . . . . . . . . 3,4 0,5 6,8 0,6 5,3 0,3 4,2 0,2
Frankrig . .. . . . . . . . . . 23,2 3,2 33,3 3,1 58,0 3,7 71,9 3,6
Grækenland . .. . . . . . . 0,4 0,1 1,1 0,1 3,3 0,2 7,2 0,4

Holland . .. . . . . . . . . . 12,9 1,8 19,6 1,8 25,5 1,6 41,0 2,1
Hong Kong . .. . . . . . . 48,8 6,8 60,3 5,6 90,2 5,7 78,6 4,0
Indien . .. . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... 2,4 0,1

Indonesien . .. . . . . . . . ... ... ... ... ... ... 1,5 0,1
Irland . . . . . . . . . . . . . . 5,2 0,7 5,9 0,5 4,9 0,3 10,1 0,5
Italien . . . . . . . . . . . . . 10,3 1,4 15,5 1,4 23,2 1,5 28,2 1,4

Japan . .. . . . . . . . . . . . 110,8 15,4 120,2 11,2 161,3 10,3 148,6 7,5
Luxemburg . .. . . . . . . ... ... 13,2 1,2 19,1 1,2 22,2 1,1
Mexico . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... 8,6 0,4

New Zealand . .. . . . . . ... ... 4,2 0,4 7,1 0,5 6,9 0,4
Norge . .. . . . . . . . . . . . 4,3 0,6 5,2 0,5 7,6 0,5 8,8 0,4
Portugal . .. . . . . . . . . . 0,9 0,1 1,3 0,1 2,4 0,2 4,4 0,2

Rusland . .. . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... 6,8 0,3
Saudi Arabien . .. . . . . ... ... ... ... ... ... 2,3 0,1
Schweiz . .. . . . . . . . . . 56,0 7,8 65,5 6,1 86,5 5,5 81,7 4,1

Singapore . .. . . . . . . . . 55,0 7,7 73,6 6,8 105,4 6,7 139,0 7,1
Spanien . .. . . . . . . . . . 4,4 0,6 12,3 1,1 18,3 1,2 19,3 1,0
Sverige . .. . . . . . . . . . . 13,0 1,8 21,3 2,0 19,9 1,3 15,4 0,8

Sydafrika . .. . . . . . . . . ... ... 3,4 0,3 5,0 0,3 8,8 0,4
Sydkorea . .. . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... 3,5 0,2
Taiwan . .. . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... 4,8 0,2

Thailand . .. . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... 3,0 0,2
Tyskland . .. . . . . . . . . ... ... 55,0 5,1 76,2 4,8 94,3 4,8
UK . . . . . . . . . . . . . . . . 184,0 25,6 290,5 27,0 463,8 29,5 637,3 32,3

USA . . . . . . . . . . . . . . . 115,2 16,0 166,9 15,5 244,4 15,5 350,9 17,8
Østrig . .. . . . . . . . . . . . ... ... 4,4 0,4 13,3 0,8 10,5 0,5
Andre1) . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... 7,0 0,4

I alt . . . . . . . . . . . . . . . 717,9 100 1.076,2 100 1.571,8 100 1.971,0 100

1) Brasilien, Chile, Kina, Tjekkiet, Ungarn, Malaysia, Filippinerne og Polen.



strumenter er steget endnu mere, nemlig med 85 pct. til 265 mia. dollar pr.
dag. Alle tallene er af BIS korrigeret for dobbeltindberetning af transaktio-
ner mellem to indberettende banker fra hvert sit land.

Ud over denne omsætning har der været en børsomsætning af afledte fi-
nansielle instrumenter. BIS har opgjort denne omsætning til 1.372 mia.
dollar pr. dag. Næsten hele denne omsætning falder på renteinstrumenter,
idet kun 12 mia. dollar pr. dag er valutainstrumenter. Mens valutainstru-
menterne således næsten kun blev handlet i bankerne, foregik størstedelen
af handelen med afledte renteinstrumenter over børserne.

Omsætningen af traditionelle valutainstrumenter i de deltagende lande er
vist i tabel 7. Der er i denne tabel ikke korrigeret for dobbeltindberetnin-
ger, og den totale omsætning bliver derfor 1.971 mia. dollar pr. dag. En
meget stor - og stigende - del af dette marked ligger i England, hvis andel i
1998 beløb sig til 32 pct. USAs andel er markant lavere, 18 pct., en stig-
ning fra 16 pct. i 1995. Det tredjestørste marked er Japan, hvis andel dog
gradvist er faldet til 8 pct. fra 15 pct. i 1989. Andre større markeder findes
i Singapore, Tyskland, Schweiz, Hong Kong og Frankrig. Danmarks andel
af det globale marked faldt fra 1,9 pct. i 1995 til 1,4 pct. i 1998. Danmark
har herefter det 13. største valutamarked af de indberettende lande.

Der deltog 17 nye lande i undersøgelsen i 1998, først og fremmest lande
fra Østeuropa, Latinamerika og Sydøstasien. Selv om denne gruppe omfat-
tede store lande som Rusland, Kina og Indien, androg de 17 landes samle-
de omsætning i det traditionelle valutamarked i alt kun godt 2 pct. af den
globale omsætning. Den danske omsætning var fx mere end 4 gange så stor
som den russiske.
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Tabel 8 Valutafordelingen på det globale valutamarked

April 1989 April 1992 April 1995 April 1998

Procent

US-dollar . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 82 83 87
D-mark . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 40 37 30
Japanske yen . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 23 24 21
Britiske pund . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 14 10 11
Franske franc . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 8 5
Schweizerfranc . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9 7 7
Canadiske dollar . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 4
Australske dollar . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 3 3
ECU og andre EMS valutaer . .. . . . . . . . 4 12 15 17
Andre valutaer . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11 10 15

Alle valutaer . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 200 200 200



Den globale omsætning fordelt på de vigtigste valutaer er vist i tabel 8.
Dollar var som hidtil den helt dominerende valuta. Den var part i ikke min-
dre end 87 pct. af alle transaktioner. Det var en stigning fra 82-83 pct. i
1992 og 1995, og dollar er dermed næsten tilbage på niveauet fra 1989.
Den næstmest anvendte valuta var D-mark, der var part i 30 pct. af transak-
tionerne. Det var et fald fra 37 pct. i 1995. Også den japanske yen er en
vigtig international valuta med en andel på 21 pct. (Da der indgår to valu-
taer i alle transaktioner, adderer andelene op til 200 pct.).

Også for renteinstrumenterne er England langt det vigtigste marked med
en andel på 36 pct., en stigning fra 27 pct. USA har en andel på 19 pct.
Frankrig har et meget aktivt marked med en andel på 10 pct.
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Elektroniske penge
v/Christian Thygesen, Betalingsformidlingskontoret og

Mogens Kruse, Kapitalmarkedsafdelingen

Indledning

I 1992 blev Danmønt introduceret som et af de første eksempler på elek-
troniske penge1). Denne artikel beskæftiger sig primært med de overvejel-
ser, som myndighederne har haft i forbindelse med elektroniske penge.
Indledningsvis gives der en kort beskrivelse af, hvad elektroniske penge er,
og hvilken udbredelse de kan forventes at få.

Hvad er elektroniske penge?

Elektroniske penge kan beskrives som elektronisk registrering af en
værdi, der kan anvendes bredt til betaling, uden at den er knyttet til en in-
dividualiseret konto.

De første pilotforsøg med elektroniske penge, bl.a. Danmønt, blev gen-
nemført i begyndelsen af 1990’erne. Elektroniske penge er dermed et for-
holdsvis nyt produkt. Det er under stadig udvikling bl.a. drevet af teknolo-
gien. 

Elektroniske penge forveksles til tider med andre betalingsformer som
PC-banker eller betaling med kreditkort over internettet. Usikkerheden om,
hvad elektroniske penge er, samt om deres potentielle udbredelse, kompli-
cerer diskussionen om de vilkår, der bør gælde for disse instrumenter.

I boks 1 afgrænses elektroniske penge fra andre produkter, og der ses på
forskellige typer af elektroniske penge. I boks 2 gennemgås forskellige be-
talingsformer på internettet.

Ved overvejelser om behovet for at have regler på området er det vigtigt
at identificere de grundlæggende funktioner, der skal udføres i alle syste-
mer. Der skal være:
a. En ihændehaver, typisk den almindelige forbruger, der har købt de elek-

troniske penge.
b. En sælger af elektroniske penge, fx en kiosk.
c. En indløser af de elektroniske penge, det vil sige en sælger af varer eller

tjenester, hvor forbrugeren kan omsætte sine elektroniske penge.
d. En operatør, der driver systemet. Ud over driften bestemmer operatøren

systemets specifikation og står for markedsføringen og kontakten til
brugerne, sælgerne og indløserne.

1) Se Jan Thorndal, ”Småpengekort”, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, august 1994.
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e. En udsteder, der modtager forrentningen af det samlede udestående, det
såkaldte flow.

f. En afvikler, der udregner de summer, der skal overføres fra og til delta-
gerne.

g. En kontrolinstans, der opstiller regler og tilser, at disse bliver overholdt.
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Boks 1 Afgrænsning

"Elektronisk registrering af en værdi" betyder, at fysisk/mekanisk registre-
ring så som pengesedler, mønter, checks, klippekort, kuponer m.m. ikke fal-
der ind under definitionen . 

"der kan anvendes bredt til betaling" indebærer en bagatelgrænse. Først og
fremmest skal de kunne bruges til at købe andet end udstederens egne pro-
dukter. Derefter må brugen ikke begrænses til en snæver kreds af personer,
eller et mindre område, fx en kaserne, eller et kort tidsrum, fx en olympiade,
for at der er tale om elektroniske penge. 

"uden at de er knyttet til en individualiseret konto" medtages for at skelne
elektroniske penge fra andre elektroniske betalingsformer. Såkaldte "access-
produkter" som fx Dankort og home-banking bruger elektronikken til at give
fjernadgang til en konto. Over telefonen eller internettet kan man betale ved
at opgive et debet-/kreditkort nummer. I alle tilfælde er der tale om
elektroniske betalinger, men de er knyttet til en individualiseret konto og er
derfor ikke elektroniske penge. 

Typer af elektroniske penge
Inden for elektroniske penge sker der en hovedopdeling mellem forudbe-

talte kort, hvor værdien er lagret på en chip på et fysisk kort, og netværks-
penge, hvor værdien er lagret på en harddisk. Der er systemer, hvor de to for-
mer blandes sammen. Det gælder systemer, hvor kortet kan læses af en PC
og dermed konverteres til en elektronisk meddelelse. Netværkspenge findes
endnu kun i begrænset udstrækning og udbydes primært i USA, dvs. rettet
mod amerikanske brugere.

Forudbetalte kort kan igen underopdeles. De simpleste kan kun huske den
værdi, kortet blev født med, og hvad der senere er brugt. Dette er engangs-
kort, svarende til det almindelige Danmøntkort. Det næste trin er genoplade-
lige kort, som Danmønt også er begyndt at udstede. Derefter kommer kombi-
kort, som fungerer som genopladelige kort, men er kombineret med en anden
betalingsfunktion, fx et debetkort. Det finske Avant er et eksempel på et så-
dant kort. Endelig kommer multiapplikationskortet, hvor der er flere forskel-
lige funktioner på samme kort. Dette kunne fx være et debet-, adgangs-, bib-
lioteks eller borgerkort, en elektronisk flybillet eller et GSM-kort (mobiltele-
foni). Sådanne kort findes ikke p.t. i Danmark og kun i pilotforsøg andre ste-
der.
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Boks 2 Betalinger på internettet

Betalinger på internettet og elektroniske penge er to forskellige ting. Elek-
troniske penge kan i nogle tilfælde bruges til betalinger over åbne netværk
som fx internettet (netværkspenge), men kan også eksistere som fysiske kort.
Betalinger på internettet kan ske ved hjælp af elektroniske penge, men der
findes også andre metoder, som vil blive gennemgået nedenfor.

Hvis en kunde finder et produkt på internettet og beslutter sig for at købe
det, kan betalingen ske ved simpelt efterkrav. Det har naturligvis intet med
elektroniske penge at gøre. Det er ikke engang en betaling over nettet.

En anden simpel måde er at opgive sit kredit/debetkortnummer. Dette er
en betaling over nettet ved hjælp af konventionelle midler. Specifikt er beta-
lingen knyttet til en individualiseret konto og falder dermed uden for definiti-
onen af elektroniske penge. Hvis både køber og sælger er tilsluttet et krypte-
ringssystem som fx SET-standarden, kan kredit/debetkort benyttes på en me-
re avanceret måde. Fremfor at oplyse kortnummeret, er der til kortet knyttet
en krypteret elektronisk signatur, som sælgeren kan få verificeret hos en ope-
ratør. Igen er der ikke tale om elektroniske penge, da betalingen stadig er
knyttet til en individualiseret konto. Dog er der tale om en betalingsmåde,
som er specifik for internettet. 

På lignende vis ville elektroniske checks fungere efter samme princip som
betaling med debet/kreditkortnummer via et krypteringssystem. Fordelen vil-
le her være, at man kunne gå direkte til banken med "checken" og slippe
uden om de fordyrende mellemled som fx en kreditkortbetaling skal igen-
nem. Elektroniske checks ville svare til den fysiske verdens bankoverførsler
og være direkte knyttet til en konto, hvorfor også de falder uden for definitio-
nen af elektroniske penge.

En tredje måde er at overføre penge fra sin konto til en sælgers konto ved
hjælp af en home-/pc-bank løsning. Denne betalingsmåde er specifik, om ik-
ke for nettet, så dog for elektronisk kommunikation. Den kan sammenlignes
med den umiddelbart ovenstående, da det er en internet/modem-baseret måde
at gøre noget traditionelt. I dette tilfælde ville den traditionelle pendant være
en konto-til-konto overførsel, et girokort eller en anden form for overførsel
fra en konto til en anden på direkte opfordring fra kunden.

Endelig er der så elektroniske penge. Som beskrevet tidligere kan der være
tale om netværkspenge, som befinder sig på brugerens harddisk - eller en
separat chip, fx på et forudbetalt kort, der kan læses af harddisken - efter at
være blevet købt hos udstederen. Man skal primært til USA for at finde net-
værkspenge i brug. TeleDanmark har annonceret planer om et sådant pro-
dukt. De har en række databaser, hvor det enkelte opslag ikke må koste sær-
lig meget. Hvis man i et sådant system kunne købe andet end opslag i Tele-
Danmarks egne databaser, fx avisartikler, biograflister eller en side i KRAKs
kort, vil der være tale om det første netværkssystem af elektroniske penge
med dansk udsteder.



I simple systemer kan b til g alle udføres af samme agent: Et teleselskab
sælger selv de kort, som anvendes i dets egne automater, og står selv for
driften og regnskabet. Hvis der ikke eksisterer nogen lovgivning på områ-
det, må agenten alene forlade sig på sine egne sikkerhedsforskrifter, forret-
ningsgange o.lign. I mere avancerede systemer varetager forskellige agen-
ter de forskellige funktioner, som hver indebærer forskellige typer forbru-
ger- og system-risici. Her må myndighederne så bestemme, om der skal fø-
res separat tilsyn med visse funktioner, eller om al regulering sker af udste-
deren, som dermed bliver ansvarlig for hele systemet.

Udbredelsen af elektroniske penge

De eksisterende systemer af elektroniske penge har hidtil kunnet opvise
umiddelbart imponerende vækstrater. Imidlertid er det værd at huske på, at
volumen i de nuværende systemer er begrænset. Danmønt kortets ude-
stående er ca. 1 pct. af møntomløbet i Danmark og mindre end 1/500 pro-
mille af pengemængden, som nogle lande bruger som mål i pengepolitik-
ken.

Det forretningssegment, som elektroniske penge i udgangspunktet til-
stræber at dække, er formidlingen af små betalinger. Større betalinger
dækkes af andre systemer. Disse har imidlertid for store transaktions-
omkostninger til rentabelt at kunne dække små betalinger. Elektroniske
penge er konkurrencedygtige, fordi de i modsætning til andre elektroniske
betalingssystemer er forudbetalte. Værdien, der skal betales, findes på
selve kortet/harddisken. Der er derfor ikke som for debet-/kreditkort behov
for at checke, at kortet bruges af rette vedkommende - fx gennem brug af
PIN-kode - eller at der er trækningsret på den bagvedliggende konto,
hvilket kræver on-line kommunikation med en autoriseringscentral. Det vil
derfor i en række tilfælde kunne betale sig at sætte en Danmønt-læser op,
hvor det ikke kan betale sig at sætte en Dankortautomat op, fx i et parko-
meter.

Det forhold, at elektroniske penge pr. definition er forudbetalte, sætter
imidlertid også en grænse for, hvor stort volumen de vil få. Hvis man taber
sit debetkort, berører det i princippet ikke pengene på den bagvedliggende
konto. Hvis man taber elektroniske penge, er værdien på kortet/harddisken
tabt. Derfor vil de fleste foretrække at få deres løn udbetalt på en konto og
ikke i elektroniske penge. 

Som ved fysiske penge er der også en anden grund til ikke at have større
beløb i elektroniske penge. De er ikke forrentede. Det vil teknisk kunne la-
de sig gøre, men vil næppe være konkurrencedygtigt for et produkt, hvis
eksistensgrundlag er lave omkostninger.
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Regulering af elektroniske penge

Elektroniske penge har en række træk, der sædvanligvis karakteriserer
sedler og mønter. Samtidig har elektroniske penge en række andre træk,
der sædvanligvis karakteriserer andre former for elektroniske betalings-
midler som for eksempel kreditkort. Netop kombinationen af disse træk har
givet anledning til nærmere overvejelser hos en række internationale orga-
nisationer og myndigheder med ansvar for finansielle forhold.

Lovgivnings- og tilsynsmæssige aspekter af elektroniske penge diskute-
res i forskellige internationale fora. Det Europæiske Monetære Institut
(EMI) udtalte sig i 1994 om elektroniske penge1). I 1994 tænkte man endnu
ikke på netværkspenge, så rapporten er forbeholdt forudbetalte kort. Den
væsentligste anbefaling i rapporten er, at kun pengeinstitutter bør kunne
udstede de forudbetalte kort. Det primære hensyn er, at der skal kunne fø-
res pålideligt tilsyn med dette nye produkt. Danmønt, som dengang allere-
de havde eksisteret i nogle år, og som ikke udbydes af et pengeinstitut,
blev tilgodeset gennem en særlig undtagelse.2)

I 1997 udgav G-103) ligeledes en rapport om elektroniske penge4). Denne
rapport adskilte sig fra EMIs på tre måder. For det første udtalte den sig ik-
ke alene om forudbetalte kort, men også om netværkspenge. For det andet
var den bredere i sin analyse og dækkede også emner som forbrugerbeskyt-
telse og forfalskning. For det tredje var den mindre præcis i sine konklusio-
ner, hvilket afspejler den manglende internationale konsensus. 

Den Europæiske Centralbank (ECB) har i august 1998 udsendt en rap-
port om bl.a. de pengepolitiske aspekter ved elektroniske penge5).

Herudover har BIS6) udgivet rapporter om sikkerhed, tilsyn og central-
bankens rolle angående elektroniske penge7).

Det er ikke muligt udtømmende at redegøre for, hvilke emner elektroni-
ske penge giver anledning til at overveje. Nedenfor beskrives de væsentlig-
ste emner, der har været drøftet internationalt. 

Finansiel stabilitet. Uanset om elektroniske penge betragtes som en
form for kontanter, en form for indlån eller som et helt særligt betalings-

1) Report on Prepaid Cards, EMI, 1994.
2) I afsnit 32 står, at den nationale centralbank kan give tilladelse til, at andre end kreditinstitutter kan udstede

forudbetalte kort, hvis disse (i) ikke udøver grænseoverskridende aktivitet (ii) er underlagt passende regule-
ring, specielt mht. likviditetsplacering, og (iii) er under tilsyn af den samme institution, som tilser kreditinsti-
tutter.

3) G-10 er et samarbejde mellem centralbankerne i de største lande.
4) Electronic Money, G-10, 1997, webadresse www.bis.org.
5) Report on Electronic Money, ECB, august 1998, webadresse www.ecb.int.
6) Bank for International Settlements (BIS), webadresse www.bis.org.
7) Security of Electronic Money, 1996, Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money,

1996, Risk Management for Electronic Banking and Electronic Money Activities, 1998.
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middel, er tilliden til dem som betalingsmiddel et væsentligt spørgsmål.
Der vil dog typisk være tale om mindre beløb, som den enkelte bruger har i
form af elektroniske penge, sammenlignet med, hvad der er på fx bankkon-
ti. Pengeinstitutter har generelt udlån med længere løbetid end deres ind-
lån. Et pludseligt udtræk af indlån, typisk på grund af mistillid til pengein-
stituttet, kan derfor i sig selv skabe problemer for pengeinstituttet (likvidi-
tetsrisiko). Indskydergarantiordninger mindsker tilskyndelse til udtræk i
tilfælde af rygter og stabiliserer på den vis det finansielle system. En udste-
der af elektroniske penge kan imidlertid i stedet pålægges at placere de for-
udbetalte midler i likvide aktiver. Dermed vil udstederen meget hurtigt
kunne indløse de elektroniske penge, og behovet for indskydergaranti
mindskes. Man kan i så fald diskutere, hvor store problemer elektroniske
penge kan skabe for den finansielle stabilitet.

Internationale fora har især drøftet, om ret til at udstede elektroniske
penge skal forbeholdes banker eller endda centralbanker. Visse lande, her-
under USA, finder ikke, at der p.t. er et behov for at begrænse kredsen af
udstedere. Tværtimod finder de, at en begrænsning af kredsen af udstedere
vil kunne hæmme den teknologiske udvikling. Andre lande, herunder de
fleste central- og sydeuropæiske lande, foretrækker, at retten til at udstede
elektroniske penge forbeholdes kreditinstitutter, dvs. først og fremmest
banker. Argumentet er, at det vil styrke tilliden til elektroniske penge.

Danmark stiller ikke krav om, at udstedere af elektroniske penge er ban-
ker. I stedet er der særlige regler om finansielt tilsyn med andre udstedere
af forudbetalte betalingskort1). De danske myndigheder har bl.a. taget hen-
syn til, at institutioner, der kun udsteder elektroniske penge, har en noget
simplere balancestruktur end kreditinstitutter. Europa-Kommissionen har
foreslået lignende regler om finansielt tilsyn med andre udstedere af elek-
troniske penge end banker, jf. boks 3.

Centralbankens rolle.Centralbankerne har i de fleste lande ansvaret for
udstedelsen af kontanter. Det kunne derfor synes naturligt, at de også påtog
sig at udstede elektroniske penge. I det omfang elektroniske penge erstatter
kontanter, vil centralbankernes indtjening fra kontantudstedelsen (seignio-
rage) blive reduceret. Enkelte centralbanker har da også engageret sig i
dette. Generelt er udviklingen dog foregået i den private sektor, mens cen-
tralbankerne har fulgt udviklingen nøje. Centralbankerne har til dels mod-
satrettede interesser i elektroniske penge.

Centralbankerne har blandt andet til opgave at sørge for en effektiv og
sikker betalingsformidling. I det omfang elektroniske penge kan bidrage

1) Lov om sparevirksomheder og udstedere af forudbetalte betalingskort.
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hertil, bør centralbankerne støtte udviklingen af elektroniske penge. På
samme tid er det også sædvanligvis en centralbanks opgave at sikre et sta-
bilt finansielt system, ligesom det påhviler centralbanken at udføre et lands
pengepolitik. 

Centralbankerne har i første omgang interesseret sig mest for elektroni-
ske penges pengepolitiske betydning. Der er delte meninger om dette
spørgsmål - også blandt centralbankerne. På samme måde som fx anfor-
dringsindskud og kontanter indgår elektroniske penge i opgørelsen af pen-
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Boks 3 Forslag til direktiv om virksomhed som e-pengeinstitut

Europa-Kommissionen fremsatte den 21. september 1998 et direktivfor-
slag om adgang til at etablere og udøve virksomhed som e-pengeinstitut og
tilsyn med en sådan virksomhed. Forslaget retter sig primært mod dem, der
udsteder elektroniske penge. I modsætning til de nuværende danske regler
indeholder forslaget særlige regler for såvel kortbaserede- som netværksbase-
rede elektroniske penge. Banker og andre kreditinstitutter har allerede i dag
mulighed for at udstede elektroniske penge. Forslaget vil gøre det muligt, at
også andre end de nuværende kreditinstitutter kan udstede elektroniske pen-
ge. Direktivforslagets væsentligste elementer er:

1. Udsteder får status som kreditinstitut. Dette indebærer, at udsteder under-
gives finansielt tilsyn og får adgang til andre EU-landes markeder gennem
de særlige regler for kreditinstitutter om fri etableringsret, fri udveksling af
tjenesteydelser og gensidig anerkendelse af tilsyn ("europæisk pas"). Den
Europæiske Centralbank får samtidig adgang til at indsamle statistik og
eventuelt pålægge udsteder reservekrav.

2. Udsteder undergives lempeligere kapitalkrav, men mere restriktive place-
ringsregler end banker. Kapitalkravene fastsættes på baggrund af udsteders
passiver (uindfriede elektroniske penge). Udsteder skal samtidig placere
sine aktiver meget likvidt (bankindskud, 0-vægtede aktiver, jf. kapital-
kravsdirektivet mv.).

3. Forslaget stiller krav til udsteders ledelse, forretningsgange og forretnings-
område. Udsteder må kun udstede elektroniske penge og yde andre tjene-
ster gennem samme elektroniske medium (eksempelvis udbyde et forud-
betalt betalingskort, der også kan anvendes som legitimationsbevis mv.). 

4. Udsteder omfattes af kravene i EUs hvidvaskningsdirektiv.

5. Forslaget giver en medlemsstat ret til at fastsætte mere lempelige krav til
små systemer, dog således at disse systemer ikke får adgang til "europæisk
pas", jf. ovenfor.



gemængden. Specielt i de lande, hvor pengemængden er et centralt mål for
den pengepolitiske styring, har der været et udtalt ønske om større kontrol
med elektroniske penge. Begrundelsen er, at ukontrolleret vækst i udstedel-
sen af elektroniske penge vil kunne vanskeliggøre styringen af penge-
mængden og dermed pengepolitikken. Betragtningen forudsætter, at elek-
troniske penge udstedes i betydeligt større omfang end i dag. 

Den Europæiske Centralbank anbefaler, at det skal være muligt at på-
lægge udstedere af elektroniske penge reservekrav samt krav om, at ud-
stedte elektroniske penge skal kunne indløses til kurs pari (genindløselig-
hed). Nogle lande har som led i forbrugerbeskyttelse fastsat krav om, at
elektroniske penge til enhver tid skal kunne indløses. Den Europæiske
Centralbanks anbefaling sker ud fra et hensyn om at beskytte penges funk-
tion som regneenhed. Andre centralbanker, herunder Danmarks National-
bank, anser ikke elektroniske penge som nogen trussel mod penges funkti-
on som regneenhed og anser snarere genindløselighed for at være en kon-
kurrenceparameter mellem forskellige udbydere. Så vidt vides, er det mu-
ligt at få indløst restbeløb hos indløsere eller hos operatøren i alle eksiste-
rende systemer af elektroniske penge. Udstederne har således ofte valgt et
højere beskyttelsesniveau for indehavere af elektroniske penge end krævet
af lovgivningen. Dette skal ses i lyset af, at forudsætningen for systemer-
nes succes er brugernes tillid.

Europa-Kommissionens direktivforslag indeholder som tidligere nævnt
forslag, der skal sikre, at centralbanker får mulighed for at pålægge alle ud-
stedere af elektroniske penge statistik- og reservekrav. Forslaget indehol-
der ikke krav om genindløselighed af elektroniske penge.

Tekniske krav.Enkelte lande har ønsket at stille specifikke krav til en
udsteders valg af tekniske løsninger, for eksempel omkring kryptering.
Nogle lande har forsøgt gennem lovgivning at gøre deres systemer af elek-
troniske penge kompatible, også gerne flere lande imellem. Imidlertid har
den tekniske eller markedsmæssige udvikling ofte overhalet sådanne initia-
tiver. I begyndelsen af 1998 opgav nogle af verdens største aktører inden
for elektroniske penge et forsøg på at skabe en fælles, global standard for
forudbetalte kort. En række europæiske initiativer har til formål at sikre
fælles europæiske tekniske standarder (interoperabilitet). Europa-Kommis-
sionen deltager i flere af disse initiativer og undersøger for øjeblikket, om
de europæiske konkurrenceregler stiller krav til sådanne fælles tekniske
standarder.

Kriminalitetsforebyggelse. Internationale fora har særligt drøftet mulig-
heder for misbrug gennem hvidvaskning og forfalskning, i begge tilfælde
gennem misbrug af elektroniske penges anonymitet. Der sondres sædvan-
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ligvis mellem indehaveranonymitet og betalingsanonymitet. Indehavere af
elektroniske penge er anonyme på samme vis som indehavere af kontanter.
I modsætning til betalinger med kontanter registreres alle betalinger med
elektroniske penge. Visse systemer, herunder Danmønt, registrerer alle be-
talinger i en central database og kan derfor i princippet rekonstruere enhver
betaling (revisionsspor). Andre systemer tillader eksempelvis betalinger di-
rekte fra indehaver til indehaver og fører derfor ikke central registrering af
alle betalinger. Dette gør disse systemer mere udsatte for misbrug. Blandt
andre metoder til at reducere risici for misbrug er krav om maksimal værdi
per lagringsenhed eller transaktion, begrænset anvendelsesperiode, særligt
sikre delkomponenter (krypteringsstandarder mv.) eller krav om godken-
delse af betalinger. Europa-Kommissionen har ikke foreslået specifikke
krav, men generelle krav om, at udbyder skal have sund og forsigtig drift.

Sammenfatning

Sædvanligvis reguleres den danske finansielle sektor med udgangspunkt
i den pågældende finansielle aktør (et pengeinstitut, en udsteder af forud-
betalte betalingskort mv.) eller i et særligt hensyn (konkurrenceforhold, be-
skatning, hvidvaskning mv.). Reguleringen af elektroniske penge bør på
samme måde ikke tage udgangspunkt i et bestemt produkt, men i udbyde-
ren af elektroniske penge. Det har den fordel, at ikke enhver produktforny-
else i sig selv giver anledning til lovændringer.

Elektroniske penge er i sin vorden. Udbredelsen er indtil videre meget
begrænset, og teknologien er under stadig udvikling. Diskussionen mellem
myndighederne har i høj grad drejet sig om, hvorvidt det er mest hensigts-
mæssigt forlods at regulere, eller om det er bedre at vente lidt og se. For-
skellene i holdning har bl.a. været baseret på forskelle i opfattelsen af, hvor
hurtigt systemerne ville vokse. 

Konsekvensen af en for hurtig, hårdhændet regulering kan være en for-
sinkelse i udviklingen af stadigt mere effektive finansielle systemer, fordi
reguleringen forhindrer, at det er forretningsmæssigt tiltrækkende at udvik-
le sådanne systemer.

Ved en mere liberal tilgang er der en risiko for, at et system går konkurs
med imagetab til udstederen og udbredt mistro hos forbrugerne til følge.
Dette vil sandsynligvis også kunne forsinke udviklingen en rum tid, til tilli-
den hos forbrugerne er genopbygget.

Aktuelle drøftelser i internationale fora vedrører bl.a., i hvilket omfang
nationale regler er tilstrækkelige, eller om internationalt anerkendte regler
er nødvendige til sikring af disse hensyn. Således overvejes det, hvordan
det skal afgøres, hvilket lands regulering der skal anvendes. 
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I dag opererer de fleste kendte systemer af elektroniske penge kun inden
for et land. Forudbetalte kort, som fx Danmønt, kræver en fysisk kortlæser.
Det har indtil videre sat grænser for, hvor meget disse systemer har spredt
sig. Nationale regler er derfor en relevant ramme for sådanne systemer.
Mere vanskeligt bliver det, når eksempelvis udbyderen, modtageren og in-
dehaveren af elektroniske penge ikke hører hjemme i samme land.

Så længe der ikke er nogen international konsensus, og nogle lande slet
ikke ønsker at regulere, kan de øvrige lande være begrænsede i, hvor meget
de kan regulere. For store afvigelser i reguleringen kan medføre, at udste-
deren og muligvis operatøren flytter til landet med den slappeste regule-
ring, men fortsat udbyder systemet globalt. Dog kan systemerne også have
en markedsføringsinteresse i at være under et vist tilsyn eller føre en streng
selvjustits for at give forbrugerne større tillid til systemet.

For myndighederne gælder generelt, at der på den ene side er et ønske
om ikke at bremse den teknologiske udvikling, herunder etablering og ud-
bud af disse produkter inden for et lands grænser. På den anden side er der
et ønske om at kunne styre de risici, udviklingen indebærer, samt en almin-
delig tendens til at bevare eksisterende strukturer.

Den danske regulering fremmer på den ene side konkurrencen ved at til-
lade både kreditinstitutter og ikke-kreditinstitutter at være udstedere. På
den anden side sikrer den en vis stabilitet gennem tilsynskrav over for ud-
stedere. Holdningen har været, at udstedere af elektroniske penge kan være
væsensforskellige fra kreditinstitutter for så vidt angår deres aktiviteter og
balancesammensætning, og at der ikke er nogen grund til at fremtvinge
konformitet.
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IMF og den internationale finansielle krise
v/Thomas Elkjær, Internationalt Kontor

Indledning

IMF (International Monetary Fund) har ydet ekstraordinært store lån i
forbindelse med omfattende økonomisk-politiske programmer for en række
af de lande, som er blevet ramt af den internationale finansielle krise. I før-
ste omgang fik lande i Asien støtte, men da krisen bredte sig, er Rusland
og Brasilien også blevet omfattet af store lånepakker med henblik på at sta-
bilisere udviklingen og genoprette tilliden.

Det særlige ved krisen i Sydøstasien i forhold til krisen i Rusland og til
dels udviklingen i Latinamerika er, at det økonomiske system i de sydøst-
asiatiske lande tilsyneladende var velfungerende op til krisen. Væksten var
i flere årtier meget høj. 

I det følgende beskrives nogle centrale forhold i IMFs håndtering af kri-
sen og den igangværende debat heraf. Til sidst omtales de forskellige for-
slag, som diskuteres i øjeblikket, til at styrke det internationale finansielle
system. I debatten tages der ofte udgangspunkt i Sydøstasien, og i artiklen
lægges derfor særlig vægt på udviklingen der. I boks 1 er der en kort be-
skrivelse af IMF og dets låneprogrammer.

Kriseindsatsen - IMFs centrale funktion 

Fælles for landene i Sydøstasien var, at de - i modsætning til Brasilien -
først bad IMF om støtte, da de internationale investorer havde tabt tilliden
til landenes valutaer. Landene var afhængige af udenlandsk kapital - kapi-
talimporten udgjorde 10 pct. af BNP om året fra 1990 til 1996 - og tabet af
tillid var derfor alvorligt. 

IMFs første prioritet var derfor at genskabe den internationale tillid. I
fællesskab udarbejdede IMF og landene økonomiske programmer. Pro-
grammerne var møntet på tre forhold, som i særlig grad havde bidraget til
krisen, og som mere eller mindre var fælles for landene: Valutakurspolitik-
ken, voksende økonomisk ubalance og markant behov for reform af den fi-
nansielle sektor. 

Valutakurspolitikken

Landene førte generelt fastkurspolitik, hvor valutaen var knyttet til en
kurv af valutaer, domineret af dollar. Stigende indenlandsk inflationært
pres betød, at den reale effektive valutakurs steg. Samtidig blev konkurren-
ceevnen yderligere forringet af stigningen i dollar over for yen i 1995-96.
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Da den økonomiske politik ikke blev tilpasset i tide, opfattede markedsdel-
tagerne i stigende grad valutakurserne som ude af trit med de økonomiske
forhold. Der opstod et pres på valutaerne, og fastkurspolitikken blev mere
og mere uholdbar. Thailand måtte opgive fastkurspolitikken i juli 1997.
Krisen i Thailand smittede hurtigt af på de øvrige lande i regionen, og va-
lutakurserne faldt i andet halvår 1997 mellem 35 og 60 pct. over for dol-
lar1). 

Økonomisk balance
Selv om landene op til krisen havde overskud eller var tæt på balance på

statsfinanserne, var finanspolitikken utilstrækkelig. Tendensen til overop-
hedning af økonomierne medførte i sig selv en god budgetstilling. Der var,
som nævnt, inflationært pres samt stigende og markante underskud på be-
talingsbalancen. 

1) Se Niels Peter Hahnemann og Lars Krogh Jessen: "Valutakrisen i Sydøstasien", Danmarks Nationalbank,
Kvartalsoversigt, 4. kvartal 1997, hvor forløbet af krisen i 1997 er beskrevet. 
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Boks 1 IMF  og dets låneprogrammer

IMF er en mellemstatslig organisation med 182 medlemslande, hvis hovedformål
er at fremme stabiliteten på valutamarkederne. Det sker ved regelmæssig overvåg-
ning af den økonomiske politik i alle medlemslandene og krav til den økonomiske
politik, såfremt IMF har ydet lån. Gennem IMFs krav håbes på en genopretning af
den økonomiske stabilitet og tillid til landene. Generelt forrentes lånene til lavere
rente, end landet kan opnå på det internationale marked. Hvis landene er afskåret fra
at låne på de private markeder, ligger der også støtte i, at der gives adgang til valuta.

Nedenfor er de vigtigste programmer beskrevet: 
Beredskabsprogrammer (Stand-By Arrangements): Ydes til medlemslande med

midlertidige eller konjunkturbetingede betalingsbalanceproblemer. De aftalte økono-
miske mål (fx budgetunderskud, valutareserve) skal nås inden for 18-24 måneder.
Lånene skal tilbagebetales inden for 3¼-5 år. Renten er et gennemsnit af pengemar-
kedsrenterne i de største industrilande plus et mindre tillæg.

Strukturprogrammer (Extended Fund Facililty): Ydes til medlemslande (primært
udviklingslande) med langvarig og mere strukturelt betingede betalingsbalanceun-
derskud. Målene skal nås på 3-4 år. Lånene løber 4½-10 år og forrentes som bered-
skabslånene.

Den udvidede reservefacilitet (Supplemental Reserve Facility): Gennem ordnin-
gen, som blev etableret i forbindelse med krisen i Asien, ydes lån til lande med store
betalingsbalanceproblemer og pres på valutareserverne som følge af pludselig tab af
markedstillid. Lånene, som er et supplement til de to ovennævnte programmer, løber
2-2½ år og forrentes som beredskabslånene med et tillæg på 3-5 pct.   

Låneordning for fattige lande (Enhanced Structural Adjustment Facility): Der
stilles krav til strukturreformer, der giver grundlag for en varig vækst. Lånene har lø-
betid på 10 år og forrentes med 0,5-1 pct.



IMF stillede derfor krav om, at finanspolitikken blev strammet, så den
private sektor ikke alene skulle bære byrden af den nødvendige betalings-
balancetilpasning og finansieringen af omkostningerne ved bankrestruk-
tueringerne, jf. nedenfor. I takt med, at væksten faldt mere end først skøn-
net, blev kravene til finanspolitikken lempet.

Strukturelle reformer i den finansielle sektor

Hovedvægten i IMF-programmerne i Asien blev lagt på strukturelle re-
former. Især reformer i den finansielle sektor blev anset for nødvendige,
fordi problemerne her var en af hovedårsagerne til krisen. De strukturelle
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Boks 2 Strukturreformer i virksomhedssektoren og 
den finansielle sektor

Reformer i virksomhedssektoren og den finansielle sektor
Lukning af insolvente finansielle institutioner. Aktiverne blev overført til
restruktureringsselskaber (Korea, Indonesien og Thailand). Desuden reka-
pitalisering og sammenlægninger samt annoncering af begrænset offentlig
støtte til restruktureringen (alle lande).  
Styrkelse af finansiel regulering, hensættelsesregler, kapitalkrav, krav til
offentliggørelse af data, revisions- og regnskabsstandarder (alle lande).
Adgang til udenlandsk ejerskab af banker (Korea, Indonesien og Thailand)
og virksomheder (alle lande).
Strengere betingelser for offentlig støtte til likvidation (alle lande). Over-
vejelser om bankfinansieret indskydergaranti i de lande, som ikke har en
sådan ordning (Indonesien, Thailand og Malaysia).
Aftaler mellem kreditorer og debitorer om restrukturering af virksomhe-
ders inden- og udenlandske gæld (Korea, Thailand og Indonesien).

Konkurrenceregler og politik for bedre forretningsskik

Procedure for privatisering af offentligt ejede virksomheder og offentlige
varekøb (Indonesien, Thailand og Malaysia), accelerering af privatisering
og lukning af urentable offentlige virksomheder (Indonesien).  
Begrænsninger/forbud mod offentlig støtte ved konkurs (alle lande).
Styrkelse/introduktion af procedure for virksomhedskonkurser (Indonesi-
en, Korea og Thailand).

Handelspolitik

Lavere toldsatser (Indonesien), lettelse af mængderestriktion på import (In-
donesien og Korea).

__________
Kilde: Kochhar, Loungani og Stone, "The East Asian Crisis: Macroeconomic Developments and Policy Les-

sons": IMF Working Paper no. 128 (Washington: IMF 1998) 



svagheder var til en vis grad blevet camoufleret af høje vækstrater. I boks 2
er hovedtræk af reformerne beskrevet. 

Penge- og kapitalmarkederne skulle fungere bedre. Tætte personlige
bånd og sammenblanding af økonomiske interesser mellem virksomheder,
banker og den offentlige sektor skulle stoppes. Bankernes udlån var i sti-
gende grad gået til offentligt dikterede projekter og beskyttede indenland-
ske erhverv. Det høje investeringsniveau slog derfor ikke igennem på pro-
duktiviteten og betalingsbalancen. Personlige relationer mellem bankejere
og politikerne gav ejerne opfattelsen af, at staten ydede tabsgaranti. Det
ledte til uforsigtig udlånspolitik. Fx gik mange af udlånene i Thailand og
Korea til selskaber, der spekulerede på aktie- og ejendomsmarkedet.

Endvidere skulle det finansielle system styrkes ved lukning af ikke-leve-
dygtige finansielle institutioner og rekapitalisering af andre. Myndigheds-
indsatsen skulle styrkes med øget overvågning og nye regler for hensættel-
ser og kapitalgrundlag. Risikostyringen var mangelfuld, og fastkurspolitik-
ken blev betragtet som en statsgaranti af den lokale valutas værdi. Det var
derfor muligt gennem en årrække at finansiere - med kortløbende lån i
fremmed valuta - en uholdbar udvikling, hvor underskuddene på betalings-
balancen voksede samtidig med, at valutakursen apprecierede. I tilbageblik
blev risiciene ved at investere i landene systematisk undervurderet. 

Den økonomiske støtte

IMF har ydet eller givet tilsagn om beredskabslån eller adgang til den
udvidede reservefacilitet, omtalt i boks 1, til de kriseramte lande i Sydøst-
asien: I alt godt 35 mia. dollar eller dobbelt så meget som til Mexico ved
krisen i 1995 er ydet gennem IMF, jf. figur 1. Dertil kommer andre multi-
og bilaterale bidrag på ca. 80 mia. dollar, som typisk er betinget af opfyl-
delse af IMF-betingelserne. 

I forbindelse med den internationale finansielle krise har IMF også ydet
lån til andre lande, især Rusland og Brasilien. Rusland, der er meget af-
hængig af eksportindtægter fra olie og gas, blev hårdt ramt af faldet i råva-
repriserne i 1998. IMF gav lånetilsagn på godt 11 mia. dollar til Rusland i
juli 1998. IMFs støtte til Rusland blev allerede inden vedtagelsen betegnet
som betinget af politiske forhold. Det økonomiske program blev ikke gen-
nemført, og da Rusland i august 1998 devaluerede og ensidigt standsede
betalingerne på udlandsgælden, stoppede IMF udbetalingen af de sidste ra-
ter af lånet (4,8 mia. dollar blev udbetalt).

I november 1998 aftaltes et IMF-program med Brasilien. Kapitaltil-
strømning til Brasilien og det øvrige Latinamerika, som i forvejen var re-
duceret kraftigt som følge af krisen i Asien, stoppede næsten helt, da Rus-
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land standsede sine betalinger på udlandsgælden. Som støtte til program-
met, der bl.a. indebærer en markant reduktion af underskuddet på statsfi-
nanserne og fortsættelse af valutakurspolitikken med gradvise devaluerin-
ger, har IMF givet et lånetilsagn på 18 mia. dollar, og der ydes andre multi-
og bilaterale lån for ca. 23 mia. dollar, hvoraf Danmark bidrager med 50
mio. dollar.

Debat om IMFs håndtering af krisen

Der har været debat og kritik af IMFs krisehåndtering. Kritikken er kom-
met både fra politisk side og fra internationalt fremtrædende økonomer og
drejer sig især om fire punkter eller påstande. 

Påstand 1:  IMF har brugt for mange penge med for ringe effekt
I den politiske debat i USA, hvor der har været en betydelig debat om

forhøjelsen af IMFs kapitalgrundlag, har dette punkt været særligt udtalt. I
denne debat overses det ofte, at IMF ikke giver direkte støtte, men låner
penge ud mod krav om økonomiske reformer, jf. boks 1. 

En finansiel krise er omkostningsfuld for de ramte lande i form af lavere
økonomisk aktivitet og levefod. Det viser erfaringer fra tidligere finansielle
kriser, fx den amerikanske bankkrise i begyndelsen af 1980'erne ("savings
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Figur 1 Store IMF-lån ydet efter krisen i Asien startede



and loans"), bankkrisen i Sverige, Norge og Finland i begyndelsen af
1990'erne og den mexicanske gældskrise i 1995. Uden støtte ville de syd-
østasiatiske lande have været overladt til markederne, og det ville have
medført væsentligt større velfærdstab for landene og større omkostninger
for IMF og andre multi- og bilaterale bidragsydere. Omkostningerne ved
krisen i Sydøstasien blev kraftigt forøget, fordi landene først henvendte sig
til IMF, efter krisen var brudt ud, og fordi de aftalte økonomiske reformer i
flere af landene blev indført meget tøvende. Fx fik Filippinerne et program
før krisen, og omkostningerne for landet og IMF har været betydelig min-
dre, end det var tilfældet for de andre kriseramte lande. 

Kritikken af programmernes manglende effekt har formentlig baggrund
i, at IMF - ligesom de private markedsdeltagere - undervurderede krisens
omfang. Skønnene for den økonomiske vækst er løbende blevet nedjuste-
ret, jf. figur 2. I debatten er dette blevet tolket som manglende effekt af
programmerne, men erfaringerne fra gældskrisen i Mexico viser, at det ta-
ger tid, før den økonomiske politik virker.

På trods af de løbende nedjusteringer af vækstskønnene er der tegn på, at
bunden er ved at være nået i Sydøstasien. Valutakurserne er stabiliseret
over for dollar. Inflationen er lavere end skønnet ved krisens udbrud. Infla-
tionen har siden udbruddet af krisen ligget i intervallet 5-12 pct. med und-
tagelse af Indonesien, hvor inflationen har været over 50 pct. IMF forven-
ter, at udviklingen bliver mere positiv fra midten af 1999, men usikkerhe-
den i den forbindelse er betydelig.

50

Indonesien

Korea
Malaysia

Filippinerne

Thailand

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

Skøn dec. 97 Skøn maj 98 Skøn okt. 98

Pct.
Figur 2 IMFs skøn for BNP-vækst i 1998



Påstand 2: IMF forudså ikke krisen
En af IMFs hovedfunktioner er regelmæssig overvågning af den økono-

miske udvikling i medlemslandene. IMF advarede da også Thailand i 1½
år op til krisen, men IMF kan ikke tvinge lande til at reagere. For at undgå
at udløse en krise blev advarslerne ikke offentliggjort. Selv om historiske
erfaringer viser, at finansielle kriser har en tendens til at brede sig til andre
lande, var det overraskende, at krisen spredtes så hurtigt i Sydøstasien.
IMF har da også erkendt, at de ikke forudså omfanget af spredningen af
krisen, specielt var spredningen af krisen til Korea ikke forventet. IMF er
derfor blevet kritiseret for at betragte udviklingen i landene for isoleret og
mangle en regional tilgang til krisen.

Påstand 3: IMFs betingelser til den økonomiske politik var forkerte
De krav, IMF stillede til den økonomiske politik i landene, er blevet kri-

tiseret for at have forværret krisen. Den indenlandske private sektor var i
høj grad finansieret af kortfristede udenlandske lån, men havde indtægter i
indenlandsk valuta. Der var derfor fare for en kædereaktion, hvor den pri-
vate sektor ville gå konkurs i takt med, at omkostningerne ved at forrente
udlandsgælden steg, og bankerne ville få problemer med misligholdte lån.
For at undgå en kædereaktion blev programmerne udarbejdet på kort tid.
Det er klart, at under et sådant tidspres bliver der begået fejl, og program-
merne er løbende blevet justeret i takt med den økonomiske udvikling. 

Kravene til den økonomiske politik er blevet kritiseret for at have været
for stramme. I forhold til tidligere IMF-programmer, hvor hovedvægten ty-
pisk har været på stramninger af den økonomiske politik, var hovedvægten
i programmerne i Asien imidlertid på strukturelle reformer, jf. nedenfor. 

Pengepolitikken måtte desuden strammes. Markante rentestigninger
skulle gøre det mere attraktivt at holde den lokale valuta og gøre det dyrere
at spekulere mod den. Den krævede stramning er blevet kritiseret for at ha-
ve forværret krisen, fordi høje renter kvalte den lånefinansierede virksom-
hedssektor. Alternativet var imidlertid yderligere fald i valutaerne, som gi-
vet den private sektors betragtelige kortfristede udenlandske gæld ville ha-
ve haft betydeligt værre konsekvenser. Det er dog klart, at den private sek-
tors udlandsgæld har kompliceret prioriteringerne i den makroøkonomiske
politik.

De krævede finanspolitiske stramninger er også blevet kritiseret. I første
omgang blev finanspolitikken strammet, men i takt med, at vækstskønnene
blev nedjusteret, blev den lempet. Den finanspolitiske lempelse skal også
ses på baggrund af forværringen af den økonomiske situation i Japan, som
er et vigtigt eksportmarked for landene. Til sammenligning var eksporten
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til USA en af årsagerne til, at Mexico kom ud af krisen i 1995. IMF har til-
kendegivet, at i tilbageblik var de første stramninger i overkanten. 

IMF er også blevet kritiseret for at lægge for meget vægt på strukturelle
reformer i programmerne. Økonomierne skulle stabiliseres, før reformerne
skulle gennemføres, fordi de først har effekt på langt sigt. Men udviklingen
i Japan, der længe har udsat nødvendige reformer af den finansielle sektor,
viser, at dette kan have alvorlige konsekvenser for økonomien og den in-
ternationale tillid. Når det ikke lykkedes hurtigt at genskabe tilliden til lan-
dene i Sydøstasien, kan det bl.a. henføres til, at flere lande kun tøvende
gennemførte programmerne. Indonesien, der har haft en svag gennemførel-
se, har tabt mest tillid, mens Korea, som gennemførte betingelserne meget
hurtigt, har klaret sig væsentligt bedre.

Påstand 4: IMF har lagt grunden til den næste krise
Påstanden er, at låntagerne og långiverne i andre lande fremover vil på-

tage sig ekstra risiko, fordi der er skabt forventninger om, at IMF vil redde
låntagere og långivere fra tab - et såkaldt "moral hazard"-problem. 

"Moral hazard" kan være et problem både i forhold til långiverne, men
også i forhold til låntagerne eller de enkelte lande. Mange långivere - loka-
le eller internationale - har på trods af den internationale hjælp lidt massive
tab. Det er derfor ikke sandsynligt, at IMF har lagt grunden til mere risiko-
fyldt investeringsadfærd i fremtiden. For at genskabe en vis finansiel stabi-
litet blev bankerne dog delvist beskyttet fra tab på udlån til finansielle in-
stitutioner. Involvering af den private sektor i krisehåndteringen, så "moral
hazard" undgås, er et af hovedpunkterne til styrkelse af det internationale
valutasystem, jf. nedenfor.

I forhold til landene er der ikke tegn på et "moral hazard"-problem. Dels
har landene været meget tilbageholdende med at bede IMF om hjælp, dels
har landene lidt betydelige velfærdstab. Der har formentlig været et større
problem i forhold til de indenlandske långivere og låntagere. Blandt mange
banker var der en udbredt opfattelse af, at der eksisterede implicitte stats-
garantier, som beskyttede banker mod tab. Blandt mange indenlandske lån-
tagere var der en tilsvarende opfattelse af, at fastkurspolitik var en garanti
for valutaens værdi, hvilket ledte til overdreven udenlandsk låntagning. 

Læren af krisen - styrket internationalt finansielt system

Der foregår en debat om, hvordan det internationale finansielle system
kan styrkes, så en ny krise kan undgås. Debatten - den såkaldte "ny arkitek-
turdiskussion" - foregår i flere fora, herunder IMF. Især erfaringer fra den
finansielle krise i Sydøstasien indgår i diskussionen, men der bygges også
videre på erfaringerne fra gældskrisen i Mexico i 1995. Der er ved at tegne
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sig nogle klare elementer til, hvordan det internationale finansielle system
skal styrkes: 

Standarder for "god" adfærd: Denne overskrift dækker dels konkrete
regler, dels generelle principper for "god" praksis. For den private
sektor skal der laves internationalt accepterede standarder for "god"
forretningsskik. Disse skal baseres på frivillighed og være markeds-
orienterede, men skal understøttes af regler og tilsyn. For den offentli-
ge sektor skal standarderne dække "god praksis" på forskellige
politikområder. 
Standarder for øget gennemsigtighed: I de sydøstasiatiske lande var
de økonomiske data mangelfulde. Øget gennemsigtighed kan bidrage
til bedre risikovurdering. Der skal laves standarder for større gennem-
sigtighed i landenes økonomiske politik samt offentliggørelse af data.
For den private sektor laves standarder for revision og for den finan-
sielle sektor standarder for åbenhed og risikostyring. For IMF betyder
mere åbenhed bl.a. hurtigere videreformidling af informationer til
markederne. 
Finansiel sektor: En meget vigtig lære af krisen i Sydøstasien er, at en
svag finansiel sektor og utilstrækkeligt tilsyn kan betyde, at en til-
lidskrise i forhold til den nationale valuta kan sprede sig til en økono-
misk krise. Den finansielle sektor skal derfor styrkes via styrket tilsyn,
øgede kapitalkrav, indskydergarantiordning i kombination med klare
regler for behandlingen af nødlidende finansielle institutioner.
Involvering af den private sektor: Krisen i Asien, hvor det primært var
den private sektor, som standsede gældsbetalingerne, understreger be-
hovet for en model for omlægning af den private sektors gæld. Den
skal baseres på aftaler mellem kreditorer og debitorer, fordi betalings-
standsninger afskærer låntager fra det internationale kapitalmarked.
Liberalisering af kapitalbevægelser: Der er bred tilslutning til liberali-
sering, så kapitalen ledes derhen, hvor den er mest effektiv. Men libe-
raliseringen skal foregå gradvist og i den rigtige rækkefølge. Holdbar
økonomisk politik og et stærkt banksystem skal være på plads først.
Standarder for social politik: Der skal laves standarder for beskyttelse
af de socialt svage grupper som en integreret del af et kriseprogram. 
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Kapitalgevinster på aktier og ejerboliger
v/Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling

Indledning

I de senere år har der herhjemme været kraftige fluktuationer i aktiekur-
ser og i et længere perspektiv også i priser på ejerboliger. Totalindekset
over kursudviklingen på aktier noteret på Københavns Fondsbørs blev for-
doblet fra 1995 frem til sommeren 1998, mens kontantpriserne på ejerboli-
ger er steget 60 pct. siden 1993 svarende til årlige stigningstakter på hen-
holdsvis 25 pct. og 10 pct., jf. figur 1 og 2. Stigningen i forbrugerprisin-
dekset var i samme periode omkring 2 pct. p.a. Tendensen til stærkt stigen-
de boligpriser og aktiekurser har været tilstede i en række lande og går i
den engelsksprogede litteratur under betegnelsen "asset inflation". 

De seneste måneder har der været en nedad rettet korrektion i aktiekurs-
indekset på ca. 20 pct., ligesom der er tegn på fald i kontantpriserne bl.a.
som følge af den vedtagne nedsættelse af den skattemæssige værdi af ren-
tefradraget (Pinsepakken). 

Centralbankers interesse for priserne på ejerboliger og kapitalapparat ud-
springer bl.a. af, at disse priser under visse omstændigheder kan ses som et
forvarsel om fremtidige stigninger i forbrugerpriserne. De kan med andre
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Figur 1 Udviklingen i nominel aktiekurs
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ord fungere som "leading indicators" for den almindelige inflation. Dette
har særlig relevans i lande, der følger en inflationsmålsætning i pengepoli-
tikken, men er også vigtig i andre lande, da "asset inflation" via investerin-
gerne og formueeffekter i forbruget alternativt kan slå ud i en forværring af
betalingsbalancens løbende poster. 

En anden type af interesse stammer fra, at værdistigninger ofte belånes.
Hvis der viser sig at være tale om en prisboble, kan der efterfølgende opstå
problemer for den finansielle sektor.

Nedenfor diskuteres mere indgående nogle af de konsekvenser, en rela-
tivt stærk prisudvikling på aktier og ejerboliger kan have på realøkonomi-
en. Der ses endvidere på, hvordan måling af inflation ved hjælp af forbru-
gerprisindekset tager hensyn til "asset inflation". 

Kapitalgevinster og deres betydning for realøkonomien 

Stigende priser på aktier og ejerboliger er som regel en følge af bedre
konjunkturer, men de stigende priser spiller tilbage på konjunkturen og kan
yderligere forstærke denne. I det følgende fokuseres på effekten af kapi-
talgevinster på realøkonomien snarere end den anden vej rundt. Transmis-
sionen fra kapitalgevinst til realøkonomi sker ad flere kanaler.

Først og fremmest vil fortsat stigning i prisen på eksisterende boliger og
realkapital på et tidspunkt gøre det mere fordelagtigt at investere i nyt ka-
pitalapparat og nye boliger frem for at købe allerede eksisterende, den så-
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kaldte Tobin's q sammenhæng1). Kapitalgevinster vil således stimulere in-
vesteringerne. Om dette er hensigtsmæssigt afhænger af, hvor i konjunk-
turforløbet økonomien befinder sig. Problemet er, at kapitalgevinster ty-
pisk er størst på toppen af konjunkturcyklen, hvilket tenderer at øge presset
på arbejdsmarkedet med stigende priser og lønninger til følge. 

De øgede investeringer er imidlertid samtidig den mekanisme, der på
sigt vil lægge en dæmper på størrelsen af kapitalgevinsterne, da nyinveste-
ringer øger udbuddet af boliger eller realkapital og dermed trykker priser-
ne. Ud fra denne tankegang bestemmes priserne på fast ejendom og kapi-
talapparat på langt sigt især fra udbudssiden, og fx prisudviklingen på ejer-
boliger vil på langt sigt følge udviklingen i byggeomkostningerne, der igen
må formodes at følge den almindelige prisudvikling. Dette svarer til, at der
for ejerboliger i det lange løb ikke vil være reale kapitalgevinster, dvs.
ejerboligpriserne må forventes at følge den almindelige prisudvikling i
samfundet. På det korte og mellemlange sigt kan der være betydelige afvi-
gelser fra denne sammenhæng i begge retninger. Ovenstående betyder ik-
ke, at den reale værdi af boligmassen har været uændret, da antallet af boli-
ger er steget.

I praksis kan der tænkes modifikationer til ovenstående konklusion. For
ejerboliger er beliggenheden ofte i sig selv af værdi, og udgør en væsentlig
del af den samlede pris, der betales. God beliggenhed fx tæt på bycentrum
eller med havudsigt er i vid udstrækning absolut begrænset på grund af be-
grænset udbud af jord (grunde), som ikke kan reproduceres. I en sådan si-
tuation vil efterspørgslen blive af betydning for prisen på boligen selv på
langt sigt, og reale kapitalgevinster vil kunne forekomme. Samme resultat
kan fås ud fra andre forudsætninger, fx hvis produktivitetsstigningerne i
byggesektoren er lavere end i resten af økonomien, ligesom restriktioner på
kreditsiden og skatteforhold kan spille ind. Der kan også tænkes perioder
med vedvarende kapitaltab fx som følge af den demografiske udvikling
med små årgange. 

Internationale sammenligninger giver ikke noget entydigt svar med hen-
syn til, om priserne på ejerboliger i det lange løb stiger hurtigere end for-
brugerpriserne. I de fleste lande synes dette ikke at være tilfældet, men der
findes undtagelser som fx USA, hvor der har været systematiske reale pris-
stigninger de seneste 30 år, men med store regionale forskelle. I Danmark
har der fra 1970 til i dag ikke været nogen klar trend i de reale ejerboligpri-
ser, jf. figur 3. De senere års opgang bør således ikke betragtes isoleret,

1) Tobin's q angiver forholdet mellem prisen på en enhed af den eksisterende boligmasse og prisen på nybyggeri.
Kun såfremt Tobin's q er over en, kan det betale sig at bygge nyt frem for at købe sig ind i den eksisterende
boligmasse.
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men skal ses på baggrund af et realt fald i den forudgående periode. Det er
næppe hensigtsmæssigt at gå længere tilbage i tid i vurderingen end til
1970, da 1950'erne og 1960'erne var kendetegnet ved betydelige uligevæg-
te på boligmarkedet med udbredt boligmangel og langt større boliginveste-
ringer end i dag. 

For aktiernes vedkommende vil kursudviklingen i KFX- og totalindekse-
ne afhænge af den førte dividendepolitik. Et indeks, hvor dividender med-
regnes, vil i modsætning til kontantprisindekset på ejerboliger på det lange
sigt tendere at vokse hurtigere end prisstigningstakten. Forskellen til kon-
tantprisindekset er, at et aktieindeks ikke er et rent prisindeks, men et vær-
diindeks, der måler værdien af kapitalapparatet både som følge af prisstig-
ninger og mængdestigninger. 

Det i figur 2 viste aktieindeks er eksklusive dividender (Københavns
Fondsbørs’ totalindeks). Der har trods dette været betydelige reale kapi-
talgevinster over den betragtede periode, men også lange perioder med rea-
le tab, jf. figur 3. De senere års kursstigninger ligger dog, selv når der kor-
rigeres for den almindelige inflation, langt ud over den størrelsesorden,
som de reale kapitalgevinster må forventes at have på langt sigt, hvor de i
teorien er relateret til økonomiens reale vækstrate. Det seneste kursfald
modererer denne konklusion.

Ud over investeringskanalen er der også en anden kanal fra kapitalge-
vinst til realøkonomi, som går via det private forbrug. Empirien viser en
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tydelig sammenhæng mellem forbrugskvote, dvs. forbrug ud af indkomst,
og boligformue, jf. figur 4.

Denne åbenbare sammenhæng, som med forskellig styrke genfindes i
andre lande, har udløst diskussion om tolkningen, da sammenhængen langt
fra er teoretisk indlysende. Det har således været fremført, at der teoretisk
set ikke burde være nogen transmission fra boligformue til privatforbrug.
Argumentet, der bl.a. er fremført af Miles (1994) og for nylig gentaget af
Lunde (1998)1), tager udgangspunkt i det faktum, at ejerboliger er duale
goder i den forstand, at de både er formuegoder for ejeren og samtidigt af-
kaster en løbende ydelse, boligtjenesten, der er værdien af at bo i huset.
Stiger priserne på ejerboliger, får ejeren godt nok en formuegevinst, men
samtidig stiger omkostningerne ved at bo i huset ud fra en såkaldt alterna-
tivomkostningsbetragtning. Nutidsværdien af de øgede omkostninger vil
netop opveje værdistigningen. Man kan sige, at husanskaffelse svarer til at
få en prisindeksering af indkomsten med hensyn til boligforbruget. Ejeren
er ikke bedre stillet end før et prishop på boligtjeneste og boligværdi, men
ejeren slipper for at blive dårligere stillet, som lejeren bliver det. Ejeren er

1) D. Miles (1994), Housing, Financial Markets and The Wider Economy.

J. Lunde (1998), "Ejerboligprisernes stigning og det private forbrug: Den falske sammenhæng". Working Pa-
per 98 - 4, Institut for Finansiering, Handelshøjskolen i København.
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således bedre stillet end den lejer med samme indkomstforhold, som køber
bolig efter prisstigningen. 

Denne argumentation fejler i teorien intet og indebærer bl.a., at boligfor-
mue ikke bør indgå i forbrugsfunktionens formueudtryk. Det forudsættes,
at husholdningerne har en uendelig tidshorisont, fuld rationalitet, og at der
er perfekte kapitalmarkeder. Som det fremgår af figur 4, er argumentatio-
nen imidlertid næppe empirisk relevant, hvilket er det afgørende i økono-
misk-politisk forstand. 

De teoretiske argumenter for en sammenhæng mellem boligformue og
forbrug bygger bl.a. på en betragtning om, at husholdningerne er begræn-
sede i deres mulighed for at stifte gæld. En værdistigning på fast ejendom
øger både formue og sikkerhedsgrundlag. Herved mindskes for det første
behovet for at spare op til dækning af uforudsete udgifter, og for det andet
kan et eventuelt ønske om forbrug af formuen realiseres. Det kan heller ik-
ke udelukkes, at der er et i teoretisk forstand irrationelt element i adfærden;
stiger ejerboligen i værdi, føler ejeren sig rigere, hvilket giver sig udslag i
et øget forbrug.

Det kan argumenteres, at det i virkeligheden ikke er boligformuen som
sådan, der har indflydelse på privatforbruget, men den underliggende ud-
vikling i renteniveauet. Boligernes markedsværdi bestemmes i høj grad af
indkomst, rente og beskatningsforhold, og da forbruget i forvejen afhænger
af indkomst, er inddragelse af boligformuen i forbrugsfunktionen på man-
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ge måder det samme som at inddrage renten efter skat. Empirien viser
imidlertid, at der er en tættere sammenhæng mellem forbrugskvote og for-
mue end mellem forbrugskvote og rente, jf. figur 5.

Denne konklusion holder, uanset om der benyttes en nominel eller en re-
al rente og i begge tilfælde såvel før som efter skat. Dette er naturligvis ik-
ke ensbetydende med, at renten er uden betydning for forbruget. En op-
splitning af formuen i boligformue og anden formue viser endda, at privat-
forbruget er mere følsomt over for formuen i ejerboliger end andre formue-
bestanddele. Dog er aktier ikke inddraget. 

Øget friværdi kan ud over en egentlig formueeffekt også give anledning
til øget låntagning mod sikkerhed i den større friværdi, hvilket kan stimule-
re forbruget på kort sigt. For at denne effekt isoleret set skal give øget for-
brug, må boligejeren have været underlagt en bindende kreditbegrænsning
forud for prisstigningen på boligen. Selv om generel kreditrationering nok
ikke er særlig udbredt i 1990'ernes liberaliserede finansielle markeder, er
realkredit i følge sagen natur altid rationeret, da der kun kan lånes op til 80
pct. af ejendomsværdien. 

Ukritisk bevilling af udlån mod sikkerhed i fast ejendom kan have alvor-
lige konsekvenser, hvis der er tale om en såkaldt prisboble. Når denne bri-
ster, og priserne atter falder, risikerer man, at nødlidende lån akkumuleres i
den finansielle sektor, hvilket kan have stærkt negative konsekvenser for
realøkonomien. Udviklingen i Japan over de seneste 15 år er et godt ek-
sempel på dette. Grundlaget for den langvarige lavkonjunktur, landet har
været inde i siden begyndelsen af 1990'erne, blev lagt med den kraftige og
i tilbageblik for høje stigning i land-, aktie- og ejendomspriserne i slutnin-
gen af 1980'erne og den medfølgende belåning af værdistigningen. Noget
tilsvarende er der næppe udsigt til herhjemme, men udlån med sikkerhed i
ejerboliger har dog været stigende de senere år, og år-til-år vækstraten er
nu omkring 10 pct. for så vidt angår lån i realkreditinstitutterne.

Når kapitalgevinster medfører øget forbrug, er der i modellerne tale om
en midlertidig effekt. Efterhånden som formuegevinsten bruges op, vil for-
bruget falde tilbage igen. Simulationer med Mona-modellen1) viser imidler-
tid, at denne midlertidige forbrugseffekt kan vare adskillige år, og den kan
dermed ikke ignoreres ved tilrettelæggelsen af den økonomiske politik.

Ud over de allerede nævnte transmissionskanaler kan stigende priser på
fast ejendom og aktier muligvis slå direkte igennem på lønnen i form af

1) Se Morten Malle Høyer, "Privatforbrugets indkomst- og prisfølsomhed", side 76ff.
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krav og forventning om stærkere lønstigninger. Baggrunden for dette kan
bl.a. være, at formuefordelingen er mere skæv end indkomstfordelingen,
hvilket betyder, at de senere års kapitalgevinster er blevet ujævnt fordelt
mellem befolkningsgrupper. De grupper, der ikke føler, at de har fået del i
kapitalgevinsterne, kan så reagere bl.a. ved at kræve mere i løn. I den ud-
strækning kapitalgevinsterne tages som forvarsel om højere fremtidig ge-
nerel inflation, vil der ligeledes blive søgt lønkompensation.

Stigende hus- og aktiepriser kan i givet fald påvirke prisstigningstakten
ved at øge inflationsforventningerne. Op gennem 1990'erne har man imid-
lertid i adskillige lande, men mest udpræget i USA, set særdeles kraftige
aktiekurs- og i mindre udstrækning ejendomsprisstigninger, uden at det har
haft den store konsekvens for den generelle prisudvikling, der har holdt sig
på et overraskende lavt niveau konjunktursituationen taget i betragtning.
Simpel optegning af stigningtakter i forbrugerpriser, kontantpriser på fast
ejendom og aktiekurser tyder heller ikke herhjemme på nogen tæt sammen-
hæng mellem "asset prices" og forbrugerpriser. Det øgede efterspørgsels-
pres er slået ud i en forværring af betalingsbalancens løbende poster i det
danske tilfælde.

Konklusionen er, at de reale kapitalgevinster på langt sigt vil være be-
herskede, specielt på ejerboliger, og at de senere års kraftige stigninger er
midlertidige fænomener, der blot retter op på et forudgående prisefterslæb.
På det korte og mellemlange sigt kan der generelt være betydelige udsving
i forhold til de langsigtede ligevægtspriser i begge retninger, dvs. "over-"
og "under-shooting". Dette kan imidlertid være alvorligt nok, og der kan
således være samfundsøkonomiske fordele forbundet med at dæmpe vold-
somme prisudsving på boliger og aktier af økonomisk-politisk vej. Proble-
met er naturligvis at afgøre, hvad ligevægtspriserne er. 

Konstruktion af et udvidet forbrugerprisindeks for bedre at fange "asset
inflation"

Til vurdering af "asset inflation" kan man naturligvis anvende indeks
over udviklingen i kontantpriser og aktiekurser. Det har imidlertid været
diskuteret, om - og i givet fald hvordan - man kunne inddrage "asset infla-
tion" mere direkte i de gængse inflationsmål som fx forbrugerprisindekset.
Dette er en problemstilling, som har særlig aktualitet i lande, hvor penge-
politikken er lagt an på en inflationsmålsætning. I det følgende gives et par
illustrative eksempler på, hvordan det i givet fald kunne gøres, uden at det
skal ses som anbefalinger.

I vægtgrundlaget for det almindelige danske forbrugerprisindeks indgår
boligforbruget med en vægt på godt 20 pct., og lidt mere i nettoprisindek-

61



set. På denne vægt ganges et indeks over udviklingen i huslejeudgifterne.
Prisudviklingen i lejeboliger (huslejen) anvendes således også på ejerboli-
ger. Der må forventes en vis samvariation, men udviklingen fra år-til-år i
det anvendte huslejeindeks og kontantpriserne har været ret forskellig, jf.
figur 6. Set over de seneste 20 år har den totale stigning i de to indeks dog
været næsten ens.

Én tilgangsvinkel til at få kontantpriserne mere direkte ind i et forbruger-
prisindeks er at bibeholde forbrugerprisindeksets vægt for ejerboligandelen
på ca. 12 pct., men anvende udviklingen i kapitalomkostningerne1) som
prisindeks, hvorved ikke bare kontantpriserne, men også renteniveauet får
afgørende indflydelse. Denne metode anvendes i bl.a. England og Sverige
til at beregne de nationale forbrugerprisindeks. Resultatet i det danske til-
fælde er vist i figur 7. 

I relation til pengepolitikken i lande med inflationsmålsætning er det dog
uhensigtsmæssigt at have renten inde i målvariablen, så en rentestigning
foretaget for at dæmpe den fremtidige inflation har en stigning i den umid-
delbart registrerede inflation til følge. I England "løses" dette ved at tage
boligposten ud igen, hvilket fører frem til det såkaldte RPIX-indeks, men

1) Det anvendte kapitalomkostningsudtryk er: [(1-t) . r + d] . kp, hvor t = skat på kapitalindkomst, r = nominelle
rente, d = afskrivningssats og kp = kontantpris. Der er ikke taget hensyn til eventuelle forventninger om stig-
ninger i kontantpriserne, hvilket ville sænke kapitalomkostningerne i forhold til de her beregnede.
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så fanges "asset inflation" stadig ikke. Der suppleres så med et såkaldt
HARP-indeks (housing adjusted retail prices), hvor boligpriserne indgår
med kontantpriserne.

En anden tilgang er at tage ejerboligandelen på 12 pct. ud af vægtgrund-
laget og i stedet inkludere ejerboliginvesteringerne ud fra et argument om,
at det er det, boligejerne på nettobasis rent faktisk har anskaffet sig i løbet
af året. En sådan argumentation mod det imputerede og for det købte og
dermed de faktiske transaktioner har været diskuteret som metode i forbin-
delse med beregning af det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).
Metoden svarer til den måde varige forbrugsgoder, som fx biler behandles
på. Indtil videre omfatter HICP dog ikke ejerboliger.

Fremgangsmåden formindsker i det danske tilfælde vægten til ejerbolig
ret markant (til mellem 6 pct. og 2 pct.), og vægten bliver følsom over for
valg af basisår, da ejerboliginvesteringer er stærkt konjunkturfølsomme. På
denne vægt kan ganges enten et indeks over kontantpriserne eller bygge-
omkostningerne. Er husholdningen selv bygherre, er byggeomkostningerne
de relevante, men købes huset af en entreprenør, må man betale kontantpri-
sen. I det sidste tilfælde er det dog principielt udviklingen i den såkaldte
forskelsværdi, dvs. kontantpris minus grundværdi, der er relevant. Hvis
grundpriserne således følger en udvikling, der er forskellig fra kontantpri-
serne, må der korrigeres herfor.  
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Figur 8 viser det udvidede indeks med kontantpris over for det sædvanli-
ge forbrugerprisindeks. I kortere perioder har der været en lille afvigelse,
men over en længere horisont har udviklingen været meget ens, og egentlig
mere end man måske skulle forvente. Dette er resultatet af to modgående
effekter. Godt nok svinger kontantpriserne mere end den imputerede leje,
men til gengæld bliver vægten som nævnt mindre. 

Ovenstående er tænkt som illustrative forsøg på at få prisen på ejer-
boliger ind i den traditionelle måling af inflation på en mere direkte måde
end i dag. Enkelte er gået langt videre og har konstrueret indeks med både
boligpriser, aktiekurser, engrospriser foruden de sædvanlige forbrugerpri-
ser inde i et samlet indeks1). Disse brede indeks synes dog svært fortolkeli-
ge, men kan ses som forsøg på at inddrage kontantprisen på erhvervenes
kapitalgoder ud over ejerboligpriserne for at konstruere et prisindeks for
den samlede indenlandske efterspørgsel og ikke bare husholdningernes
køb.

Afsluttende bemærkninger

En række forhold i forbindelse med kapitalgevinster eller tab på ejerboli-
ger og realkapital er blevet gennemgået. Priserne på boliger og aktier kan
have betydelige effekter på realøkonomien bl.a. via formueeffekter eller

1) Se fx Economist, May 9, 1998 p. 87.
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via påvirkning af soliditeten i banksystemet. Det er således hensigtsmæs-
sigt, at indikatorer for udviklingen i ejerboliger og aktiekurser indgår ved
tilrettelæggelsen af den økonomiske politik, uden at der dog er behov for at
søge at styre helt kortsigtede udsving, ligesom der er behov for symmetri,
således at der ikke ensidigt fokuseres på situationer, hvor der har været tale
om kapitalgevinster. For pengepolitikkens vedkommende er indikatorerne
kun direkte relevante i lande, der følger en inflationsmålsætning, og selv
her bør de ikke ses isoleret, men i sammenhæng med andre indikatorer.

Artiklen indeholder desuden et par betragtninger over, hvordan kontant-
priserne på ejerboliger eventuelt kunne indrages mere direkte i forbruger-
prisindekset, end det sker i dag. De skitserede modeller er dog alle forbun-
det med ulemper.
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Ændret pensionsbeskatning
v/Leif Lybecker Eskesen, Suzanne Hyldahl og Birgitte Søgaard Jensen,

Kapitalmarkedsafdelingen

Baggrund

Med henblik på at øge opsparingen vedtog Folketinget før sommerferien
den såkaldte pinsepakke. Pakken består af en række ændringer af skatte- og
afgiftslove. Specielt kan det nævnes, at:

Grønne afgifter forhøjes
Skatteværdien af rentefradraget sættes ned til ca. 32 pct.
Fradragsregler for indskud på kapitalpension ændres
Beskatning af pensionsformue ændres

Lovpakken indeholder en betydelig ændring af pensionsbeskatningen,
idet realrenteafgiftsloven erstattes af en ny pensionsafkastbeskatningslov
med væsentligt anderledes beskatningsprincipper for institutionelle inve-
storer.

Et væsentligt punkt er en betydelig forenkling af pensionsbeskatnings-
reglerne. Ved opgørelsen af skattegrundlaget vil der fremover blive an-
vendt markedsværdier (lagerprincippet) mod det hidtidige realisationsprin-
cip. Samtidig afløses den variable realrenteafgiftssats af en fast kapitalskat.
Overgangen til markedsværdier indebærer, at obligationer og såkaldt afled-
te produkter fremover vil blive beskattet efter samme princip. Dermed fjer-
nes en skattemæssig hindring for anvendelsen af disse produkter som led i
porteføljestyringen.

Et andet væsentligt punkt er, at skattegrundlaget udvides, idet aktieafkast
ikke længere friholdes fra beskatning.1)

Foruden de nye beskatningsprincipper indeholder lovpakken ændrede
rammer for de institutionelle investorers investeringsmuligheder. Aktielof-
tet forhøjes, hvilket umiddelbart åbner for øgede aktieinvesteringer. Der er
imidlertid mange faktorer, der er afgørende for, om investorerne vælger at
benytte denne udvidede adgang til at investere i aktier.

Overordnet set vurderes det, at de ændrede principper medfører en bedre
kapitalmarkedsfunktion, specielt på obligationsmarkedet. De forenklede
beskatningsprincipper bevirker, at skattemæssige forhold ikke længere vil

1) Indeksobligationer er som hidtil fritaget for afgift i pinsepakken, men der er efterfølgende blevet fremsat et
lovforslag, der gør nyudstedte indeksobligationer afgiftspligtige. Nationalbankens kvartalsoversigt for 1. kvar-
tal 1999 ventes at bringe en artikel om indeksobligationer.
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have nogen særlig betydning for de institutionelle investorers investerings-
overvejelser. Dette vil gøre prisdannelsen på det danske obligationsmarked
mere effektiv.

Statens indtægter vil fra år til år i højere grad følge udsving i obliga-
tionsrenten og aktiekurser, da skattegrundlaget fremover opgøres til mar-
kedsværdi. Det indebærer, at kursændringer i løbet af året vil slå direkte
ud i provenuet, hvor de tidligere blev fordelt over en årrække. Samtidig
må de nye regler i gennemsnit forventes at indbringe staten et større pro-
venu, end en videreførelse af realrenteafgiften ville have gjort. Det skyl-
des dels, at der med den givne rente- og prisudvikling er udsigt til en
faldende realrenteafgiftssats, dels at skattegrundlaget er udvidet med afkast
af aktier.

Effekter på obligationsmarkedet

Realrenteafgiftens komplekse regler påvirker de institutionelle investo-
rers investeringsbeslutninger.1) Med pinsepakken ophæves realrenteafgifts-
loven med virkning fra år 2000 og afløses af den ny pensionsafkastbeskat-
ningslov. Den ændrede beskatning af obligationsafkast vil påvirke de af-
giftspligtige investorers adfærd og dermed det danske obligationsmarked.
Forventningen om et ændret adfærdsmønster skyldes dels, at princippet for
opgørelse af afgiftsgrundlaget ændres fra et realisationsprincip til et såkaldt
lagerprincip, dels at afgiftssatsen ændres fra at være variabel til at være
fast, jf. boks 1.

Realrenteafgiften har medført en indlåsningseffekt. Hermed menes, at de
afgiftspligtige investorers overvejelser om at realisere eventuelle kursge-
vinster eller omlægge deres beholdninger af obligationer forvrides af real-
renteafgiften. Dette har betydet, at der i lange perioder har været lagt en
dæmper på omsætningen af obligationer og dermed, at prisdannelsen har
været mindre effektiv.

Såfremt det aktuelle renteniveau er lavere, end renten var, da obligatio-
nen blev købt, vil markedskursen typisk overstige den matematiske
opskrivningskurs. Hvis obligationen sælges, beskattes forskellen over en
periode på fem år under realrenteafgiftsloven. Der er tale om et perio-
diseringsproblem i den forstand, at afgiftsbetalingen fremrykkes, men da
nutidsværdien af afgiften stiger med fremrykningen, vil det reducere inve-
stors incitament til at afhænde papiret.

1) I artiklen anvendes betegnelsen institutionelle investorer og realrenteafgiftspligtige investorer synonymt. Der
er tale om livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde, Den Sociale Pensionsfond, ATP, LD,
hjælpe- og understøttelsesfonde, kapitalpensionsfonde mfl. samt visse opsparingsordninger i pengeinstitutter-
ne.
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Boks 1 Beskatning af obligationsafkast

Realrenteafgiftsloven

Realrenteafgiftsloven, der trådte i kraft i 1984, er meget kompleks. Den
følgende beskrivelse berører kun reglerne i hovedtræk.

Realrenteafgiften er en variabel afgift. Den grundlæggende tanke bag af-
giften er, at den bortbeskatter den del af de afgiftspligtige pensionsopsparin-
gers afkast, som ligger ud over 3,5 pct. p.a. korrigeret for inflation. Afgifts-
satsen fastlægges således hvert år, så de afgiftspligtige pensionsopsparinger i
gennemsnit maksimalt opnår et realt afkast på 3,5 pct. efter skat. Realrenteaf-
giftssatsen vil derfor variere fra år til år som følge af ændringer i bl.a. inflati-
ons- og renteniveau.

Realrenteafgiftssatsen har været faldende de senere år. Den bliver 35,8
pct. i 1998 og 33,8 pct. i 1999.

I henhold til realrenteafgiftsloven bliver kursgevinster og -tab på danske
obligationer opgjort efter et realisationsprincip med matematisk kursopskriv-
ning.1) Det indebærer, at mens kursgevinster/-tab opnået ved salg indgår i af-
giftsgrundlaget, vil obligationer, som beholdes i porteføljen, blive beskattet
af det afkast, som er opnået via den matematiske kursopskrivning. Ændringer
i markedsværdier som følge af renteændringer bliver med andre ord kun be-
skattet, hvis de realiseres.

Realrenteafgiftsloven indeholder endvidere en bestemmelse om, at kursge-
vinster/-tab realiseret ved salg - men ikke udtrækning - bliver overført til en
særlig saldo (kaldet realisationssaldoen eller 20 pct.'s saldoen), hvorfra 20
pct. tillægges eller fratrækkes hvert år ved opgørelse af afgiftsgrundlaget. Af-
giftsbetalingen bliver dermed fordelt over fem år.

Pensionsafkastbeskatningsloven

Med virkning fra år 2000 bliver realrenteafgiften afløst af en fast nominel
skat på 26 pct., og opgørelsesmetoden bliver ændret til et lagerprincip. Med
lagerprincippet bliver både realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab
medregnet i skattegrundlaget, hvis markedsværdien ændrer sig. Som en na-
turlig følge af det ændrede opgørelsesprincip vil realisationssaldoen blive af-
viklet.

Med indførelsen af lagerprincippet samt afvikling af realisationssaldoen
opnås der symmetri i beskatning af realiserede og urealiserede kursgevin-
ster/-tab.

________
1) Matematisk kursregulering (også kaldet løbetidsforkortelsen) er beskrevet i Michael Olsen og Morten

Linnemann Bech, "Pengeinstitutternes indtjening", Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvar-
tal 1998.



Indlåsningseffekten er yderligere blevet forstærket af forventninger om,
at den fremtidige realrenteafgiftssats i lyset af det faldende realrenteniveau
vil falde. Dermed beskattes kursgevinsten på et fremtidigt tidspunkt til en
lavere afgiftssats end ved realisation nu.

Med overgangen til lagerprincippet vil urealiserede og realiserede kurs-
gevinster blive beskattet ens, jf. boks 1. De afgiftspligtige investorer vil
derfor ud fra en skattemæssig betragtning være indifferente over for, om
obligationen sælges eller ej. Investeringsbeslutningerne vil med andre ord
(stort set) ikke blive påvirket af de institutionelle investorers skattemæssige
forhold. Dette vil bidrage til et bedre fungerende obligationsmarked.

Indlåsningseffekten har betydet mest for omsætningen af obligationer
med lang restløbetid, da deres kurs er mere følsom over for renteændringer
end kursen på obligationer med kort restløbetid. Forsikringsselskaber og
pensionskasser har på grund af deres langsigtede forpligtelser en naturlig
interesse for obligationer med lang varighed. Dette afspejles i fordelingen
af deres beholdning af realkreditobligationer, jf. tabel 1. Forsikringsselska-
ber og pensionskasser har uforholdsmæssigt mange realkreditobligationer
med en restløbetid over 10 år.

En sidste faktor, som har haft betydning for obligationsmarkedet, er den
såkaldte "vaskeomsætning". I perioder med rentefald har det umiddelbart
inden de store udtrækninger kunnet betale sig at vaske (sælge og genkøbe)
den del af obligationsbeholdningen, som handles over pari og samtidig har
lave bogføringsværdier. Ved udtrækning går gevinsten direkte ind i afgifts-
grundlaget, mens kursgevinsten ved salg bliver fordelt i afgiftsgrundlaget
over 5 år via 20 pct.'s saldoen, jf. boks 1. Denne kunstigt skabte omsætning
vil bortfalde med de nye beskatningsregler.
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Tabel 1 Fastforrentede realkreditobligationer fordelt efter ejer
ultimo 3. kvartal 1998

Beholdning
mia.kr.

Fordeling på restløbetid

Under 10 år Over 10 år I alt

Pct.

Forsikringsselskaber og pensionskasser . 380,3 3,1 96,9 100
Finansielle institutioner . .. . . . . . . . . . . 301,5 14,2 85,8 100
Udlandet . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,2 2,1 97,9 100
Andet . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342,3 7,8 92,2 100

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.115,3 7,5 92,5 100

Kilde: Obligationsstatistik, Danmarks Statistik.



Den ændrede beskatningsform vil medføre, at de institutionelle investo-
rers investeringsbeslutninger i mindre grad vil blive bestemt af deres skat-
temæssige forhold. På grund af investorernes relativt store betydning i det
danske obligationsmarked vil det medføre en generelt mere effektiv pris-
dannelse og en øget likviditet.

Anvendelsen af afledte produkter

Afledte produkter som fx swaps, hvor en betalingsstrøm byttes med
en anden, kan med fordel anvendes i porteføljeplejen. Hvis investor i en
periode har opbygget en portefølje med særligt attraktive egenskaber og
ønsker en ændret renteeksponering, kan dette ske uden at sælge ud af por-
teføljen.1)

Med de nye beskatningsregler vil obligationer og afledte produkter blive
beskattet efter samme princip (lagerværdibeskatning). Under den nuværen-
de beskatningsform er der et mismatch mellem beskatningen af afledte pro-
dukter, som beskattes i henhold til markedsværdier, og den underliggende
obligation, som beskattes i henhold til den matematiske kursopskrivning.
Dette forhold har gjort det mindre fordelagtigt at bruge afledte produkter
som instrument i risikostyringen, da produkterne har givet dårlig risiko-
dækning af obligationen efter skat. Usikkerheden omkring de fremtidige
realrenteafgiftssatser har formentlig yderligere bidraget til den ringe an-
vendelse af afledte produkter.

Ændringen i opgørelsesprincip samt indførelsen af en fast skattesats vil
gøre det mere attraktivt for disse investorer at anvende afledte produkter i
plejen af deres portefølje.

Effekter på porteføljesammensætningen

Aktier har historisk været kendetegnet ved på langt sigt at give et højere
afkast end obligationer, men til gengæld udvise større volatilitet. Dette har
været gældende for danske papirer i perioden 1922-89, jf. tabel 2.

De institutionelle investorer investerer i dag mere i obligationer end i ak-
tier, selvom deres forpligtelser typisk er langsigtede.2) Der er imidlertid fle-
re faktorer end investeringshorisonten, som indgår i disse investorers inve-
steringsovervejelser: skatteforhold, kvantitative restriktioner, kapitalhen-
syn mv. Disse faktorer berøres af pinsepakken. Specielt er aktieafkast, som
tidligere var fritaget for realrenteafgift, med virkning fra den 2. juni 1998

1) Fx kan renterisikoen eller varigheden nedsættes ved at bytte ("swappe") en fast rentebetaling med en variabel
rentebetaling. 

2) Investeringshorisonten er afhængig af, hvor "modent" instituttet er, og dermed af, hvor stort kravet til det li-
kvide afløb af formuen er.
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blevet pålagt en afgift på 5 pct., aktieloftet er med virkning fra indeværen-
de regnskabsår blevet harmoniseret til 50 pct., og det er blevet obligatorisk
at bogføre til markedsværdi.

Indførelsen af en aktieskat på 5 pct. skærper umiddelbart beskatningen
af aktier. Aktieskattens effekt på aktiernes porteføljeandel er imidlertid ik-
ke entydig, da den også afhænger af beskatningen af obligationer, hvor den
nye kapitalafkastskat på 26 pct. skal sammenholdes med den forventede
fremtidige realrenteafgiftssats i det nuværende system.

Omfanget af de institutionelle investorers aktieinvesteringer er desuden
reguleret af et aktieloft, som sætter en grænse for, hvor stor en andel af de-
res aktiver/hensættelser de må placere i aktier.1) Tidligere var dette loft 35
pct. for ATP/LD samt 40 pct. for livsforsikringsselskaber og pensionskas-
ser, men er med virkning fra regnskabsåret 1998 harmoniseret til 50 pct.
Betydningen af denne lempelse afhænger af, om det hidtidige loft reelt har
været bindende.

I de seneste år har en stigende del af de institutionelle investorers place-
ringer fundet sted i aktier. For de tværgående pensionskasser og i særlig
grad livsforsikringsselskaberne har aktiernes andel dog generelt ligget
langt under det hidtidige loft på 40 pct., jf. figur 1. Således havde kun 21
pct. af pensionsselskaberne ved udgangen af 1997 en aktieandel højere end
34 pct., mens aktieandelen for 66 pct. af selskaberne var mindre end 30
pct.

ATP og LD har derimod i højere grad været bundet af deres aktieloft,
idet deres aktieandele ved udgangen af 1997 udgjorde hhv. 33,5 og 33,3
pct. LD og ATP har begge givet udtryk for, at de ikke har været i stand til
at købe nye aktier uden at sælge ud af deres eksisterende beholdning.
Forhøjelsen af aktieloftet vurderes derfor i første omgang især at få betyd-
ning for ATP og LD, men til en vis grad også for de tværgående pensions-
kasser.

1) For livsforsikringsselskaber og pensionskasser er aktieloftet negativt afgrænset forstået på den måde, at de
(med de nye regler) skal placere mindst 50 pct. af deres hensættelser i guldrandede papirer. De resterende 50
pct. kan bl.a. placeres i aktier.
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Tabel 2 Gennemsnitlige afkast i Danmark 1922-89

Middelværdi (pct.) Spredning (procentpoint)

Obligationer . .. . . . . . . . . . . . . 3,4 13,7
Aktier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 21,9

Kilde:Michael Pedersen "The Equity Premium Puzzle - en teoretisk og empirisk analyse”, kandidatafhandling
fra Økonomisk Institut, Københavns Universitet, november 1997.

Note: Udbytte er indeholdt i aktieafkastet.



Den ufuldstændige udnyttelse af aktieloftet blandt livsforsikringsselska-
berne og de tværgående pensionskasser kan i en vis grad tilskrives, at de
tilbyder en garanteret mindsterente, som kan give anledning til en mere
forsigtig investeringsstrategi. En indsnævring i forskellen mellem den ga-
ranterede rente og markedsrenten, som der har været en tendens til i de se-
neste år, betyder, at pensionsselskaberne ud fra hensynet til den garantere-
de rente alt andet lige har en interesse i at foretage mindre risikobetonede
investeringer. På grund af den højere kortsigtede risiko ved investering i
aktier vil institutterne derfor kunne have et ønske om at begrænse andelen
af aktier i porteføljen.

Overgangen til obligatorisk markedsværdiopgørelse må forventes at re-
ducere incitamentet til at investere i aktier, da kursændringer i højere grad
vil kunne påvirke den bogførte egenkapital. Da aktier især på kort sigt ud-
viser større kursvolatilitet end obligationer, vil risikoen for at få udhulet
kapitalgrundlaget stige med andelen af aktier i porteføljen. Overgangen
kan derfor foranledige en mere forsigtig investeringsstrategi blandt ATP,
LD og i et vist omfang også de tværgående pensionskasser, som i modsæt-
ning til livsforsikringsselskaberne hidtil typisk har bogført til et anskaffel-
sesprincip. Effekten på investeringsstrategien forventes at blive mest udtalt
for de mindre velkonsoliderede institutter.

Den samlede vurdering er, at pinsepakkens effekt på aktieandelen i de
institutionelle investorers portefølje ikke kan bestemmes entydigt. Det
skyldes dels, at konsekvenserne af aktieskatten afhænger af investorernes
forventninger til det fremtidige rente- og inflationsniveau, dels at effekter-
ne af forhøjelsen af aktieloftet og den nu obligatoriske bogføring til mar-
kedsværdi er modsatrettede.
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Større end 34 pct.

Mindre end 30 pct.

Mellem 30 og 34 pct.

13 pct.

21 pct.

66 pct.

Figur 1            Pensionsselskabers fordeling på aktieandel

Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet ved udgangen af 1997 for livsforsikringsselskaber og pensionskasser.



Effekter på statens provenu

Hvis realrenteafgiften var blevet bevaret, var der udsigt til en faldende
afgiftssats i de kommende år som følge af den lave realrente. Tendensen til
en faldende afgiftssats og et deraf faldende provenu startede allerede i
1994, jf. figur 2. Med omlægningen til fast nominel sats på 26 pct. vil den-
ne usikkerhed ophøre. Herudover forventes introduktionen af aktieskatten i
gennemsnit at give et positivt bidrag til provenuet.

Samtidig vil omlægningen fra realisationsprincip til markedsværdier (la-
gerprincippet) i opgørelsen af afgiftsgrundlaget dog medføre, at ændringer
i renteniveau og aktiekurser slår direkte ud i provenuet. Det vil indebære,
at statens indtægter det enkelte år bliver langt mere følsomme over for ud-
sving i børskurserne end tidligere.

Udviklingen i aktiekurserne siden aktieafgiftens ikrafttræden den 2. juni
1998 har således givet sig udslag i en nedjustering af regeringens skøn
over indtægterne fra realrenteafgiften (inkl. den nye aktieskat) i 1998. Det
fremgår af Finansministeriets Budgetoversigt fra oktober 1998, at de skøn-
nede indtægter fra realrenteafgiften i 1998 er nedjusteret med 3,4 mia.kr.
siden sidste vurdering i august. Det samlede provenu fra realrenteafgiften
forventes at blive 10,4 mia.kr. (14,2 mia.kr. inkl. Den Sociale Pensions-
fond) i 1998.
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Figur 2             Provenu og realrenteafgiftssats 1984-99
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Kilde: Skattepolitisk redegørelse og Finansministeriets Budgetoversigt oktober 1998.
Anm.: Provenuet er opgjort ekskl. Den Sociale Pensionsfond. Tallene for 1998 og 1999 er skøn.



Nedjusteringen af provenuskønnet skyldes ikke alene, at aktiekurserne er
faldet siden aktieafgiftens ikrafttræden, men også muligheden for at over-
føre fradrag mellem beskatningen af obligationer og aktier. Denne fra-
dragsret kan bidrage til yderligere udsving i provenuet.

For at få et indtryk af provenuets mulige udsving gives i det følgende et
eksempel på, hvordan sandsynlighedsfordelingen af statens provenu kunne
se ud. Eksemplet er nærmere forklaret i boks 2. Der er tale om et forenklet
regneeksempel, som kan give et fingerpeg om konsekvensen af overgangen
til opgørelse efter markedsværdi.

Den estimerede fordeling over statens provenu, som er vist i figuren i
boks 2, kan illustrere to ting. For det første er der stor sandsynlighed for, at
statens provenu bliver tæt på nul i det enkelte år. Det skyldes, at anvendel-
sen af markedsværdier ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget kan resul-
tere i et negativt grundlag, som giver et provenu på nul. For det andet kan
de nye beskatningsregler potentielt indbringe et provenu, som er betydelig
større, end provenuet fra realrenteafgiften hidtil har været. Provenuet fra
realrenteafgiften har i gennemsnit været 15 mia.kr. i perioden 1987-97.1)

Provenuet fra pensionsafkastbeskatningen må derfor i modsætning til
provenuet fra realrenteafgiften ventes at svinge meget fra år til år. Real-
renteafgiftsprovenuet har i perioden 1987-97 maksimalt varieret med godt
5 mia.kr.

Overordnet kan det nye skattesystem med fast sats og markedsværdiop-
gørelse samt en aktieskat potentielt indbringe staten et betydeligt større
provenu, end en videreførelse af realrenteafgiften ville have gjort. Prove-
nuet bliver samtidig meget følsomt over for markedsudviklingen. I år med
særlig ugunstig kursudvikling kan statens indtægter blive betydeligt lavere
end forventet.

Sammenfatning

Pinsepakken indeholder en væsentlig ændring af principperne bag pensi-
onsbeskatningen, som vil påvirke de institutionelle investorers adfærd og
dermed kapitalmarkedet.

Prisdannelsen på det danske obligationsmarked bliver mere effektiv, og
det bliver mere attraktivt for de institutionelle investorer at anvende afledte
produkter til risikostyring.

Effekten af de ændrede investeringsrammer på andelen af aktier kan ikke
bestemmes entydigt på grund af modsatrettede effekter.

Det nye skattesystem vil på grund af overgangen til markedsværdier give
mere svingende indtægter.

1) Der ses bort fra de første år efter realrenteafgiftens indførelse, da den såkaldte friholdelsesbrøk betød meget i
disse år. Det skyldes, at størstedelen af friholdelsesbrøken er afkast af opsparing fra før 1983.
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Boks 2 Effekter på statens provenu – et regneeksempel

Ud fra det historiske afkast på aktier og obligationer i Danmark simuleres en sandsynlig-
hedsfordeling for statens provenu givet kapitalafkastskatten på obligationsafkast på 26 pct. og
skatten på aktieafkast på 5 pct. Der tages udgangspunkt i livsforsikringsselskabernes, de tvær-
gående pensionskassers samt ATPs og LDs beholdninger af aktier og obligationer. Markeds-
værdien af disse blev ultimo 1997 opgjort til hhv. 270 og 470 mia.kr. (Finanstilsynets beret-
ning 1997).

Det anvendte afgiftsgrundlag er ikke udtømmende, men indeholder de største områder. Den
væsentligste udeladelse (bortset fra Den Sociale Pensionsfond) er pengeinstitutternes afgifts-
pligtige opsparingsordninger. I 1997 bidrog pengeinstitutterne med omkring 15 pct. af prove-
nuet. Omvendt er der ikke korrigeret for overgangsfradraget vedrørende opsparing fra før 1983
mv. (den såkaldte friholdelsesbrøk). Friholdelsen udgjorde i 1997 20 pct. af det samlede af-
giftsgrundlag.

Lægges det historiske afkast tillagt en forventet inflationsrate på 2 pct. til grund, jf. tabel 2,
og antages afkastet på aktier og obligationer normalfordelt med en korrelation mellem aktie-
og obligationsafkast på -0,1, kan man beregne provenuet. Der kan da genereres en sandsynlig-
hedsfordeling for dette provenu ved at trække et stort antal samhørende afkast fra fordelingen.

Det gennemsnitlige provenu i den beskrevne fordeling er knap 8 mia.kr. I beregningen af
provenuet er der imidlertid taget højde for, at et negativt afgiftsgrundlag for fx aktieskatten kan
fradrages i afgiftsgrundlaget for kapitalafkastskatten. Dette giver et højere gennemsnitligt pro-
venu, da observationer med negativt provenu tæller som en observation med nul provenu. Det
gennemsnitlige provenu bliver med denne korrektion 12 mia.kr.

Beregningen er baseret på et enkelt år og tager således ikke højde for, at et negativt samlet
afgiftsgrundlag kan fremføres til det efterfølgende skatteår. Sandsynligheden for et lavt prove-
nu er derfor formentlig undervurderet.
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Privatforbrugets indkomst- og prisfølsomhed
v/Morten Malle Høyer, Økonomisk Afdeling

Indledning

Udgifterne til det samlede private forbrug, dvs. husholdningernes køb af
varer og tjenester, udgjorde i 1997 ca. 570 mia.kr. eller ca. halvdelen af
BNP. Som i tidligere år er det private forbrug hovedaftager af den samlede
nettotilgang af varer og tjenester, der foruden BNP omfatter import. Da
forbruget således fylder meget, spiller det en afgørende rolle for udviklin-
gen i den indenlandske aktivitet. Desuden indtager forbruget en central
plads i den økonomiske politik, i og med forbrugsafgifterne udgør en fem-
tedel af det offentliges indtægter.

Privatforbrugets respons på indkomst- og prisændringer er afgørende
for, hvordan finanspolitik virker. Grundlæggende virker indkomstskatter
ved at beskære den disponible indkomst, mens forbrugsafgifter virker ved
at beskære den disponible indkomsts købekraft gennem overvæltningen af
afgifter på priser. Ikke mindst det første år efter et indgreb er der estimeret
en betydelig forskel i forbrugets reaktion på indkomst- og prisændringer.
Konkret har man i Nationalbankens makroøkonomiske model Mona og i
Danmarks Statistiks makroøkonomiske model ADAM fundet en langsom
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respons overfor ændringer i indkomstniveauet og en hurtig respons overfor
ændringer i prisniveauet. Responsen overfor indkomstændringer er endvi-
dere noget langsommere i Mona end i ADAM. På kort sigt har indkomsten
således mindre betydning for forbruget i Mona end i ADAM. Modellerne
er dog helt enige om, at prisændringer virker hurtigere end indkomstæn-
dringer.

Monas forbrugsfunktion er estimeret på kvartalstal fra begyndelsen af
1970’erne til begyndelsen af 1990’erne. Et naturligt check af forbrugsfunk-
tionens robusthed er en sammenligning med ADAMs forbrugsfunktion, der
er estimeret på årstal tilbage til 1958.

I det følgende belyses nogle økonomisk-politiske konsekvenser af, at
forbruget kun reagerer trægt på ændringer i den disponible indkomst. Det
påpeges, at afgifter er mere effektive end indkomstskatter som konjunktur-
regulerende instrument. I forlængelse heraf søges det at afdække nogle år-
sager til indkomstens mindre betydning for forbruget i Mona end i ADAM.

Forbrugsbestemmelsen i Mona

Det private forbrug beskrives ved en forbrugsfunktion, hvor indkomst,
formue og prisniveau spiller en afgørende rolle. Forbrugsfunktionen er for-
muleret med udgangspunkt i livsløbsteorien, hvor den enkelte forbruger
sparer op og øger formuen, når indtjeningen er høj, og bruger af formuen,
når indtjeningen er lav. Under en række forudsætninger om forbrugernes
præferencer m.m. betyder det, at den aggregerede forbrugskvote er bestemt
af den aggregerede formuekvote (dvs. formue i forhold til indkomst). For-
brugsfunktionen overholder netop denne sammenhæng på langt sigt. Empi-
risk finder man også en stor samvariation mellem forbrugskvote og for-
muekvote, jf. figur 2. 

Formuens inddragelse i forbrugsfunktionen betyder bl.a., at forbruget
påvirkes af kapitalgevinster, hvilket forstærker både gode og dårlige kon-
junkturer. På den anden side virker kapitalgevinsterne kun, indtil de er for-
brugt. 

Eksempelvis vil selv vedvarende højere huspriser ikke udløse et vedva-
rende højere forbrug. De højere huspriser giver ganske vist en vedvarende
højere boligformue og et umiddelbart højere forbrug, men da indkomsten
er uændret, fås samtidig en mindre opsparing. Herved reduceres den finan-
sielle formue, så den initiale stigning i den samlede formue efterhånden
forsvinder. På  langt sigt vil forbruget derfor være uændret. Forløbet er il-
lustreret i figur 3 ud fra Monas forbrugsfunktion og en tilknyttet relation
for formueakkumuleringen (opsparingen). Den lange tilpasningstid skyl-
des, at forbrugsfunktion og formueakkumulering betragtes isoleret - spe-
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Figur 2 Forbrugskvote og formuekvote
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cielt antages huspriserne at være givet udefra. Forløbet illustrerer en isole-
ret egenskab, men må i øvrigt siges at være urealistisk. Specielt er det i
praksis svært at forestille sig forhold, der giver permanent højere huspriser,
da boligmarkedet på sigt er selvregulerende. En stigning i huspriserne, fx
fremkaldt af et rentefald, øger investeringerne og dermed udbuddet af boli-
ger, hvorved den initiale stigning i huspriserne presses tilbage. Tager man
højde for dette, er forbrugseffekten for praktiske formål ifølge Mona for-
svundet inden for en periode på 10 år.

Den midlertidige karakter af kapitalgevinsters forbrugseffekt gælder ik-
ke blot huspriser. Generelt har alle vedvarende stød til den forbrugsbestem-
mende formue kun midlertidig forbrugseffekt. Det skyldes den afledte og
modsatrettede opsparingseffekt, der over tid akkumuleres til netop så stor
påvirkning af finansiel formue, at forbrugseffekten af det oprindelige stød
opvejes. Ser man i øvrigt bort fra kapitalgevinsterne, er formuen dannet af
tidligere perioders opsparing, dvs. historiske forskelle mellem indkomst og
forbrug, hvilket gør indkomsten til den overordnede drivende variabel i
forbruget. 

Et ligevægtsforløb vil for given rente m.m. være kendetegnet ved pro-
portionalitet, hvor både formue og forbrug vokser som realindkomsten. Ek-
sempelvis vil forbruget på langt sigt vokse med 1 pct. realt, hvis den nomi-
nelle indkomst stiger med 1 pct., eller hvis prisniveauet falder med 1 pct.
Forbrugets realindkomstelasticitet, dvs. den procentuelle effekt på forbru-
get af en stigning i realindkomsten på 1 pct., er således én på langt sigt og
kan anses som sammensat af en nominel indkomstelasticitet på én og en
priselasticitet på minus én.

Effekten af en stigning i den nominelle indkomst på 1 pct. er vist i figur
4. Også her betragtes forbrugsfunktion og formueakkumulering isoleret.
Den lange tilpasningstid skyldes, at det tager lang tid at øge formuen 1
pct., og at forbrugets reaktion på formuen er forsinket.

Monas forbrugsfunktion - og til sammenligning forbrugsfunktionen i
ADAM, marts 1995 - er vist i appendiks. 

Forskellen på pris- og indkomstelasticitet

Monas forbrugsfunktion er formuleret i faste priser, idet nominelle stør-
relser er deflateret med forbrugsdeflatoren. Anvendelsen af et realind-
komstbegreb giver isoleret set samme følsomhed i nominel indkomst og
prisniveau. I kortsigtsdynamikken indgår der imidlertid et led for inflati-
onstabet på formuen, hvilket øger priselasticiteten (numerisk) og adskiller
den fra indkomstelasticiteten. Konkret er indkomstelasticiteten første år
estimeret til 0,21 og priselasticiteten til -0,86. Forskellen på de to elastici-
teter er mindre i ADAM, men dog tydelig nok, jf. tabel 1.

79



Forskellen på pris- og indkomstelasticitet betyder, at realindkomstelasti-
citeten kan være hvad som helst på kort sigt. Den reale forbrugseffekt af en
ændring i husholdningernes reale budget vil nemlig afhænge af, hvorledes
ændringen er sammensat af ændring i den nominelle indkomst og ændring
i prisniveauet. Man kan enten opnå en real indkomstfremgang på 1 pct. ved
en nominel indkomstfremgang på 1 pct. eller ved et prisfald på 1 pct. eller
helt generelt ved alle de kombinationer af ændringer i nominel indkomst
og prisniveau, hvor forskellen mellem ændringerne udgør 1 procentpoint.
Ifølge Monas forbrugsfunktion vil forbruget første år stige med ca. 0,2 pct.
i det første tilfælde og med knap 1 pct. i det andet. Ved en nominel ind-
komstfremgang på 2 pct. og en prisstigning på 1 pct. vil forbruget falde
med knap ½ pct. På kort sigt slår en øget realindkomst således ikke nød-
vendigvis ud i øget forbrug.  
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Tabel 1 Elasticiteter i forbruget

Nominel indkomst Pris Real indkomst

Mona ADAM Mona ADAM Mona ADAM

Første år . .. . . . . . . . . 0,21 0,50 - 0,86 - 0,85 ? ?
Lang sigt . .. . . . . . . . 1,00 1,00  -1,00 - 1,00 1,00 1,00

Anm.: Elasticiteterne i Monas forbrugsfunktion afhænger generelt af udgangsforløbet, jf. appendiks. De her vi-
ste elasticiteter er beregnet med udgangspunkt i et fladt forløb, hvor alle variabler antager deres gennem-
snitsværdi over estimationsperioden (1973:3-1992:4).
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Inddragelsen af inflationstabet på formuen kan opfattes som effekten af
kreditortab (eller debitorgevinster) analogt til en såkaldt realkasseeffekt -
dvs. effekten af, at prisstigninger udhuler realværdien af finansielle netto-
aktiver. I forbrugsfunktionerne er effekten dog ikke indsnævret til at om-
fatte finansielle aktiver, men vedrører hele formuen, hvor reale aktiver ud-
gør størstedelen. Da reale aktiver er inflationssikrede, kunne det undre, at
inflationstabet virker så bredt og gør den kortsigtede priselasticitet så klart
større end indkomstelasticiteten. Estimatet for priselasticiteten er tæt på
minus én, og det er nærliggende at forklare forskellen på indkomst- og
priselasticitet ud fra pengeillusion. En priselasticitet tæt på minus én tyder
på, at der overvejende tænkes i kroner, når budgettet fastlægges: Ved en
stigning i prisniveauet vil man fastholde udgiften, så mængden reduceres
proportionalt med prisstigningen. Ved et fald i indkomsten vil man have en
mere normal træg reaktion og ikke umiddelbart reducere udgiften proporti-
onalt: Man skåner krone-budgettet ved at reducere opsparingen. I dette til-
fælde bliver mængden heller ikke reduceret proportionalt.

Pengeillusionen kunne skyldes problemer med at skelne mellem generel-
le og relative prisændringer, jf. Deaton (1977). En hurtig respons i det reale
forbrug ved prisændringer skyldes dog ikke nødvendigvis, at prisændrin-
gerne er blevet overset. Ved den midlertidige momsnedsættelse i midten af
1970’erne afspejlede stigningen i de forbrugte mængder i høj grad bevidst
adfærd. Den slags kortvarige konjunkturepisoder slår i øvrigt stærkere
igennem på kvartalsdata end på årsdata.  

For den økonomiske politik betyder den relativt høje prisfølsomhed på
kort sigt, at afgifter umiddelbart slår hårdere igennem på forbruget end ind-
komstskatter. Det gælder forbrugsfunktionen isoleret, men da forbruget
indtager en central rolle, genfinder man den højere prisfølsomhed i såvel
ADAM som Mona samlet. For ADAMs vedkommende kan man fx se det i
de multiplikatorer, der ligger til grund for Finansministeriets beregning af
finanseffekten. Her er førsteårs-effekten af forbrugsafgiften langt større
end førsteårs-effekten af personskatter, jf. tabel 2. De tilsvarende multipli-
katorer beregnet på Mona er numerisk mindre. Desuden er den relative for-
skel på effekten af skat og afgifter mere udtalt i Mona, hvilket man også
måtte forvente ud fra elasticiteterne i tabel 1.

At afgifter har større effekt end indkomstskatter for et givet provenu er
et generelt resultat. Det forudsætter ikke forskellige indkomst- og prisela-
sticiteter, men at forbrugskvoten er mindre end én, så højere indkomstskat-
ter også mindsker den private opsparing. Da forbrugskvoten i Danmark
længe har ligget tæt på én, er denne automatiske provenueffekt imidlertid
beskeden, jf. appendiks. Det er den numerisk høje priselasticitet, der er år-
sag til, at afgifter slår hårdest.  
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I ADAM betyder finanspolitikkens sammensætning mindre end i Mona.
Det ses bl.a. i modelberegninger af finanspolitikkens effekt på BNP, også
kaldet finanseffekten. Konkret rammer finanseffekten i Mona bedre Fi-
nansministeriets (beregnet på ADAM), når Monas forbrugsfunktion juste-
res, så indkomstfølsomheden ligner ADAMs, jf. figur 5. Med justeringen
virker transfereringer og indkomstskatter mere ens i de to modeller. 

Forskellen på indkomstfølsomheden i Mona og ADAM   

Som nævnt har forbrugsfunktionerne i Mona og ADAM en række fæl-
lestræk. De konkrete specifikationer afviger dog også fra hinanden på en
række punkter.

For det første er forbrugsfunktionen i Mona simpelt lineær, mens der i
ADAM anvendes logaritmer. Speciferes Monas forbrugsfunktion i logarit-
mer, øges indkomstelasticiteten første år til ca. 1/3, jf. appendiks. Ved den-
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Tabel 2 Førsteårs-effekter af finanspolitik

BNP-effekt i pct.
ved ændring i budgetpost på én pct. af BNP

ADAM Mona

Personskatter . .. . . . . . . . . . . . . . . . -0,53 - 0,18
Forbrugsafgifter ("giftskatter") . . . . - 1,27 - 0,78

Kilde: Finansredegørelse 96 (bilag) og egne beregninger.

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Pct.

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5
Pct.

Mona Forbrugsjusteret Mona Finansministeriet

Figur 5 Finanseffekter, Finansministeriets og beregning på Mona



ne specifikation fås dog en ringere forklaringsevne, specielt i årene efter
estimationsperioden (dvs. årene 1993-1996).

For det andet er sammenhængen mellem forbrug og indkomst på kort
sigt mere generel i ADAM end i Mona. Pålægger man i ADAM denne
sammenhæng at antage samme form som i Mona, falder indkomstelastici-
teten første år til ca. 0,4.

For det tredje er Monas forbrugsfunktion som nævnt indledningsvis esti-
meret på en kortere periode end ADAMs. En række estimationer af
ADAMs forbrugsfunktion på forskellige perioder antyder, at indkomstela-
sticiteten er faldende over tid. Anvendes samme startår som ved estimatio-
nen af Monas forbrugsfunktion (1973), falder indkomstelasticiteten første
år til ca. 0,4.

Den faldende indkomstfølsomhed over tid hænger givetvis sammen
med, at den simple korrelation mellem forbrugs- og indkomstvækst er spe-
cielt dårlig i 1980’erne, jf. figur 6. I denne periode synes forbruget i højere
grad at følge formueudtrykket, som svingede fra lave værdier primo
1980’erne til høje medio og derefter tilbage igen. Dette giver umiddelbart
en teknisk forklaring på den mindre indkomstelasticitet i Mona, da denne
periode vejer tungt i datagrundlaget for Monas forbrugsfunktion. Bredt for-
muleret svarer en faldende umiddelbar korrelation mellem indkomst- og
forbrugsændringer til mere liberale kapitalmarkeder.
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I forbrugsfunktionerne anvendes et realiseret indkomstbegreb ved esti-
mation af parametre. Det kan imidlertid hævdes, at den realiserede ind-
komst afviger fra den opfattede og dermed forbrugsbestemmende indkomst
og derved trækker den estimerede indkomstfølsomhed væk fra den "san-
de". Specielt tænkes her på, at det relativt volatile forløb i kvartalsvise ind-
komstændringer sammenlignet med årsændringer kan bidrage til en lavere
indkomstfølsomhed, når der estimeres på kvartaler. En sådan sammenhæng
er sandsynlig, men tilsyneladende svær at måle, jf. appendiks.

Konklusion

I den makroøkonomiske model Mona er forbrugets respons overfor æn-
dringer i den nominelle indkomst langsommere end responsen overfor æn-
dringer i prisniveauet. På kort sigt har ændringer i prisniveau med andre
ord større forbrugsvirkning end ændringer i indkomstniveau. Det betyder
eksempelvis, at forbruget på kort sigt vil falde i en situation, hvor prisni-
veau og indkomstniveau stiger procentuelt ens.

I forhold til den økonomiske politik betyder den højere prisfølsomhed, at
afgifter slår hurtigere igennem end indkomstskatter. Afgifter er dermed
mere effektive som konjunkturregulerende indgreb. 

Forskellen på virkningen af skatter og afgifter skyldes især den høje
prisfølsomhed i forbruget. Derimod er det traditionelle argument for, at
forbrugsafgifter er mere effektive i forhold til provenuet, ikke så stærkt,
når forbrugskvoten er tæt på én. Den høje prisfølsomhed kan skyldes pen-
geillusion.

Resultaterne bekræftes ved, at de i vidt omfang også findes i ADAMs
forbrugsfunktion. Der er dog også forskel mellem Mona og ADAM, idet
indkomstfølsomheden er mindre i Mona end i ADAM på kort sigt.
Forskellen kan bl.a. tilskrives, at den ringe korrelation mellem forbrug og
indkomst i 1980’erne - og den tilsvarende høje mellem forbrug og formue -
fylder relativt meget i Monas forbrugsfunktion. 

Forskellen mellem Mona og ADAM ses bl.a. i beregningen af finanspo-
litikkens effekt på BNP, og Mona "mimer" bedre de officielle finanseffek-
ter, når forbrugskvoten tilnærmes forbrugskvoten i ADAM.

Det taler selvfølgelig til fordel for Monas lave indkomstfølsomhed, hvis
den bedre repræsenterer aktuelle forhold. Forskellen på de to modeller af-
spejler dog ikke mindst den usikkerhed, som altid følger med empirisk ar-
bejde.
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Appendiks

Forbrugsfunktionerne i Mona og ADAM

Grundskitse

I både Mona og ADAM er den langsigtede forbrugsfunktion formule-
ret som C/P = C(Yd/P,W/P), hvor C = privat forbrug, P = forbrugsdeflator,
Yd = disponibel indkomst, W = formue. Langsigtsrelationen er homogen af
1. grad i indkomst og formue (og kunne derfor alternativt formuleres i lø-
bende priser). Ses der bort fra kapitalgevinster og -tab, kan en tilhørende
ligning for formueakkumuleringen skrives som ∆W = Yd-C, hvor ∆ an-
giver ændringen over tid. I et stationært forløb for W vil forbruget ude-
lukkende være bestemt af den disponible indkomst med en forbrugs-
kvote ≡ C/Yd = 1. Den reale indkomstelasticitet ≡ ∂(C/P)/∂(Yd/P)⋅Yd/C
er én og kan anses som sammensat af en nominel indkomstelasticitet
≡ ∂(C/P)/∂Yd⋅Yd/(C/P) på én og en priselasticitet ≡ ∂(C/P)/∂P⋅P/(C/P) på
minus én. Dette gælder vel at mærke uanset specifikationen af forbrugs-
funktionen. I et balanceret vækstforløb, hvor forbrug og formue vokser
med samme rate som indkomsten, fås samme elasticiteter, men forbrugs-
kvoten vil være mindre end én.
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Forbrugsfunktionen i Mona

Forbrugsfunktionen er lineær og estimeret ved OLS på kvartalsdata for
perioden 1973:3-1992:4 og antager formen: 

∆(C/P)  = 
- 0,38⋅(C/P)-1 + 0,12⋅(Yd/P) + 0,02⋅((W-Wb)/P)-1 + 0,04⋅(Wb/P)
- 0,31⋅((W/P)-1⋅∆P/P-1) - 5,9⋅∆U + 9,7⋅d7734 + 22

C Privat forbrug i alt
P Forbrugsdeflator
Yd Privat disponibel indkomst
W Samlet formue
Wb Boligformue
U Arbejdsløshedseffekt
d7734 Dummy (= 1 i 1977:3, = -1 i 1977:4, = 0 ellers)

Med alle ændringsled sat til nuler den langsigtede forbrugskvote givet ved:

C/Yd = 0,31 + (0,056⋅(W-Wb) + 0,11⋅Wb)/Yd + 57⋅P/Yd

I et vækstforløb (med stigende realindkomst) forsvinder effekten af  det
sidste led, og forbrugskvoten vil udelukkende være bestemt ved formue-
kvoten. Der vil dermed være homogenitet fra indkomst og formue til for-
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Figur 8 Indkomst- og priselasticitet første år, 
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brug. Alternativt kan 57/0,056⋅P opfattes som en del af den usikkert be-
stemte private formue. Ved denne fortolkning får forbrugsfunktionen
umiddelbart homogenitet i indkomst og formue.

Indkomstelasticiteten og priselasticiteten første år - beregnet ud fra
forbrugsfunktionen og en tilhørende ligning for formueakkumuleringen
(∆W = Yd-C) - er vist i figur 8. Det ses, at specielt indkomstelasticiteten er
forholdvis konstant over tid.

En dokumentation af den første version af Mona findes i Christensen og
Knudsen (1992). I Knudsen (1993)  gennemgås bl.a. en multivariat kointe-
grationsanalyse af forbrug, indkomst og formue.

Forbrugsfunktionen i ADAM, marts 1995

Forbrugsfunktionen er loglineær og estimeret ved Engle-Granger’s to
trins procedure på årsdata for perioden 1958-1990 og antager formen:

∆ln(C/P) = 0,50⋅∆ln(Yd/P) + 0,35⋅∆ln(W-1/P) - 0,29⋅(ln(C/P) - ln(C*/P))-1,

ln(C*/P) = 0,89⋅ln(Yd/P) + (1-0,89)⋅ln(W-1/P) - 0,21

C Privat forbrug i alt
C* Langsigtet forbrug 
P Forbrugsdeflator
Yd Privat disponibel indkomst
W Formue
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Indkomst- og priselasticiteten første år findes direkte ud fra de estimerede
parametre: Indkomstelasticiteten er givet ved koefficienten til ∆ln(Yd/P),
mens priselasticiten er givet ved (minus) summen af koefficienterne til
∆ln(Yd/P) og ∆ln(W-1/P).1)

Dokumentation af ADAM i øvrigt kan findes i bl.a. Dam (1996) og på
Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk.

Effektivitet af skatter vs. afgifter

Det traditionelle argument for, at forbrugsafgifter er mere effektive end
indkomstskatter er fremført af Brown (1950). Der tages udgangspunkt i
den keynesianske forbrugsfunktion, hvor forbruget er bestemt alene ud fra
den reale disponible indkomst. Såfremt forbrugskvoten er mindre end én,
vil højere indkomstskatter delvist reducere opsparingen. Herved bliver
sammenhængen mellem forbrugseffekt og provenu svagere end én-til-én.
Forbrugsafgifter virker derimod direkte på forbruget, hvilket giver en én-
til-én sammenhæng mellem provenu og forbrug.

Da forbrugskvoten aktuelt er tæt på én, kan denne effekt imidlertid ikke
forklare den relativt store forskel på afgifters og skatters BNP-effekt. For-
skellen skyldes i langt højere grad, at der i forbruget - bl.a. via formuens
inddragelse i forbrugsfunktionen - er effekter af prisændringer, der går
uden om den reale disponible indkomst. Betydningen heraf er illustreret i
tabel 3, der viser forbrugseffekten første år ifølge Monas forbrugsfunktion
og ifølge en keynesiansk forbrugsfunktion af en afgiftsændring og en ind-

1) Siden estimationen af ADAMs forbrugsfunktion er årene 1991 og 1992 blevet endelige i nationalregnskabs-
mæssig forstand. Inddrager man disse år i estimationen af ADAMs forbrugsfunktion, falder indkomstelastici-
teten marginalt. Det skal i den forbindelse nævnes, at disse år er inddraget i estimationen af forbrugsfunktio-
nen i den seneste version af ADAM (ADAM, maj 1998). Desuden er der i denne forbrugsfunktion foretaget
nogle justeringer i definitionerne af disponibel indkomst og formue. Den nominelle indkomstelasticitet første
år er estimeret til ca. 0,45, hvilket fortsat er langt højere end i Mona.
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Tabel 3     Forbrugseffekt af indkomstskatter vs. forbrugsafgifter ved
umiddelbar provenunedgang på 1 pct. af BNP

∆(C/P) = γ0 + γ1(CP)-1 + γ2(Yd/P) + γ3(W/P)-1 + γ4(Wb/P)-1

+ γ5((W/P)-1⋅∆P/P-1) + γ6∆U + γ7d7734

Urestrikteret
(Forbrugsfunktionen i Mona)

γ3 = γ6 = γ5 = γ6 = 0

(Keynesiansk forbrugsfunktion)

Forbrugseffekt første år, pct.

Indkomstskatter . .. . . . . . . . . . 0,37 0,37
Forbrugsafgifter . .. . . . . . . . . . 1,62 0,39

Anm.: Effekterne er beregnet med udgangspunkt i året 1996.



komstskatteændring. Den keynesianske forbrugsfunktion består af Monas
forbrugsfunktion uden formueled. 

Den keynesianske forbrugsfunktion giver kun en smule højere forbrugs-
effekt ved afgiftsændringer (0,39 pct. mod 0,37 pct.), fordi forbrugskvoten
er tæt på én.

Kvalitativt fås samme resultater med ADAMs forbrugsfunktion, om end
forbrugseffektens afhængighed af indgrebets form er mindre udtalt end
med Mona. 

Estimationer på Monas databank 

Til belysning af indkomstelasticitetens følsomhed over for forbrugsfunk-
tionens specifikation vises estimationsresultater for otte alternative for-
brugsfunktioner på Monas databank. De otte forbrugsfunktioner kan over-
ordnet betragtes som to sæt af fire, hvor langsigtssammenhængen mellem
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Tabel 4 Alternative forbrugsfunktioner på Monas databank

Lineære
forbrugsfunktioner:

∆(C/P) = γ0 + γ1(CP)-1 + γ2(Yd/P) + γ3(W/P)-1 + γ4(Wb/P)-1

+ γ5((W/P)-1⋅∆P/P-1) + γ6∆U + γ7d7734

Urestrikteret
(= forbrugs-
funktionen i

Mona)

γ4 = 0
(= samme for-
brugseffekt af

al formue)

γ6 = 0
(ingen arbejds-
løshedseffekt)

γ4 = γ6 = 0

Indkomstelasticitet 1. år 0,21 0,12 0,26 0,12
Priselasticitet 1. år . . . . - 0,86 - 0,76 - 0,96 - 0,76
RMSE . .. . . . . . . . . . . 2,71 2,81 2,90 3,14
χ2(4) . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 4,42 0,94 1,18
χ2(16) . . . . . . . . . . . . . . 10,00 10,00 8,94 7,89

Loglineære
forbrugsfunktioner:

∆ln(C/P) = γ0 + γ1ln(C/P)-1 + γ2ln(Yd/P) + γ3ln(W/P)-1 + γ4ln(Wb/P)-1

+ γ5((W/P)-1⋅∆P/P-1) + γ6∆U + γ7d7734

γ1+γ2+γ3 = 0
(homogenitet)

γ1+γ2+γ3 = 0,
γ4 = 0

(samme for-
brugseffekt af

al formue)

γ1+γ2+γ3 = 0,
γ6 = 0

(ingen arbejds-
løshedseffekt)

γ1+γ2+γ3 = 0
γ4 = 0, γ6 = 0

Indkomstelasticitet 1. år 0,36 0,29 0,38 0,26
Priselasticitet 1. år . . . . - 0,78 - 0,70 - 0,84 - 0,72
RMSE . .. . . . . . . . . . . 3,10 3,16 3,19 3,34
χ2(4) . . . . . . . . . . . . . . . 6,33 6,69 4,06 4,91
χ2(16) . . . . . . . . . . . . . . 45,80 43,50 27,80 18,90

Anm.: Estimationsperiode 1973:3-1992:4. Alle relationer er estimeret ved OLS. RMSE angiver Root Mean
Squared Error mellem observeret og beregnet forbrug. χ2(4) angiver LM-statistik hørende til Breusch-
Godfrey's test for autokorrelation op til 4. orden. Den kritiske værdi er 9,49 ved test på 5 pct. χ2(16) angi-
ver LR-statistik for test af forklaringsevnen for 1993:1-1996:4. Den kritiske værdi er 26,3 ved test på 5
pct. (32,0 ved test på 1 pct.).



forbrug, indkomst og formue er  lineær i det ene sæt og loglineær i det an-
det. I hvert sæt adskiller forbrugsfunktionerne sig fra hinanden i deres pa-
rameterrestriktioner, idet betydningen af den særskilte forbrugseffekt af
boligformuen og af arbejdsløshedsvariablen søges bestemt.  

Estimationsresultaterne fremgår af tabel 4. Tabellens øverste halvdel vi-
ser resultater for de lineære forbrugsfunktioner, mens den nederste halvdel
viser resultater for de loglineære. For begge "grundspecifikationer" haves i
søjlen yderst til venstre resultater for en forbrugsfunktion med såvel sær-
skilt effekt af boligformue som arbejdsløshedseffekt. (I tilfældet med line-
ær specifikation giver det forbrugsfunktionen i Mona). Anden søjle viser
resultater for en forbrugsfunktion uden særskilt effekt af boligformue, og
tredje søjle viser resultater for en forbrugsfunktion uden arbejdsløshedsef-
fekt. Endelig viser sidste søjle resultater for en forbrugsfunktion uden sær-
skilt effekt af boligformue og uden arbejdsløshedseffekt. 

Det ses af tabellen, at en særskilt forbrugseffekt af boligformuen øger
indkomstelasticiteten, mens arbejdsløshedsvariablen kun giver en margi-
nalt lavere elasticitet. Dermed synes hverken boligformuens særskilte for-
brugseffekt eller arbejdsløshedsvariablen at kunne forklare den lavere ind-
komstelasticitet i Mona. 

Det ses også af tabellen, at en loglineær specifikation giver en højere
indkomstelasticitet, hvilket kan forklare forskellen til ADAM. Forklarings-
evnen forringes dog ved den loglineære specifikation. Det gælder specielt
uden for estimationsperioden.

Noget af stigningen i indkomstelasticiteten ved overgangen til den logli-
neære funktionsform kan muligvis tilskrives, at den ikke som den lineære
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Tabel 5     Indkomstelasticitet første år i loglineære forbrugsfunktioner
     på Monas databank, niveaukorrigeret formue

Forbrugsfunktion: ∆ln(C/P) = γ0 + γ1ln(C/P)-1 + γ2ln(Yd/P) + γ3ln(W/P)-1 + γ4ln(Wb/P)-1

+ γ5((W/P)-1⋅∆P/P-1) + γ6∆U + γ7d7734

γ1+γ2+γ3 = 0
(homogenitet)

γ1+γ2+γ3 = 0,
γ4 = 0

(samme for-
brugseffekt af

al formue)

γ1+γ2+γ3 = 0,
γ6 = 0

(ingen arbejds-
løshedseffekt)

γ1+γ2+γ3 = 0
γ4 = 0, γ6 = 0

Indkomstelasticitet første år

0,23 0,15 0,27 0,13
Memo:
Ukorrigeret formue . . . 0,36 0,29 0,38 0,26

Anm.: Estimationsperiode 1973:3-1992:4. Alle relationer er estimeret ved OLS. 



form er robust overfor målefejl i formuens niveau (i den lineære form vil
målefejl i formuens niveau blot slå ud i konstantleddet). I hvert fald får
man i den loglineære form en indkomstelasticitet, der minder meget om
indkomstelasticiten i den lineære forbrugsfunktion, hvis formuen niveau-
korrigeres med den positive konstant i Monas forbrugsfunktion. 

Korrektionen giver en mindre volatil formue, der får større koefficient.
Samtidig reduceres koefficienten til indkomsten, der så at sige aflastes som
bærer af forbruget.

Estimationer på ADAMs databank

Alternativ indkomstdynamik
Estimation af en række alternative forbrugsfunktioner på ADAMs data-

bank viser, at forskellen i specifikationen af indkomstdynamikken også
spiller en rolle. Konkret antager indkomstdynamikken i ADAMs forbrugs-
funktion formen lnC = 0,71⋅lnC-1 + 0,50⋅lnYd - 0,24⋅lnYd-1. Koefficienten
til den laggede indkomst er dog insignifikant. Ved estimation uden den
laggede indkomst falder koefficienten til lnYd noget, idet man får følgen-
de dynamik: lnC = 0,56⋅lnC-1 + 0,41⋅lnYd. Når indkomstdynamikken i
ADAMs forbrugsfunktion pålægges samme struktur som Monas, falder
indkomstelasticiteten første år altså noget. Summen af koefficienterne i
indkomstdynamikken er i øvrigt ret invariant over for udeladelsen af den
laggede indkomst, hvilket må tilskrives en stærk kollinearitet mellem Yd,
Yd-1 og C-1. Det vanskeliggør bestemmelsen af de enkelte koefficienter,
men ikke nødvendigvis deres sum. 

Hvorvidt det i lyset af multikollinaritet er legitimt at forenkle ved at ude-
lade den laggede indkomst i ADAMs forbrugsfunktion kan så diskuteres.
Teorigrundlaget for forbrugsfunktionerne vedrører langsigtsegenskaberne -
ikke dynamikken. Under alle omstændigheder peger en såkaldt ridge
regession på, at indkomstelasticiteten første år ligger et stykke under ½ , jf.
nedenfor.

Ridge regression

Ridge regression kan ses som en ad hoc løsning på multikollinaritetspro-
blemet. Konkret er ridge estimatoren for β i regressionen y = Xβ + ε givet
ved b = (X'X+rD)-1X'y, hvor D er en diagonalmatrix med diagonalelemen-
terne fra X'X, og r er en parameter, r>0.

Økonometrikeren fastlægger r. Dette kan ske ud fra scanning, idet man
vælger en værdi for r, hvor estimatoren for β stabiliseres. I tilfældet r=0 fås
OLS-estimatoren. Når r øges, hæver man diagonalelementerne i (X'X+rD).
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Det øger præcisionen af parameterestimaterne, men giver til gengæld
skæve estimater. 

Ved ridge estimation af ADAMs forbrugsfunktion stabiliserer estimatet
for indkomstelasticiteten sig på et niveau, der ligger et stykke under ½ .

Rekursive estimationer

Effekten af et tidligere startår i estimationen af ADAMs forbrugsfunkti-
on er undersøgt ved rekursive estimationer af forbrugsfunktionen i ADAM,
marts 1995. Disse estimationer antyder, at estimatet for indkomstelasticite-
ten er faldende over tid. Ved rekursiv estimation "fra højre" (hvor startåret
varieres, mens slutåret holdes fast på 1992) estimeres indkomstelasticiteten
til ca. 0,40, når startåret er 1973 som i Mona.

Målefejl og simultanitetsbias

Betydningen af eventuelle målefejl og simultanitetsbias er søgt afdækket
gennem instrumentvariabel-estimation. I tilfælde af enten det ene eller det
andet, vil OLS-estimatoren være biased og inkonsistent på grund af korre-
lation mellem regressionsligningens venstreside (forbruget) og restleddet.
Estimationsresultater fremgår af tabel 6. 

Ved IV-estimation af Monas forbrugsfunktion fås samme indkomstela-
sticitet som ved OLS. Ved IV-estimation af ADAMs forbrugsfunktion fås -
måske lidt mod forventning - en højere indkomstelasticitet end ved OLS
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svarende til, at målefejl dominerer over simultanitetsbias. Der er dog ikke
tale om nogen signifikant afvigelse. Det må tilføjes, at en simultan metode
som IV-estimation nok i princippet kan korrigere for bias-problemer; men
et korrekt resultat hænger på, at instrumentvariablerne sikrer, at man går
via en korrekt reduceret form.
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Tabel 6 Instrumentvariabel-estimation

Indkomstelasticitet første år Test for målefejl**
p-værdiOLS IV*

Mona . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,21 0,21 0,99

ADAM
1959-1990 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 0,48 0,99

ADAM, restrikteret dynamik
1958-1990 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,48 0,33 0,95

Anm.: * 2SLS. Ved estimation af Monas forbrugsfunktion identificeres strukturelle parametre ved at tilføje den
laggede indkomst som instrument. Ved estimation af ADAMs forbrugsfunktion sker identifikationen
ved homogenitetsrestriktion.

** Haussman’s specifikationstest, der måler, hvorvidt IV-estimatoren afviger fra OLS-estimatoren. En p-
værdi under 0,05 antyder målefejl i den disponible indkomst.



Pressemeddelelser

Den 8. september om Nationalbankens valutakurser efter 1. januar 1999

Med virkning fra den 1. januar 1999 indfører 11 EU-lande den fælles va-
luta, euro. Nationalbanken vil derfor fra den 4. januar 1999 ændre den dag-
lige valutakursliste, så der også offentliggøres en kurs i kroner pr. 100
euro. Informationskursen for den europæiske regningsenhed, ECU, bortfal-
der samtidig.

Nationalbankens valutakurser, der offentliggøres ca. kl. 12.00, udarbej-
des på grundlag af markedsforholdene kl. 11.30. Kurslisten vil fra 4. januar
1999 omfatte følgende valutaer:

Euro-området euro EUR
USA dollar USD
Storbritannien pund GBP
Sverige kroner SEK
Norge kroner NOK
Island kroner ISK
Schweiz franc CHF
Grækenland drachmer GRD
Canada dollar CAD
Japan yen JPY
Australien dollar AUD
New Zealand dollar NZD
Særlige trækningsrettigheder (beregnet) SDR XDR

Da de nuværende sedler og mønter cirkulerer i euro-området indtil 2002,
vil Nationalbanken i denne periode beregne og offentliggøre kurser på de
gamle nationale valutaer. Omregningsforholdet mellem disse valutaer og
euroen fastsættes endeligt pr. 1. januar 1999, og kurserne for de nationale
møntenheder i eurolandene vil blive beregnet af Nationalbanken på grund-
lag af euro-kursen og de officielle omregningsforhold.
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Disse beregnede kurser vil omfatte:

Tyskland mark DEM
Frankrig franc FRF
Holland gylden NLG
Belgien franc BEF
Italien lire ITL
Finland mark FIM
Spanien pesetas ESP
Østrig schilling ATS
Portugal escudos PTE
Irland pund IEP

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Frank Nielsen på
telefon 33 63 67 30.

Den 18. september om renteforhøjelse

Diskontoen forhøjes med ½ pct. til 4¼ pct., og foliorenten forhøjes lige-
ledes med ½ pct. til 4¼ pct. Renten på indskudsbeviser og genkøbsforret-
ninger forhøjes med 1,00 pct. til 5,00 pct. Renteforhøjelserne har virkning
fra mandag den 21. september 1998.

Baggrunden for renteforhøjelsen er, at Nationalbanken under den seneste
tids uro på de internationale markeder har solgt valuta i betydeligt omfang
for at stabilisere kronekursen.

Eventuelhenvendelse bedes rettet til Kirsten Mordhorst på tlf. 336360 21.

Den 5. november om rentenedsættelse

Med virkning fra i dag nedsættes diskontoen med ¼ pct. til 4 pct. Folio-
renten nedsættes ligeledes med ¼ pct. til 4 pct. Renten på genkøbsforret-
ninger og indskudsbeviser nedsættes tilsvarende med 0,25 pct. til 4,40 pct.

Rentenedsættelsen har baggrund i udviklingen på valutamarkedet, hvor
Nationalbanken i den seneste tid har købt valuta.

Eventuelhenvendelse bedes rettet til Kirsten Mordhorst på tlf. 336360 21.
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Kilde- og Signaturforklaring

0 Nul eller mindre end en halv af den anvendte enhed.

…Tal foreligger ikke eller er uden større interesse.

Visse af de seneste tal kan være foreløbige. Der kan som følge af afrundinger være mindre
forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb.

Redaktionen af tabelafsnittet er afsluttet den 19. november 1998.

Danmarks Nationalbank er kilde til tabellerne 1 til 6, dog er Københavns Fondsbørs kilde
til serierne over obligationsrenter og aktiekursindekset i tabel 1. Danmarks Statistik er kilde
til tabellerne 7 til 11 bortset fra valutakursserierne i tabel 9, hvor Danmarks Nationalbank
er kilde.



Tabel 1 Renter og aktiekursindeks

Nationalbankens
rentesatser

Penge-

Effektive
obligationsrenter

Gældende
ultimo
året/ fra

Diskonto

Gen-
købsfor-
retninger
og ind-
skuds-
beviser

Ultimo

markeds-
rente,

3 måne-
ders

usikret

10-årig
stat

30-årig
real-
kredit

Aktie-
kurs

indeks
(total)

Procent p.a. Procent p.a.
1.1.83
=100

õÏÏ������������������ ��ÿ� ��ü� õÏÏ���������������� ���û ��ûÏ ü�õõ ���

õÏÏ������������������ ��ûû ���û õÏÏ���������������� ��õ� Ï�õ� Ï�ü� ��Ï

õÏÏ������������������ ��ÿ� ���û õÏÏ���������������� ���� ü�ÿ� þ��� ���

õÏÏ������������������ ��ÿ� ���û õÏÏ���������������� ���ü ���ÿ ü�þü �üÿ

õÏÏü����������������� ���û ��ü� õÏÏü��������������� ��Ï� ���� ü�ÿþ �ü�

õÏÏü ý�������� ��Ï� ��õ� ü��þ �õþ

þ��ý����õÏÏþ ��ÿ� ��ü� õÏÏþ ��� ����� ��õû ��ûü ���� ü�þ

ÿÿ��ý����õÏÏþ ��ÿ� ���� ��������� ��ûÿ ��Ï� ���� ü��

����ý���õÏÏþ ��ûû ���û ���������� ��ûþ ��Ïõ ���û ü�ü

��� ����� ���� ��þÿ ���� ���

��������� ��ü� ���þ ���ü �ûû

õÏ���ý���õÏÏþ ��ûû ���û ý�������� ���Ï ���þ ���õ �õ�

Tabel 2 Udvalgte poster fra Nationalbankens balance

Ultimo
Valuta-
reserven

Seddel-
og mønt-

Statens
indestå-
ende i

Pengeinstitutternes nettostilling over for
Nationalbanken

omløb National-
banken Indskuds-

beviser
Indlån
(folio)

Lån (gen-
købsforret-

ninger)

Nettostilling
 i alt

Milliarder kroner

õÏÏ������������������ ü��þ ÿÏ�ü Ï��� ÿü�þ ��� üü�Ï ����þ

õÏÏ������������������ ���õ �ÿ�ü ���Ï ÿ��Ï ÿ�ü ���Ï �ÿü��

õÏÏ������������������ ���� ���ü �þ�þ ���� õ�Ï ���û �þ��

õÏÏ������������������ þ��ÿ ���� ���û �û�� õ��ÿ ���ü õÿ�õ

õÏÏü����������������� õÿÏ�ü �þ�ü ���û �ÿ�õ õþ�û õÏ�þ �û��

õÏÏü ý���������� õ���õ ���ü õþ�þ ü��þ ÿ�ÿ ��õ ü��Ï

õÏÏþ ��� ������� õõü�Ï �Ï�û üÿ�û �û�� ��û ���� �û�õ

��� �������� õõü�Ï �Ï�� �Ï�û ���� õ��þ ���ÿ õ��û

��� ��������� õõÏ�ü �Ï�� �Ï�þ �ÿ�� ÿ�õ �õ�õ ÿ���

����������� Ïû�Ï �Ï�ÿ �ÿ�� �ÿ�� õ��ÿ ���õ �ü��

��� �������� Ï��� �þ�þ ���� ÿÿ�Ï õü�ÿ �õ�û �õû�Ï

ý�� �������� Ïü�� �þ�ü �õ�ü �û�� õ�þ �õ�õ õ�û



Tabel 3 Forskellige faktorers påvirkning af pengeinstitutternes nettostilling
over for Nationalbanken

Statsfinanserne Pengeinstitutternes

Inden-
landsk
brutto-

Salg af
inden-
lanske

Likvi-
ditets-

National
bankens
netto-

National
bankens
netto-

Andre
faktorer

nettostilling over for
Nationalbanken

finansie-
rings-
behov

stats-
papirer

påvirk-
ning

valutakøb obliga-
tionskøb Ændring Ultimo

Milliarder kroner

õÏÏ� ������������� õõÏ�ÿ õÿû�Ï �õ�� ��ÿ�� ��Ï ���þ ��ÿ�õ ����þ

õÏÏ� ������������� õõÏ�þ õõÏ�� û�ÿ õÏ�� õ�� �õ�Ï õÏ�� �ÿü��

õÏÏ� ������������� õ�þ�þ õ�ü�ÿ õ�� �ÿ�Ï �ü�ÿ �þ�� õþ�Ï �þ��

õÏÏ� ������������� Ï��ü Ï��û �õ�ÿ ÿ��Ï �û�õ ���Ï ÿû�� õÿ�õ

õÏÏü ������������� ü��þ ü��û û�þ ���ÿ �õ�� ���� �þ�ÿ �û��

õÏÏü ý�������� ÿû�þ �ü�þ ÿþ�� ��� �û�ü �õ�� ���õ ü��Ï

õÏÏþ �������� �ÿ��Ï �û�� �ÿ��� �õ�ÿ û�õ �û�ÿ �ÿ��þ �û�õ

��������� ÿÿ�õ Ï�� õÿ�ü û�� û�þ �û�þ õ��û õ��û

��� ������ õü�� þ�û Ï�� õ�ü �û�� �û�ÿ õû�� ÿ���

�������� �ÿÿ�Ï ���ü �õü�ÿ �õ��ÿ û�� �û�ÿ ��û�Ï �ü��

��� ����� õ��� ��õ õû�� �õ��ÿ õ�� õ�û ���� �õû�Ï

ý�������� õþ�þ õ��� ÿ�� õû�Ï �û�� �û�þ õÿ�û õ�û



Tabel 4 Udvalgte poster fra de finansielle institutioners balance samt
pengemængden

Realkreditinstitutter Pengeinstitutter

Indenlandske udlån Indenlandske udlån Indenlandske indlån
Behold-

Heraf : Heraf : Heraf :
ning af
inden-

Penge-
mængden

Ultimo
I alt

Ejerbo-
liger og
fritids-
huse

I alt Privat
personer

I alt Privat
personer

landske
obliga-
tioner

Milliarder kroner

õÏÏ������������ ü���� ����û ÿÏÿ�ÿ õû��� �û��þ õ���ÿ õ�Ï�� �õ���

õÏÏ������������ ü���� �üÏ�� ÿü��Ï õû��û �ü��ÿ õ�ÿ�� õüÿ�þ �Ï��û

õÏÏ������������ üþ��ÿ �ÏÏ�� ÿþ��ü õõ��þ �Ïõ�� õ���� õü��þ �õû�õ

õÏÏ������������ þÿþ�� ����õ �ûÿ�ü õÿÿ�� �ÿü�þ õüÿ�þ õþõ�û ��Ï�þ

õÏÏü����������� þþþ�ÿ �þõ�� ��û�õ õ�õ�õ ����� õþ��� õü��Ï ��ÿ��

õÏÏü ý�� ���� þþ��õ �ü��Ï �õ��� õÿü�� �ü��� õÏû�û õ���� �Ïû��

õÏÏþ ��� ��� Ï���� �õõ�� ����� õ�õ�Ï �üü�� ÿû��� õÏ��õ �þ��ü

��� ���� Ï���û �õÿ�ü ��ü�û õ���Ï ����û õÏ��õ ÿû��� ����ÿ

��� ����� Ï�ü�� �ÿõ�� ����û õ���� �Ï��� ÿûõ�� õÏÿ�� �û��ÿ

��� ��� Ï�ü�� �ÿü�� ����ü õ���õ �þõ�ÿ ÿû��� ÿõõ�� �Ïû�ü

������� Ï���þ �ÿ��� �ü��� õ�û�ü �þõ�� õÏ��Ï ÿÿõ�Ï �Ïû�Ï

ý�� ���� Ï�û�ÿ ����� ��Ï�Ï õ�ü�Ï �ÏÏ�ü õÏÏ�ü ÿûõ�õ �õû�û

Ændring i forhold til året før, pct.

õÏÏ������������ ��� ��� �Ï�û �Ï�õ õû�� ��õ ���� õõ�ÿ

õÏÏ������������ õ�û ��õ ���� õ�ü ���û �ÿ�� ÿõ�þ ����

õÏÏ������������ ��õ ��� ��õ þ�ü ��ÿ ü�� ���� ��õ

õÏÏ������������ ��õ ü�Ï ��þ ��Ï ü�ÿ ��õ �ÿ�ü ü�ÿ

õÏÏü����������� ��þ Ï�Ï Ï�Ï þ�þ ��� ü�� ���� ��ÿ

õÏÏü ý�� ���� ��ü Ï�� õû�� Ï�� ��� ��� �ÿû�þ ��õ

õÏÏþ ��� ��� þ�� õõ�ü õû�û õû�� ��� ��� Ï�� ���

��� ���� þ�� õõ�� Ï�ü õû�û ��þ ��ÿ õ��ÿ ���

��� ����� þ�� õõ�� þ�ÿ þ�� ��õ ü�ÿ õ��õ ���

��� ��� þ�� õõ�� õõ�õ þ�õ ��Ï ��Ï ÿ��ü ��ÿ

������� ü�Ï õû�Ï õ��� Ï�� ü�þ ��� ���� þ��

ý�� ���� ü�� õû�ÿ õ��� Ï�Ï ��õ ��õ ���� ��û



Tabel 5 Pengeinstitutternes udlån

Fra pengeinstitutter i Danmark Fra danskejede pengeinstitutter i udlandet

Til danske residenter Til udlændinge Til danske residenter Til udlændinge

Ultimo
I kroner

I uden-
landsk
valuta

I kroner
I uden-
landsk
valuta

I kroner
I uden-
landsk
valuta

I kroner
I uden-
landsk
valuta

Milliarder kroner

õÏÏ������������ ���ÿ� õúÿ� ý�ÿ� ��ÿ� �õÿõ ��ÿõ ýÿý ��ÿ�

õÏÏý����������� ���ÿ� õýÿ� ��ÿú ýõÿ� �þÿ� ú�ÿ� �ÿ� ú�ÿÏ

õÏÏú����������� ���ÿý õýÿ� �úÿú �õÿý ��ÿ� ý�ÿþ �ÿþ �þÿ�

õÏÏ������������ �þ�ÿþ õýÿÏ ýýÿõ ý�ÿþ ��ÿ� ��ÿ� �ÿÏ Ï�ÿú

õÏÏ������������ �õ�ÿ� õ�ÿý �õÿ� ýÏÿÏ ý�ÿý �þÿ� �ÿý õ��ÿ�

õÏÏ� û�� ��� �ÏÏÿÏ õ�ÿú ��ÿ� ýþÿõ ýúÿ� �úÿ� �ÿÏ õ�úÿ�

õÏÏþ ��� �� ��úÿõ õÏÿ� ��ÿý ú�ÿõ úõÿý ��ÿõ �ÿÏ õýÏÿ�

��� ��� ��úÿ� �õÿ� �þÿõ ú�ÿÏ úõÿõ ��ÿ� �ÿþ õú�ÿ�

��� ���� ��úÿÏ ��ÿõ �þÿ� ú�ÿõ ýþÿ� ��ÿ� �ÿþ õú�ÿ�

������ ��ýÿ� ��ÿ� ��ÿ� úúÿú ýÏÿý ��ÿÏ �ÿÏ õúõÿý

��� ��� �ú�ÿú �úÿõ �úÿ� ú�ÿ� ýÏÿõ �Ïÿ� �ÿõ õúõÿ�

û�� ��� ���ÿ� ��ÿ� ýÏÿõ ýúÿ� ýÏÿ� ý�ÿ� �ÿ� õúõÿý

�����������û�üû�������!�����"�ÿ��#��

õÏÏ������������ $þÿÏ $õõÿú �Ïúÿ� $ýÿþ �Ïÿ� $��ÿõ �ÏÿÏ õ�ÿþ

õÏÏý����������� $úÿ� $�ÿÏ $�Ïÿ� õõÿþ �úÿú $�ÏÿÏ $�þÿ� $��ÿ�

õÏÏú����������� �ÿú �ÿ� �ÿý $�ýÿõ $�ÿ� $õ�ÿ� �ÿý ��ÿ�

õÏÏ������������ �ÿþ úÿú �ýÿý �Ïÿú �ýÿþ $�õÿ� �Ïÿ� ��ÿ�

õÏÏ������������ Ïÿú õ�ÿ� ý�ÿ� ��ÿ� �ýÿú ýÿ� $õ�ÿ� ýõÿý

õÏÏ� û�� ��� õ�ÿ� þÿþ ��ÿþ �Ïÿ� ��ÿ� $úÿ� ýÿ� ýúÿý

õÏÏþ ��� �� Ïÿý ��ÿ� ý�ÿú �Ïÿ� õÏÿõ õ�ÿ� $�ýÿ� ��ÿÏ

��� ��� þÿ� �Ïÿ� ��ÿ� úõÿÏ õ�ÿý õ�ÿ� $��ÿ� ��ÿþ

��� ���� �ÿ� õ�ÿ� ý�ÿõ �Ïÿú Ïÿ� Ïÿú $�õÿþ õ�ÿ�

������ Ïÿ� ý�ÿ� ��ÿý �ýÿ� õ�ÿ� õõÿõ $õ�ÿÏ ��ÿ�

��� ��� õ�ÿý úõÿ� õõÿõ $�ÿý õ�ÿ� �ÿþ $��ÿú ��ÿõ

û�� ��� õ�ÿõ ��ÿ� $��ÿþ $úÿþ õ�ÿ� õ�ÿ� $�ýÿ� �õÿõ



Tabel 6 Betalinger fra og til udlandet (nettobetalinger fra udlandet)

Kapitalimport

Heraf:

Direkte investeringerLøbende
betalinger

Kapital-
overførs-

ler I alt Uden-
landske i
Danmark

Danske i
udlandet

Danske
Krone-
obliga-
tioner

Fejl og
udela-
delser

Forøgelse
af valuta-
�����%��

&������������û���

õÏÏ��������������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

õÏÏý�������������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

õÏÏú�������������������� �ÿú $�ÿú õÿ� �õÿú $õ�ÿ� ��ÿþ úÿþ õ�ÿý

õÏÏ��������������������� õýÿ� �ÿ� õýÿ� �ÿ� $õ�ÿ� ��ÿþ $þÿ� ��ÿþ

õÏÏ��������������������� õ�ÿõ �ÿ� ú�ÿÏ õþÿú $��ÿþ ýýÿþ $�õÿ� ý�ÿ�

����Ï��$�����Ï����� Ïÿõ �ÿ� ý�ÿ� ýÿ� $õþÿ� úþÿ� $õÏÿ� ��ÿÏ

����Ï��$�����Ïþ ��� �ÿ� �ÿ� $õ�ÿõ ýýÿ� $��ÿ� �þÿú $õõÿ� $��ÿþ

õÏÏ� �������������� õÿõ �ÿ� $�ÿ� õÿ� $õÿõ õÿ� �ÿþ $�ÿõ

õÏÏþ �������������� $õÿú $�ÿþ $õ�ÿ� �ÿ� $�ÿ� �ÿ� õõÿ� $�ÿ�

��������������� $�ÿÏ �ÿõ $õúÿ� �ÿõ $õÿ� �ÿÏ $�ÿþ $��ÿú

�������������� õÿõ �ÿ� $�ÿþ �ÿ� $�ÿ� õ�ÿõ $ýÿý $�ÿ�

��������������� $�ÿþ �ÿ� $�ÿÏ �ÿ� $�ÿþ $õõÿ� úÿ� �ÿ�

��� ������������ �ÿ� �ÿ� �ÿý �ÿõ �ÿ� $�ÿú $úÿþ õÿþ

���� ���������� õÿ� �ÿ� $�õÿ� �ÿ� $�ÿ� �ÿ� �ÿ� $�þÿþ



Tabel 7 Nationalregnskabets forsyningsbalance

Indenlandsk efterspørgsel

Brutto-
national-
produkt

Privat
konsum

Offentligt
konsum

Faste
brutto-
investe-
ringer

Lagerfor-
øgelser I alt

Eksport
af varer

og
tjenester

Import
af varer

og
tjenester

Milliarder kroner
-

õÏÏ�������������������� Ï��ÿ� ýú�ÿ� �ý�ÿÏ õúúÿ� $�ÿÏ þ�þÿÏ �õþÿ� �ú�ÿ�

õÏÏý������������������� Ï�úÿ� ýÏ�ÿþ �ú�ÿ� õ�þÿý õÿ� Ïõýÿõ �ý�ÿ� �Ïõÿ�

õÏÏú������������������� õ�õ�ÿ� úõýÿú �úÏÿ� õþÏÿ� Ïÿ� Ï��ÿ� �úþÿý �õ�ÿÏ

õÏÏ�������������������� õ���ÿþ ú��ÿú ���ÿõ ���ÿÏ �ÿý õ�õþÿþ ���ÿý ��þÿú

õÏÏ�������������������� õõ��ÿ� ú�þÿÏ �þýÿ� ��úÿ� �ÿú õ�þúÿý ý��ÿÏ ���ÿ�

õÏÏ� ����%�� ���� �þúÿú õýýÿú �õÿú ú�ÿÏ �ÿ� ��úÿÏ õ�õÿþ Ï�ÿ�

����%�� ���� ��þÿý õ�þÿ� �õÿþ úúÿý �ÿ� ��þÿ� õ��ÿ� Ï�ÿ�

ý���%�� ���� �þÏÿõ õú�ÿý ��ÿ� ��ÿý $ýÿý ��þÿý õ��ÿú Ï�ÿþ

õÏÏþ õ���%�� ���� �þ�ÿõ õý�ÿ� ��ÿ� úÏÿõ �ÿþ �þ�ÿ� õ��ÿ� Ï�ÿ�

����%�� ���� �Ï�ÿú õú�ÿÏ �ýÿú úÏÿþ �ÿ� �þþÿý Ïúÿ� Ï�ÿÏ

©���%(�������û�üû�������!�����"�ÿ��#��

õÏÏ�������������������� �ÿþ õÿý ýÿõ $õÿÏ ) �ÿú �ÿõ $õÿ�

õÏÏý������������������� úÿþ �ÿõ �ÿÏ �ÿý ) �ÿ� þÿ� õ�ÿ�

õÏÏú������������������� �ÿ� �ÿ� �ÿý õ�ÿ� ) úÿ� ýÿ� õ�ÿþ

õÏÏ�������������������� �ÿ� �ÿ� �ÿý ýÿþ ) �ÿõ ýÿ� ýÿ�

õÏÏ�������������������� �ÿ� �ÿ� �ÿ� õ�ÿý ) ýÿú ýÿ� �ÿ�

õÏÏ� ����%�� ���� ýÿ� �ÿõ �ÿ� õ�ÿ� ) úÿÏ ýÿÏ Ïÿú

����%�� ���� �ÿÏ õÿþ õÿ� õõÿÏ ) ýÿ� úÿ� ÏÿÏ

ý���%�� ���� �ÿ� ýÿõ �ÿ� �ÿú ) ýÿý �ÿ� Ïÿ�

õÏÏþ õ���%�� ���� �ÿ� �ÿ� õÿÏ õýÿ� ) úÿõ þÿ� õ�ÿõ

����%�� ���� õÿ� �ÿú õÿÏ �ÿ� ) �ÿ� $�ÿõ $�ÿ�

©���%(�������û�üû���������������%������*�(�û��û��������+ÿ��#��

õÏÏ� ����%�� ���� �ÿý �ÿ� �ÿ� úÿ� ) �ÿ� õÿ� ýÿ�

����%�� ���� $�ÿõ $�ÿú �ÿú �ÿ� ) �ÿõ �ÿ� �ÿþ

ý���%�� ���� �ÿ� �ÿ� �ÿþ $�ÿõ ) $�ÿ� õÿ� �ÿ�

õÏÏþ õ���%�� ���� �ÿþ �ÿ� �ÿ� õ�ÿ� ) �ÿõ $õÿ� õÿ�

����%�� ���� �ÿ� õÿú �ÿ� $úÿþ ) �ÿ� $úÿÏ $ýÿ�



Tabel 8 Betalingsbalancens hovedposter (nettoindtægter)

Varer (fob) Tjenester
Vare- og
tjeneste-
balance

Løn- og
formue-
indkomst

Løbende
overførsler

Løbende
poster i alt

Milliarder kroner
õÏÏ��������������������� ��� ��� ��� ��� ��� ���

õÏÏ��������������������� ��� ��� ��� ��� ��� ���

õÏÏ��������������������� ��� ��� ��� ��� ��� ���

õÏÏÿ�������������������� ��� ��� ��� ��� ��� ���

õÏÏ��������������������� ��ü� ûü� �ÿü� þ�õüõ þýüÏ ÿüõ

����Ïÿ�þ�����Ï� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����Ï��þ�����Ïý ��üÿ õü� ��üý þ�ÿüõ þÏü� þõ�üû

õÏÏ� ��� ��������� �üû þûüõ �üÏ þõü� þûü� �ü�

õÏÏý ������������ õü� ûü� õüÿ þ�ü� þûü� þ�üÏ

��� ���������� ûüõ þûü� þûüõ þ�üÿ þûüý þ�üÿ

��� ��������� ûüÿ þûüÿ ûüõ þûü� þûüý þõü�

������������� �üý þûüõ �ü� þ�üõ þõü� þûüÏ

�������������� �ü� ûüÿ �ü� þ�üõ þûüõ õüû

��� ��������� õü� õü� �ü� ûüû þõü� õü�

Tabel 9 Priser og valutakurser

Forbruger-
prisindeks

Netto-
prisindeks

Engros-
prisindeks

Kroner per
100 DM

Kroner per
100 USD

Effektiv
kronekurs

Real
effektiv

kronekurs
baseret på
forbruger-

priser

Ændring i forhold til året før, pct. Gennemsnit 1980=100

õÏÏ������������������� õü� õü� þûüÿ �Ï�ü�õ ÿ�Ïü�� ÏÏüÏ õû�üû

õÏÏ������������������� �üû õüÿ õü� �ÏõüÏ� ÿ��ü�� ÏÏüÏ õû�ü�

õÏÏ������������������� �üõ �üû �üÏ �Ïõüõ� �ÿûü�� õû�üÏ õûÿü�

õÏÏÿ������������������ �üõ �üû õüõ �ý�ü�� ��Ïü�Ï õû�üÏ õû�üÿ

õÏÏ������������������� �ü� �ü� õüÏ �ýûüÏÿ ÿÿûüýÿ õûûüû õû�üû

õÏÏ� ��� ������� �ü� �üõ �ü� �ýûü�� ÿÿÏüû� ÏÏü� õû�üÿ

õÏÏý ��� ������ �üû õü� þûüÿ �ýõüû� ÿ�ÿü�ÿ õûûü� õû�üû

���������� õü� õü� þûüõ �ýûüýÏ ÿý�üÏõ õûõüû õû�ü�

����������� õüý õü� þûü� �ýõüûÿ ÿý�üûõ õûûüý õû�üû

��� ������ õüÿ õüû þõü� �ýûüÏ� ÿýõüûý õûõü� õû�üû

���������� õü� õüõ þõü� �ýûüý� ÿ�ýüÿý õû�ü� õûÿü�

��� ������� ��� ��� ��� �ýûü�� ÿ��üýõ õû�ü� ���



Tabel 10 Udvalgte månedlige økonomiske indikatorer

Arbejdsløshed
Mængdeindeks for

omsætningen inden for
Påbegyndt

byggeri

Nyregistre-
ringer af

personbiler

Forbruger-
tillids-

indikator

1000
personer

Pct. af
arbejds-
styrken

Råstofud-
vinding og
fremstil-
lingsvirk-
somhed

Detail-
handel

1000 m2 Antal stk. Nettotal

1990=100

õÏÏ������������������ ��ýüý õ�ü� õûõ õûõü� ��û�ý ý��ûû� þ�

õÏÏ������������������ ���ü� õ�ü� õõõ õû�ü� ��ûÿ� õ�ý�Ï�� �

õÏÏ������������������ �ýýü� õûü� õõÿ õûýüû ��ý�ý õ������ ý

õÏÏÿ����������������� ���üÿ ýüÏ õõ� õûÏüÿ ����õ õ���õ�� �

õÏÏ������������������ ��ûü� �üÏ õ�� õõõüý ý��Ïû õ����ÿý Ï

���������������

õÏÏ� ��� ������� �õõü� �üÿ õ�� õõ�ü� ��ý õ��õ�ý ý

õÏÏý ��� ������ õýÿüõ ÿü� õõÿ õõ�üÏ ÿ�� õû��ýý �

��� ������� õýõü� ÿüÿ õ�ÿ õõ�üÿ �ûÿ õý���� �

��� �������� õ�Ïüý ÿü� õ�û õõ�ü� ��� õ��Ï�õ þ�

���������� õ�ýü� ÿü� õ�� õõÿüÏ ��� õ����Ï þõ

��� ������� õ��üÏ ÿü� õ�� ��� ÿ�� õ����� û

��� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� þ�



Tabel 11 Udvalgte kvartalsvise økonomiske indikatorer

Beskæftigelse
Sammensat

konjunkturindikator for

I alt Privat

Lønindeks
i fremstil-
Lingsvirk-
somhed

Real
effektiv

kronekurs
baseret på
timeløn-
ninger

Industri

Bygge- og
anlægsvirk-

somhed

Ejendoms-
priser

(enfamilie-
huse)

1000 personer
Februar

1996=100
1980=100 Nettotal

I pct. af
ejendoms-
værdi 1996

õÏÏ��������������������� 2.531 1.759 ��� ÏÏü� þõ� þõÏ ýÿü�

õÏÏ��������������������� 2.521 1.751 Ï�üõ ÏÏü� õõ õû ÏÿüÏ

õÏÏ��������������������� 2.555 1.784 Ï�üÿ õû�üÿ ÿ õû õû�ü�

õÏÏÿ�������������������� 2.588 1.802 õûõü� õû�üû þý � õõ�üû

õÏÏ��������������������� 2.646 1.843 õû�ü� ��� ÿ � õ��ü�

Sæsonkorrigeret

õÏÏ� ���ú� �������� 2.652 1.845 õû�ü� ÏÏüÏ � ÿ õ�ÿü�

���ú� �������� 2.671 1.861 õûÿüÿ ��� � � õ��üÏ

õÏÏý õ��ú� �������� 2.679 1.867 õû�üý ��� � � õ�ûü�

���ú� �������� 2.692 1.879 õûÏü� ��� � õ� õ��üÿ

���ú� �������� ... ... ��� ��� � þ� ���

Vækst i forhold til året før, pct.

õÏÏ��������������������� -1,5 -2,3 ��� �ü� ! ! þûüÏ

õÏÏ��������������������� -0,4 -0,5 ��� þûü� ! ! õ�ü�

õÏÏ��������������������� 1,3 1,9 �üý �ü� ! ! �üÿ

õÏÏÿ�������������������� 1,3 1,0 �üý þûü� ! ! �ü�

õÏÏ��������������������� 2,3 2,3 �üý ��� ! ! õõü�

õÏÏ� ���ú� ������� �ü� �üû �üý þ�üõ ! ! õõüý

���ú� ������� �ü� �üý �üý ��� ! ! ýü�

õÏÏý õ��ú� ������� �üõ �üõ �üõ ��� ! ! ýü�

���ú� ������� �üû �ü� �ü� ��� ! ! ýüû

���ú� ������� ��� ��� ��� ��� ! ! ���



Nationalbankens statistiske publikationer

Nyt

Publikationsserien bringer de seneste statistiske oplysninger om udviklingen
på de danske finansielle markeder. Al førstegangsudgivelse af finansiel sta-
tistik fra Nationalbanken sker i Nyt, og statistikken udsendes umiddelbart
efter udarbejdelse. Alle tabeltekster er oversat til engelsk.

Månedsoversigten

Månedsoversigten omfatter samme emneområder som Nyt publikationerne,
men bringer så vidt muligt længere tidsserier. Desuden er oplysningerne i
flere tilfælde mere detaljerede. Publikationen udsendes den sidste bankdag
hver måned. Tabeller samt metodebeskrivelser er oversat til engelsk.

Særlige opgørelser

Publikationsserien indeholder statistikker, der ikke udkommer med faste
mellemrum, fx detaljerede opgørelser af udlandsgælden og de direkte inve-
steringer.

Internet

Alle Nyt publikationer og Særlige opgørelser er tilgængelige på National-
bankens hjemmeside på Internet: http://www.nationalbanken.dk. Desuden
findes en udgivelseskalender for Nyt, der dækker løbende måned plus føl-
gende kvartal.

Pris

Et årsabonnement for Nyt koster 750 kr., og der kan kun tegnes abonnement
for hele serien. Prisen for et årsabonnement for månedsoversigten er 260 kr.
Priserne svarer til forsendelsesomkostningerne mv. Særlige opgørelser ud-
sendes gratis til abonnenter af Nyt og Månedsoversigten.

Tilmelding

Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Danmarks Nationalbank, In-
formationssektionen, tlf. 33 63 70 00 eller fax 33 63 71 03.












