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Seneste tendenser i valuta- og
pengeforholdene

Oversigten vedrører perioden fra november 1998
til midten af februar 1999

DEN INTERNATIONALE ØKONOMISKE BAGGRUND

De økonomiske nøgletal for USA er fortsat pæne med en BNP-vækst i 4.
kvartal 1998 på 5,5 pct., arbejdsløshed på 4,5 pct. og en prisstigningstakt
på 2,5 pct. samt overskud på det føderale budget. De fleste prognoser
spår, at den amerikanske økonomi efter en lang årrække med høj vækst
er på vej ned i et lavere vækstspor, uden at der dog bliver tale om reces-
sion. Den amerikanske økonomi har dog hidtil vist sig at være meget
robust. Prisstigningstakten var i 1998 på sit laveste niveau siden 1965,
men der er tegn på en vis acceleration i lønningerne. Den ledende pen-
gepolitiske rente, fed funds target rate, har efter nedsættelserne i efter-
året været uændret 4,75 pct., og den 10-årige statsobligationsrente har
bevæget sig omkring samme niveau.

Væksten i den tyske økonomi har været faldende gennem 1998 bl.a.
som følge af en svag udvikling i eksporten. For året set under ét var
væksten på 2,8 pct. ifølge de foreløbige opgørelser dog den højeste
siden opsvinget først i 1990'erne i kølvandet på genforeningen. For
euroområdet under ét foreligger der endnu kun tal for de tre første
kvartaler, hvor både vækstprofil samt vækstniveau lå tæt på de tyske tal.
Tysklands BNP udgør ca. en tredjedel af euroområdets BNP. Flere af de
mere fremadrettede tillidsindikatorer både for euroområdet og Tysk-
land isoleret (IFO-indekset) er faldet mod slutningen af 1998, hvilket
indikerer, at opgangen langt fra er solidt funderet. De fleste prognoser
peger da også på en lavere vækst i 1999.

I Japan synes recessionen at blive uddybet med negativ vækst i de tre
første kvartaler af 1998. Den lange japanske rente har på det seneste
været stigende, men niveauet er stadig meget lavt. Dette til trods var
der i 3. kvartal tale om direkte fald i såvel privatforbrug som investerin-
ger. Både virksomhedernes og forbrugernes tillid er meget lav, hvilket
gør det svært at få gang i økonomien igen. Japan har trods en svag eks-
portudvikling et betydeligt betalingsbalanceoverskud, så det er ikke de
eksterne bindinger, der er problemet. En væsentlig forudsætning for
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fornyet fremgang i den japanske økonomi ligger sandsynligvis i en op-
rydning i den japanske banksektor, der lider under omfattende nødli-
dende lån bevilget under opgangen i 1980'erne.

Midt i januar kom den brasilianske valuta, real, ud for et voldsomt
pres, som endte med, at de brasilianske myndigheder måtte lade realen
flyde efter i en længere periode at have fulgt en valutakurspolitik med
små løbende kontrollerede deprecieringer over for dollaren, en såkaldt
"crawling peg". Realen lå først i februar næsten 40 pct. under niveauet
før uroen over for dollaren. Presset mod realen blev tilsyneladende ud-
løst af, at en af de brasilianske delstater ensidigt erklærede sig ude af
stand til at betjene sin gæld til de føderale myndigheder. Der har dog
samtidig været problemer med implementeringen af de krav til bl.a.
finanspolitikken, der blev stillet for det IMF-lån, som blev bevilliget i
december 1998. Som en af verdens store råvareproducenter er Brasilien
blevet hårdt ramt af de generelt faldende råvarepriser. Brasilien er langt
den største økonomi i Latinamerika og den ottende største på verdens-
plan. Det er endnu for tidligt at vurdere de mere langsigtede konse-
kvenser af krisen, som i høj grad afhænger af, i hvilket omfang der sker
afsmitning på andre økonomier.

I Sydøstasien, der har været ude for en voldsom økonomisk nedtur det
seneste halvandet år, synes økonomierne nu at have stabiliseret sig.

DEN INTERNATIONALE RENTE- OG VALUTAKURSUDVIKLING

Den 1. januar 1999 indførte 11 EU-lande en fælles valuta, euroen. De 11
lande er Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxem-
bourg, Holland, Østrig, Portugal samt Finland. Den nye valuta blev godt
modtaget af markederne, og introduktionen forløb generelt uden de
store problemer. Euroen eksisterer i første omgang kun i kontoform, da
sedler og mønter først introduceres den 1. januar 2002. Deltagerlande-
nes nationale valutaer udgør indtil da underenheder af euroen, ligesom
fx øre er en underenhed af kroner. Den fortsatte eksistens af nationale
møntenheder i eurolandene betyder, at der stadig beregnes bilaterale
valutakurser mellem fx D-mark og dollar.

Valutaerne for de kommende eurolande lå alle ganske tæt på de re-
spektive ERM-centralkurser i sidste del af 1998. Disse kurser var i foråret
blevet forudannonceret som bilaterale omregningskurser mellem de 11
eurovalutaer ved indførelsen af euroen. Euroområdets valutaer har det
sidste halve år bevæget sig omkring et niveau på 1,70 D-mark per dollar,
hvilket fra årsskiftet svarer til 1,15 dollar per euro. Over for den japanske
yen fortsatte dollarsvækkelsen året ud, og dollaren lå midt i februar ca.
25 pct. under sommerens niveau.
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Samtidig med indførelsen af euroen indledte Den Europæiske Cen-
tralbank, ECB, i samarbejde med deltagerlandenes nationale central-
banker sin funktion som centralbank for euroområdet. Den fælles age-
ren begyndte dog allerede før årsskiftet med en koordineret rentened-
sættelse i de 11 eurolande den 3. december, hvor de ledende rentesatser
blev nedsat med mellem 0,3 og 0,75 pct. til et fælles niveau på 3,0 pct.
Italien kom dog først ned på 3,0 pct. med en yderligere rentenedsættel-
se sidst i december. Denne koordinerede rentenedsættelse lettede for-
udannonceringen af ECB's rentesatser den 22. december. Renten på ind-
lånsfaciliteten blev der fastsat til 2 pct., renten på den marginale udlåns-
facilitet til 4,5 pct. – disse udgør henholdsvis bund og loft i en rentekor-
ridor – og renten på de primære markedsoperationer (svarende til en
reporente) til 3 pct. Frem til den 21. januar var rentekorridoren indsnæv-
ret med satser på 2,75 og 3,25 pct. for henholdsvis indlånsfacilitet og
marginal udlånsfacilitet. I et fuldt integreret pengemarked i eurolande-
ne vil der ikke kunne være forskel på pengemarkedsrenterne på tværs af
lande. Det var dog ikke på forhånd givet, at markedet ville være helt
effektivt lige fra starten, og den snævre rentekorridor tjente således til
at begrænse størrelsen på de mulige rentefluktuationer i dag-til-dag
renten i overgangsfasen. Generelt er en bredere rentekorridor imidlertid
hensigtsmæssig for at tilskynde pengeinstitutterne til at handle likviditet
indbyrdes og dermed fremme pengemarkedets funktionsmåde. ECB
tilkendegav samtidig med annonceringen af rentesatserne, at renten på
de primære markedsoperationer i en overskuelig fremtid må forventes
fastholdt uændret på 3 pct., som historisk set er meget lavt.

ECB's hovedopgave er ifølge Maastricht-traktaten at sikre stabile pri-
ser. ECB's styrelsesråd har på denne baggrund annonceret, at der ved
prisstabilitet skal forstås en stigning i det EU-harmoniserede forbruger-
prisindeks (HICP) på under 2 pct. p.a., og har hermed kvantificeret trak-
tatens inflationsmålsætning. ECB har endvidere fastsat referenceværdi-
en for væksten i pengemængden (M3) til 4½ pct., hvilket er i overens-
stemmelse med prisstabilitet ved de aktuelle udsigter for den mellemfri-
stede økonomiske vækst.

Faldet i den lange tyske rente fortsatte ind i 1999 understøttet af den
komplikationsfrie introduktion af euroen og fra midten af januar også
af krisen i Brasilien, der fik investorerne til at søge mod europæiske og
amerikanske obligationer. Den 10-årige tyske statsobligationsrente var
ved udgangen af januar 3,6 pct., men steg frem til midten af februar en
anelse igen. Den lange amerikanske rente er ikke faldet tilsvarende med
en udvidelse af rentespændet de seneste måneder til følge, jf. figur 1.

I efteråret var der en vis udvidelse af det lange rentespænd over for
Tyskland for stort set alle de kommende eurolande i forbindelse med
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uroen på de internationale finansielle markeder i august og september.
Hen mod årsskiftet indsnævredes spændene igen. Indførelsen af euroen
betyder ikke, at renten på eurolandenes statsobligationer nødvendigvis
bliver ens. Valutakursrisikoen fjernes, men der kan stadig være forskel i
kreditrisiko, dvs. markedets vurdering af evnen til at betale, samt i likvi-
ditet.

Figur 2 viser rentespændene på 10-årige statsobligationer over for
Tyskland ved udgangen af januar 1999. Der ses nu en anden opdeling
end den hidtidige, hvor der var højrentelande med stort spænd og ker-
nelande med lille spænd. De aktuelle rentespænd afspejler bl.a., at
nogle af de tidligere kernelande har stor offentlig gæld, fx Belgien, og
dermed opfattes kreditrisikoen som større end for lande med lav offent-
lig gæld. Rentespændene er ikke statiske, men kan ændres fx som følge
af ændringer i den førte politik. Det skal endelig bemærkes, at den ab-
solutte størrelse på spændene i høj grad afhænger af hvilke obligations-
serier, der vælges til sammenligningen, på grund af forskelle i likvidi-
tetspræmie eller løbetid.

For de EU-lande, der ikke er med i euroen, blev der fra årsskiftet etable-
ret en ny valutakursmekanisme, ERM II. I første omgang deltager kun
Danmark og Grækenland, men med forskellige udsvingsbånd, mens
Sverige og Storbritannien har valgt at stå udenfor. ERM II aftalen er
nærmere beskrevet i Kvartalsoversigten, 4. kvartal 1998, side 19-20, og
gengivet i sin helhed på Nationalbankens hjemmeside.

10-ÅRIGE STATSOBLIGATIONSRENTER Figur 1
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For Danmark repræsenterer ERM II aftalen en fortsættelse af fastkurs-
politikken. Ved årsskiftet fastsattes en centralkurs for kronen over for
euroen på 746,038 danske kroner per 100 euro, jf. pressemeddelelsen
side 64. Dette er det fremtidige pejlemærke i dansk pengepolitik og
svarer til en uændret centralkurs over for D-mark. Nationalbanken vil
fortsætte med at stabilisere kronekursen tæt på denne kurs og ønsker
ikke, at kronen skal svinge inden for hele det tilladte bånd på 2,25 pct.
omkring centralkursen. Kronen har i den forløbne del af 1999 ligget
stabilt marginalt stærkere end centralkursen.

Det britiske pund har været omtrent uændret over for D-mark siden
oktober. Den ledende pengepolitiske rente er med baggrund i en afmat-
ning af økonomien og en prisstigningstakt på niveau med målsætningen
på 2,5 pct. blevet sænket flere gange i efteråret samt i begyndelsen af
februar. Det lange rentespænd over for Tyskland er indsnævret til 0,5 pct.

Den svenske krones fald ophørte mod slutningen af 1998, og kronen
er siden årsskiftet steget over 5 pct. over for D-mark og den danske kro-
ne. Den ledende rente er blevet nedsat flere gange i efteråret samt i
februar.

Den norske krone har efter svækkelsen i august været temmelig volatil
omkring det svækkede niveau, men blev stærkere fra midten af decem-
ber og var midt i februar ca. 5 pct. svagere end før svækkelsen. Der her-
sker fortsat usikkerhed blandt markedsdeltagerne omkring valutakurs-
politikken, selv om den norske valutaforskrift, der styrer valutakurspoli-

LANGE RENTESPÆND OVER FOR TYSKLAND, ULTIMO JANUAR 1999 Figur 2
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tikken og sigter mod at stabilisere den norske krone over for ECU og
efter årsskiftet euro, blev fornyet midt i december. Den norske økonomi
er blevet hårdt ramt af de lave oliepriser samt en stærk indenlandsk
lønudvikling, og den lange norske rente har ikke fulgt den faldende
tendens i det europæiske renteniveau det seneste år med en markant
udvidelse af det lange rentespænd over for Tyskland til følge. Norges
Bank nedsatte renten med 0,50 pct. sidst i januar, hvorved udlånsrenten
(D-lånsrenten) kom ned på 9,50 pct. og foliorenten på 7,5 pct. Det korte
rentespænd over for euroområdet er således også betydeligt.

RENTEUDVIKLINGEN I DANMARK

Efter uroen i  august og september 1998, hvor kronen måtte forsvares
med betydelige interventioner samt en renteforhøjelse, kunne Natio-
nalbanken i  de følgende måneder gradvist nedsætte renten igen, her-
under i  forbindelse med den koordinerede rentenedsættelse blandt de
kommende eurolande den 3. december. Kronen lå i  de sidste måneder
af 1998 stabilt over for D-marken, og siden indførelsen af euroen ved
årsskiftet har kronen været stærk og stabil over for den nye valuta, hvil-
ket dannede baggrund for nedsættelsen af reporenten den 7. januar
samt den 4. februar, hvor også diskontoen blev nedsat. Både diskonto
og reporente var med henholdsvis 3,25 pct. og 3,5 pct. midt i  februar
tilbage på et lavere niveau end før valutauroen. Pengemarkedsrenterne
er faldet i  takt med nedsættelserne af de pengepolitisk styrede renter,
og det korte rentespænd over for Tyskland er indsnævret fra 1,25 pct.
ved udgangen af september til 0,5 pct. midt i februar.

Samtidig med rentenedsættelserne har Nationalbanken siden udgan-
gen af september 1998 frem til midten af februar 1999 købt udenlandsk
valuta for et beløb stort set svarende til, hvad der blev anvendt til støtte
for kronen under valutauroen i august og september.

Det internationale rentefald slog mere end fuldt igennem på den 10-
årige danske statsobligationsrente, som i januar kom ned under 4,0 pct.,
men siden er steget en anelse igen. Spændet over for en tilsvarende tysk
obligation er efter en udvidelse i  efteråret indsnævret til omkring 40
basispunkter.

Også renten på den toneangivende realkreditobligation er faldet i sid-
ste del af 1998 og ind i 1999, men faldet har været mindre end på stats-
obligationer, selv når der korrigeres for, at det reelt er begrænset, hvor
meget kursen på realkreditobligationer kan komme over 100, da disse
typisk kan indfries til pari. Det kan dog nu i mange tilfælde betale sig at
konvertere lån finansieret med 7 pct. obligationer til lån finansieret med
5 pct. obligationer. Konverteringsomfanget gennem 1998 har været af
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samme omfang som i 1993-94, men besparelserne har denne gang været
mindre.

AKTIVITETSUDVIKLINGEN

Dansk økonomi udviste i 3. kvartal fortsat robust vækst, og der var ingen
tegn på afdæmpning i væksten i den indenlandske efterspørgsel. En
række af de mere fremadrettede indikatorer peger dog i retning af, at
økonomien kan være på vej ned i et lavere gear.

De foreløbige nationalregnskabstal for 3. kvartal 1998 viste høj vækst i
bruttonationalproduktet (BNP) i forhold til 2. kvartal, der var negativt
påvirket af forårets konflikt på arbejdsmarkedet. Set i forhold til året før
voksede BNP med 3,4 pct. og er dermed tilbage på sin trend fra 1997.
Det private forbrug steg ikke i 3. kvartal 1998, men var 4,2 pct. højere
end i 3. kvartal året før. Også investeringerne og det offentlige forbrug
steg betydeligt, mens nettoeksporten bidrog negativt til BNP-væksten,
svarende til at importen voksede hurtigere end eksporten.

Efter et fald i første del af 1998 steg den sæsonkorrigerede beskæfti-
gelse beregnet ud fra ATP-indbetalingerne med næsten 70.000 fuldtids-
beskæftigede fra 2. til 4. kvartal og kom dermed tilbage på trenden fra
1994. Samtidig fortsatte arbejdsløsheden med at falde og var ved årets
udgang kommet ned på 6,0 pct.

Der er ikke tegn på, at væksten i forbruget er aftaget i årets sidste
kvartal. Bilsalget og detailomsætningen er således forblevet høj, jf. figur
3, trods fald i forbrugertillidsindikatoren. Dette fald skyldes dog først og
fremmest en negativ vurdering af Danmarks økonomi, mens familiens
egen økonomi vurderes mere positivt. Konjunkturbarometrene for indu-
strien samt bygge- og anlægssektoren er til gengæld dykket kraftigt i de
sidste måneder af 1998. Dette kan være tegn på en forestående op-
bremsning af økonomien. Vurderingen af den økonomiske situation
vanskeliggøres af, at hovedparten af de stramninger, der blev vedtaget i
juni 1998 (Pinsepakken), først formelt trådte i kraft ved årsskiftet. De
kan naturligvis godt have haft effekt på adfærden tidligere, men fx
stigningstakten i ejendomspriserne tyder ikke på dette. Udlån fra penge-
og realkreditinstitutterne til husholdningerne, der ofte bevæger sig i
samme retning som forbrug og boliginvesteringer, tyder heller ikke på
nogen nævneværdig ændring i låneadfærden indtil nu.

Et væsentligt element i Pinsepakken var en gradvis reduktion af den
skattemæssige værdi af rentefradraget fra typisk 46 pct. i 1998 til 32 pct.
i år 2002. Reduktionen vil lægge en dæmper på stigningen i kontantpri-
serne på ejerboliger og fremme den private opsparing. Samtidig lempes
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indkomstskatten for lavtlønnede, og en række afgifter hæves. Når op-
sparingseffekten af det reducerede rentefradrag medregnes, har skat-
teændringerne en negativ effekt på økonomien svarende til 0,5 pct. af
BNP, hvilket dog modvirkes af det fortsatte fald i den lange rente. Hertil
kommer, at aktivitetsvirkningen af det reducerede rentefradrag er van-
skeligt kvantificerbart samt usikkert med hensyn til tidsmæssig place-
ring. Kun hvis der meget snart kommer klare indikationer på, at væksten
i den indenlandske efterspørgsel er på vej ned, så betalingsbalancen
forbedres, forsvinder behovet for yderligere økonomisk opstramning.

Tiltagene i Pinsepakken retter sig hovedsageligt mod privatforbruget og
boligejerne, der har haft store kapitalgevinster på deres huse de senere
år. Den kendsgerning, at væksten i de offentlige udgifter siden 1993 hvert
år har overskredet det i finansloven budgetterede med en betydelig mar-
gin, er med til at øge kravet til styrken af de forbrugsbegrænsende ind-
greb. Overskridelserne er fortrinsvis sket i den kommunale og amtskom-
munale sektor. De offentlige finanser har samtidig nydt godt af konjunk-
turudviklingen med faldende ledighed og stigende skattegrundlag. Hertil
kommer, at omlægningen af ejerskabet til det særlige ATP-bidrag på 1
pct. i 1999 rent statistisk vil flytte et milliardbeløb fra privat til offentlig
opsparing. Det er vigtigt, at sådanne forbedringer af den offentlige saldo
ikke leder til en svækkelse af udgiftspolitikken.

I løbet af 1998 blev der vedtaget ændringer ikke bare af skattelovgiv-
ningen, men også på arbejdsmarkedsområdet. Ud over reduktionen af den
skattemæssige værdi af rentefradraget og sænkning af marginalskatten

DETAILOMSÆTNING OG BILSALG Figur 3
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for lavindkomstgrupperne skete der med arbejdsmarkedsreform 3  bl.a.
en udvidet og fremrykket aktivering af ledige, ligesom den maksimale
dagpengeperiode blev sat ned. Herudover blev efterlønsordningen ændret
i forbindelse med finansloven, så incitamentet til at blive lidt længere på
arbejdsmarkedet øges. Samtidig bliver der indført et efterlønskontingent,
som skal indbetales ud over kontingentet til A-kasse, mens man er er-
hvervsaktiv, for at være berettiget til efterløn. Betragtet som en opspa-
ringsordning er efterlønsordningen dog stadig for de flestes vedkommen-
de betragteligt mere favorabel end de rent individuelle pensionsopspa-
ringsformer og indeholder dermed et betydeligt tilskudselement.

Et mere fleksibelt arbejdsmarked er ønskeligt såvel i et kortsigtet per-
spektiv som på mellemlangt sigt for at sænke det arbejdsløshedsniveau,
der er foreneligt med en samfundsmæssig holdbar lønstigningstakt. I et
lidt længere perspektiv har de senere års reformer af arbejdsmarkedet
baggrund i, at andelen af ældre om nogle år vil begynde at vokse ganske
voldsomt, hvilket vil øge forsørgerbyrden for de erhvervsaktive. For at
modvirke dette er det nødvendigt at få øget arbejdsudbuddet, hvis ikke
skattetrykket skal stige markant, eller den offentlige service forringes. Da
erhvervsfrekvensen i Danmark er blandt verdens højeste, forudsætter det,
at den enkelte enten arbejder flere timer fx per år eller er på arbejdsmar-
kedet i længere tid set over livsforløbet, medmindre man primært vil øge
arbejdsudbuddet via indvandring. Lovgivningen, der stoppede forårets
strejke i kølvandet på arbejdstagersidens forkastelse af forligsmandens
mæglingsskitse, trækker til gengæld i modsat retning ved at reducere
arbejdsudbuddet. Her fik store grupper på det private arbejdsmarked to
ekstra feriefridage samt 3 omsorgsdage til børnefamilier.

BETALINGSBALANCEUDVIKLINGEN

De foreløbige tal for saldoen på betalingsbalancens løbende poster viste
for perioden januar til november 1998 et underskud på 14,5 mia.kr. mod
et overskud på 7,5 mia.kr. i samme periode året før. Størstedelen af for-
ringelsen skyldes faldende overskud på varehandelen med udlandet som
følge af, at væksten i importen trods opbremsning har oversteget den
stagnerende eksport. Hertil kommer, at nettorentebetalingerne til ud-
landet er øget med knap 4 mia.kr.

Industrieksporten stagnerede i 1998, og der var fortsat tab af mar-
kedsandele, en udvikling der med baggrund i en vigende ordreindgang
fra eksportmarkederne samt en fortsat stærk indenlandsk omkostnings-
udvikling må forventes at fortsætte den kommende tid. Også land-
brugseksporten er blevet hårdt ramt bl.a. som følge af historisk lave
priser på svinekød samt faldende afsætning på betydelige markeder.
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En væsentlig årsag til problemerne for eksporten er en svækkelse af
konkurrenceevnen. Den reale effektive kronekurs baseret på timeløn-
ninger i industrien er således styrket siden sommeren 1997, hvilket gør
danske varer dyrere målt i udenlandsk valuta. Svækkelsen af konkurren-
ceevnen skyldes dels, at en række af vore samhandelspartneres valutaer
er blevet svækket over for kronen, dels at de danske timelønninger de
seneste år er steget hurtigere end hos konkurrenterne. Det bliver helt
afgørende for eksportudviklingen på længere sigt at få denne udvikling
vendt.

En svækket konkurrenceevne er dog næppe den eneste grund til den
stagnerende eksport. En anden årsag kan findes i den høje kapacitets-
udnyttelse, idet den stærke vækst i det indenlandske forbrug gennem
en årrække har bragt produktionen tæt på økonomiens kapacitetsgræn-
se. Kapacitetseffekter i eksporten kan forekomme ved, at indenlandsk
efterspørgsel dækkes før udenlandsk, eller ved at virksomhederne priser
sig ud af marginale eksportmarkeder ved gode hjemlige afsætningsmu-
ligheder. Høj kapacitetsudnyttelse og god afsætning på hjemmemarke-
det får således virksomhederne til at tage en højere pris end omkostnin-
ger og konkurrenternes pris i sig selv ville tilsige. Afdæmpning af den
indenlandske efterspørgsel kan få virksomhederne til at prise sig tilbage
på eksportmarkederne og dermed bidrage til at øge eksporten.

Væksten i efterspørgslen på vore eksportmarkeder er naturligvis også
afgørende for den danske eksportudvikling. Der var pæn vækst på de
danske eksportmarkeder i 1998, som imidlertid ikke blev udnyttet med
yderligere tab af markedsandele til følge. Prognoserne peger på lavere
eksportmarkedsvækst i indeværende år.

Der har siden sommeren 1997 været fokuseret meget på den økonomi-
ske krise på en række tredjemarkeder med Sydøstasien, Rusland samt
senest Latinamerika som de væsentligste. Bortset fra Sydkorea indgår
landene i disse områder ikke i Nationalbankens effektive kronekursin-
deks. For at få en ide om virkningen på den danske konkurrenceevne af
de kraftige devalueringer i en række af disse lande, er der udregnet et
udvidet kronekursindeks, hvori indgår Danmarks 50 største samhandels-
partnere med et par enkelte undtagelser (Taiwan og de baltiske lande er
af datamæssige årsager ikke med). Indekset er baseret på simple bilate-
rale vægte for industrivarehandelen.

Ved vurdering af konkurrenceevnen er det imidlertid ikke nok at se på
udviklingen i de nominelle valutakurser, da lande med stærkt deprecie-
rende valutaer typisk samtidigt har høje pris- og lønstigninger. For at
tage hensyn til dette er der yderligere beregnet et udvidet realt effek-
tivt kronekursindeks med forbrugerpriser som deflator. Det ville være
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bedre at benytte lønninger som deflator, men dette er ikke muligt på
grund af mangel på data for en lang række lande.

Figur 4 viser, at udviklingen i den danske konkurrenceevne fanges
ganske godt af det almindelige kronekursindeks. Det udvidede indeks
peger ikke på yderligere forringelser af konkurrenceevnen ud over det,
som det almindelige indeks viser, svarende til at den stærke depreciering
af en række valutaer opvejes af høje prisstigninger.

Ovenstående resultat understøttes af en opdeling af handelsbalan-
cesaldoen i en saldo over for vore hovedmarkeder – defineret som EU
samt USA, Japan og Norge – og en saldo over for de for dansk eksport
mere perifere markeder, jf. figur 5. De danske problemer på eksport-
markederne er de klassiske i form af relativ stærk indenlandsk efter-
spørgsel samt tab af konkurrenceevne over for vore hovedmarkeder,
hvorimod "Asien effekter" og lignende på det overordnede niveau kun
er af sekundær og indirekte betydning. Udviklingen har været særlig
markant over for vor største samhandelspartner, Tyskland. Efter genfor-
eningen steg den danske eksport til Tyskland betydeligt, og i 1993 var
der et overskud i samhandelen i dansk favør på 12 mia.kr. Dette over-
skud er i dag forsvundet.

PRIS- OG LØNUDVIKLING

Stigningstakten i forbrugerpriserne var i december 1998 1,7 pct. i for-
hold til året før. For året som helhed var stigningstakten 1,9 pct. Inflati-

UDVIDET  OG ALMINDELIGT REALT EFFEKTIVT KRONEKURSINDEKS Figur 4
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onen holdes nede af prisfald på energi (faldende oliepriser), stagneren-
de priser på importvarer (på grund af stigende effektiv kronekurs) samt
fødevarer (prisfald på svinekød). Størrelsen "Andre faktorer", der af-
spejler stigningen i indenlandsk løn og avance, har de seneste måneder
været for opadgående, og den underliggende inflation er nu større end
den faktiske. Den afdæmpede udvikling i nationalregnskabets profit-
kvote tyder ikke på, at der ligger nogen speciel stærk dansk avanceglid-
ning bag opgangen. Det er snarere stigningen i lønomkostningerne, der
er årsagen. Pinsepakkens afgiftsforhøjelser har fra årsskiftet isoleret set
forøget prisstigningstakten med et par promille.

Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, var i december 1,1
pct. højere end året før, og dermed på linje med gennemsnittet i euro-
området og klart inden for det interval, der af ECB er defineret som
prisstabilitet. HICP-indekset stiger som følge af forskelle i beregningsme-
tode systematisk langsommere end det almindelige forbrugerprisindeks
(CPI).

Lønstigningstakten har, jf. Dansk Arbejdsgiverforenings statistik, væ-
ret for opadgående gennem 1998 og nærmer sig nu 5 pct. p.a. De høje-
ste lønstigninger har fundet sted i bygge- og anlægssektoren, ligesom
arbejdere er steget mere i løn procentvis end funktionærer. Stignings-
takten i euroområdet var med 2½ pct. i 3. kvartal 1998 kun det halve, og
blandt vore vigtigste konkurrenter er det kun Norge, der har en stærke-
re lønudvikling end den danske. Lønstigningstakten på det vigtige tyske
marked er efter en vis opgang gennem det seneste årstid tæt på euro-

HANDELSBALANCESALDI Figur 5
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gennemsnittet. De senest indgåede overenskomster tyder dog på, at der
vil ske yderligere opgang i den kommende tid.

De danske lønstigninger har nu i en årrække været stærkere end hos
konkurrenterne, og der er risiko for, at denne situation ikke ændrer sig
afgørende inden for den nærmeste fremtid. Selv om den økonomiske
vækst afdæmpes, kan der at dømme fra tidligere let gå nogen tid, før
løndannelsen påvirkes mærkbart. Det er vigtigt, at det fremover i sti-
gende grad bliver de eksportorienterede sektorer, der sætter rammerne
for omkostningsudviklingen.

Den relativt stærke lønudvikling går, såfremt den fastholdes over en
længere periode, ud over eksport og markedsandele, og derved på lidt
længere sigt også beskæftigelsen. Det er derfor afgørende, at den dan-
ske omkostningsudvikling bringes i bedre overensstemmelse med vore
konkurrenters.

UDVIKLINGEN I FORBRUGER- OG NETTOPRISERNE Tabel 1

Indenlandske priser

Forbrugerpris-
indeks

Netto-
pris-

indeks Energi Import I alt
Føde-
varer Husleje

Offent-
lige

ydelser
Andre

faktorer

Vægte

HICP CPI 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
1998 ................ 1,3 1,9 1,5 -2,8 0,6 1,9 1,8 2,1 -0,9 2,3

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

Anm.: Vægtgrundlag pr. september 1996.
Nettoprisindekset er forbrugerprisindekset korrigeret for indirekte skatter, afgifter og tilskud til nedsættelse 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 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.
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Euroen og de nye perspektiver

Jens Thomsen, Direktionen, Karsten Biltoft og Jesper Ulriksen Thuesen,
Kapitalmarkedsafdelingen

INDLEDNING

Indførelsen af den fælles valuta, euro, i 11 europæiske lande fra den 1.
januar 1999, er en historisk begivenhed, som i mange henseender er en
afgørende milepæl i en af efterkrigstidens store visioner. Den politiske
vilje har været stor nok til at overvinde de mange forhindringer, der har
været undervejs.

Også ud fra en mere snæver økonomisk synsvinkel er der tale om en
historisk begivenhed. Dette gælder naturligvis især for landene i
euroområdet. Men også for de øvrige EU-lande, herunder Danmark, er
der på afgørende områder tale om en ny situation. Denne artikel foku-
serer på en række af de væsentligste implikationer på det monetære og
finansielle område. Her vil indførelsen af euroen få afgørende betyd-
ning, hvad enten man anlægger et globalt, et europæisk eller et dansk
perspektiv.

DET GLOBALE PERSPEKTIV

Introduktionen af euroen indebærer en fundamental ændring i det in-
ternationale monetære system, der i hovedparten af dette århundrede
har været domineret af den amerikanske dollar. Euroen har potentiale
til at blive en international valuta på linje med dollaren. Der er dog flere
forhold, som bliver afgørende for euroens fremtidige globale rolle og
det internationale monetære system, der vil opstå i kølvandet. Nedenfor
vil de væsentligste af disse forhold blive diskuteret.

Euroen – en international valuta
Alene det faktum, at euroområdet er verdens næststørste valutaområde,
vil sikre euroen en dominerende position på globalt plan. Faktisk er
euroområdet tæt på at være verdens vigtigste valutaområde målt på
produktion. Af verdens samlede produktion i 1997 kom 20 pct. således
fra USA, mens 16 procent kom fra de 11 lande i euroområdet. Til sam-
menligning tegnede Japan sig kun for det halve af produktionen i
euroområdet.
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Euroen vil blive en væsentlig transaktionsvaluta i den internationale
handel. Det skyldes først og fremmest, at euroområdets samlede handel
er meget stor, og at kunder og leverandører i de lande, som handler
med eurolandene, af rent kommercielle grunde vil anvende euro.

Euroen må desuden forventes at blive en væsentlig valuta til rent fi-
nansielle formål. Størrelsen af markedet vil således medvirke til øget
opmærksomhed fra både investorer og låntagere, hvilket på sigt vil give
anledning til et endnu større kapitalmarked, jf. afsnittet om det euro-
pæiske perspektiv. Oprettelsen af det store eurokapitalmarked har alle-
rede ført til en intensivering af bestræbelserne på at harmonisere en
lang række af de markedsregler og markedskonventioner, der er for-
skellige på de nationale markeder. Det drejer sig fx om kuponfrekvens,
renteberegningsmetoder og opgørelse af bankdage.

Hvis euroen skal blive en dominerende valuta på globalt plan, er det
dog afgørende, at euroens interne stabilitet sikres. Det vil sige, at infla-
tionen i euroområdet forbliver lav. Her er det af stor betydning, at både
Den Europæiske Centralbanks (ECB’s) altoverskyggende målsætning om
at fastholde prisstabilitet og ECB’s uafhængighed er traktatfæstet. Intet
andet valutaområde har en så stærk formel forpligtelse til at bekæmpe
inflationen. Men det er klart, at ECB vil kunne stilles i en meget vanske-
lig situation i forhold til sin målsætning, hvis ikke også den øvrige øko-
nomiske politik indrettes i overensstemmelse hermed. Dette ansvar på-
hviler de respektive nationale regeringer i eurolandene. Formålet med
stabilitets- og vækstpagten er at give en forøget grad af sikkerhed for,
at de enkelte lande på den ene side har et manøvrerum i finanspolitik-
ken og på den anden side fører en politik, der forhindrer uansvarligt
høje underskud på de offentlige budgetter.

Et nyt internationalt monetært system
Den seneste helt store ændring i det internationale monetære system
fandt sted i begyndelsen af 1970'erne, da det globale Bretton Woods-
system med faste, men justerbare kurser brød sammen. I sammenligning
hermed kan introduktionen af euroen vise sig at blive en endnu større
begivenhed. Sammenbruddet i Bretton Woods-systemet betød, at man
gik over til et nyt regime med flydende i stedet for forholdsvis faste va-
lutakurser. Men det betød ikke en ændring i dollarens status som den
altdominerende internationale valuta. Dette er anderledes nu. Som
nævnt ovenfor har euroen potentiale til med tiden at kunne udvikle sig
til at blive en international valuta på linje med dollar. Der tegner sig
således billedet af et bipolært system med en "lillebror" i form af den
japanske yen, som formentlig først og fremmest vil kunne bevare en
position som international valuta i det asiatiske område.
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I den senere tid har der været en del diskussion af, om det på den
baggrund vil være hensigtsmæssigt at introducere en form for valuta-
kurssamarbejde mellem dollar og euro. Tanken bag dette er reelt at
vende tilbage til den globale valutakursstabilitet, der var gældende un-
der Bretton Woods; nu blot med en anden type system bestående af to
dominerende valutaer samt en lang række mindre valutaer, der mere
eller mindre formelt knyttes til den ene af de to. I de seneste 25 år er
diskussionen om et nyt globalt valutasamarbejde dukket op med jævne
mellemrum både på internationalt plan og inden for kredsen af EU-
lande. Det er dog aldrig lykkedes at nå til enighed om hverken det øn-
skelige eller gennemførlige i et sådant system. Der har altid været cen-
trale lande, som af den ene eller anden grund ikke var tilhængere af et
nyt globalt system.

Kompetencen til at lade euroen indgå i den ene eller den anden form
for formaliseret valutasamarbejde ligger ikke hos ECB, men hos euro-
landenes regeringer1. Når der ses bort fra bestemmelserne vedrørende
den nye valutakursmekanisme, ERM II, er der i Traktaten ikke lagt vægt
på kursstabilitet mellem euroen og andre valutaer. Faktisk er emnet kun
omtalt i en enkelt af Traktatens mange ØMU-artikler. Dette er der flere
grunde til.

En væsentlig grund er, at det for eurolandene ikke i samme omfang vil
være væsentligt at fastholde stabile valutakurser af hensyn til udenrigs-
handlen. Introduktionen af euroen betyder, at en række mindre og hver
for sig relativt åbne økonomier er overgået til at være dele af et langt
større valutaområde, hvor valutaforhold kommer til at spille en væsent-
lig mindre rolle for udviklingen i fx vækst og beskæftigelse. I stedet er
interne økonomiske forhold steget i betydning.

En anden grund er, at det er tvivlsomt, om det med nutidens enorme
og stærkt mobile kapitalstrømme overhovedet er realistisk at implemen-
tere en formel valutakursmekanisme mellem de dominerende internati-
onale valutaer. Netop på dette punkt er der sket meget betydelige æn-
dringer i forhold til de markedsforhold, Bretton Woods-systemet i man-
ge år demonstrerede sin succes under.

Om der nu, hvor euroen er en realitet, vil indfinde sig en ny situation
med anderledes udsigter for et globalt valutasamarbejde, er ifølge sa-
gens natur vanskeligt at vurdere. Uanset at der kan konstateres en æn-
dret holdning i nogle lande, synes der fra amerikansk side ikke på nuvæ-

1
 I Artikel 109 i Traktaten om den Europæiske Union hedder det bl.a., at "Uanset art. 228 kan Rådet,

der træffer afgørelse med enstemmighed på grundlag af en henstilling  fra ECB eller Kommissionen
og efter høring af ECB, hvor der tilstræbes at opnå en konsensus, der er i overensstemmelse med
målsætningen om prisstabilitet, efter høring af Europa-Parlamentet, i overensstemmelse med frem-
gangsmåden i stk. 3 for de der nævnte arrangementer indgå formelle aftaler om et valutakurssystem
for ECUen over for ikke-fællesskabsvalutaer."
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rende tidspunkt at være interesse for at indgå i et tættere samarbejde
om kursforholdet mellem dollar og euro.

Selv om det forekommer både vanskeligt og formentlig også uhen-
sigtsmæssigt at etablere en formel styring af euro-dollar kursen, så kan
der opstå behov for koordinerede tiltag i tilfælde af længerevarende og
fundamentale uligevægte i handelssamkvemmet mellem USA og
euroområdet. Dollarens bevægelser i løbet af 1980’erne er et klart ek-
sempel på, at sådanne uligevægte kan opstå også i et globalt system
med flydende valutakurser. Sådanne tiltag må imidlertid foretages ad
hoc og designes individuelt til netop de situationer, der måtte opstå.
Derfor er det væsentligt, at der eksisterer internationale fora, hvor USA
og landene i euroområdet sammen løbende kan overvåge og diskutere
valutakursudviklingen.

DET EUROPÆISKE PERSPEKTIV

Euroen er ikke kun af betydning for de finansielle markeder i Europa.
Den må også ses som et centralt element i den proces, der har skabelsen
af et egentligt indre marked for varer og tjenesteydelser som sit endeli-
ge mål. Der fokuseres her dog udelukkende på den betydning, som
euroen vil få for den fremtidige finansielle markedsstruktur i Europa.

Sammen med en række andre fundamentale faktorer vil euroen resul-
tere i et stort og likvidt kapitalmarked, ligesom der vil ske et opbrud i
mange af de kendte strukturer på de europæiske kapitalmarkeder. Sam-
tidig skal det understreges, at udviklingen i retning af et mere integre-
ret marked vil ske med meget forskellig hastighed. Der vil således være
områder, hvor forskellige barrierer fortsat vil betyde segmenterede
markeder i en rum tid fremover. Overordnet kan det forventes, at en-
grosmarkederne vil blive integrerede meget hurtigere end detailmarke-
derne. Udviklingen giver en række udfordringer for både den finansielle
sektor, som skal konkurrere under fundamentalt ændrede forhold, og
for myndighederne, der skal tilpasse sig nye realiteter.

Euroens betydning for kapitalmarkederne
Der har i perioden op til indførelsen af euroen været en både omfatten-
de og livlig diskussion af den fælles valutas konsekvenser for kapital-
markederne.

Euroen vil få stor betydning for investorernes vurdering af værdipapi-
rer udstedt af regeringer og af andre låntagere fra forskellige europæi-
ske lande. Med indførelsen af euroen er valutakursrisikoen mellem ek-
sempelvis aktier udstedt af en virksomhed i Tyskland og aktier udstedt
af en fransk virksomhed forsvundet. Det indebærer, at europæiske vær-
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dipapirer i stigende grad vil blive opfattet som papirer uden særlige
nationale karakteristika.

Alene størrelsen af eurokapitalmarkedet og harmoniseringen af kon-
ventioner mv. vil give et mere likvidt marked, som vil tiltrække både
investorer og låntagere. Markedet vil således blive større end summen af
de tidligere nationale markeder. På lidt længere sigt vil et marked af en
sådan størrelse og beskaffenhed desuden kunne danne baggrund for en
hurtigere produktudvikling af alternative finansielle instrumenter. En
bred vifte af velfungerende finansielle produkter vil for nogle markeds-
aktører være en selvstændig begrundelse for at låne og/eller placere på
eurokapitalmarkedet.

Bortfaldet af valutakursrisikoen betyder, at nogle af de andre risici, så-
som kreditrisiko, likviditetsrisiko og juridisk risiko, vil få stigende betyd-
ning for investorernes placeringer. Dette kan meget vel få en positiv
betydning for kapitalmarkedet.

Et marked, hvor investorer er mere fokuserede på kreditrisiko end på
valutarisiko, vil invitere til udstedelser fra en bredere kreds af låntagere.
Euroen vil således skubbe på en udvikling, hvor de store låntagere, det
vil primært sige store erhvervsvirksomheder, i stigende grad selv går
direkte til långiverne gennem udstedelse af obligationer1.

Her kan det være nyttigt at se nærmere på de amerikanske erfaringer.
Der er markant forskel på henholdsvis obligationsmarkedets og banker-
nes betydning for virksomhedernes finansiering i Europa og USA. Virk-
somheder i Europa benytter sig langt hellere af banklån end af finansie-
ring fra obligationsmarkedet, mens det modsatte er tilfældet i USA2, jf.
figur 1.

Om dette skyldes et relativt dårligt udviklet kapitalmarked i Europa
eller relativt ineffektive banker i USA er langt hen ad vejen en ideolo-
gisk debat. I Europa vil vi komme til at se en stigende betydning af kapi-
talmarkederne, uden at bankerne i Europa nødvendigvis kommer til at
ligne deres amerikanske konkurrenter. Især skal man ikke forvente, at
den europæiske model, hvor bankerne udbyder et bredt spektrum af
finansielle produkter og tjenesteydelser (universalbankmodellen), står
for fald. Tværtimod er der tegn på, at universalbankmodellen vinder
frem i USA.

1 På engelsk kaldes udviklingen ofte for "disintermediation", idet bankerne bliver skåret væk som
formidlere.

2
 Nu kunne man så fristes til at tro, at bankerne specielt i USA  er på vej til at miste deres eksistensbe-

rettigelse. Dette er dog ikke tilfældet. Faktisk viser undersøgelser, at bankernes rolle i kreditformid-
lingen har været relativt stabil i de seneste mange år. Forklaringen er, at bankerne har tilpasset sig
ved at styrke andre roller, herunder som rådgivere i forbindelse med udstedelser af værdipapirer,
ligesom bankerne fortsat er de vigtigste stillere af forskellige former for garantier over for virksom-
hederne. Samtidig er en ikke ubetydelig del af de værdipapirer, som bringes til markedet, et frasalg
af lån fra bankernes balance.
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Euroens betydning for de finansielle institutioner
Der er generel enighed om, at euroens indførelse vil bidrage til at
skærpe konkurrencen i den europæiske finansielle sektor og til at for-
øge markedsintegrationen.

Hvis vi kigger på bankerne, vil reduktionen i antallet af europæiske
valutaer betyde mistede indtægter fra valutahandel, men der er også en
række andre effekter.

For det første mister bankerne de hjemmemarkedsfordele, som ligger i
at have en national valuta. Nationale banker har generelt haft en fordel
fremfor udenlandske markedsaktører som følge af et bedre kendskab til
det hjemlige marked.

For det andet vil euroen også gøre markederne for finansielle produk-
ter mere gennemsigtige, og dermed gøre det lettere for kunderne at
sammenligne priser på tværs af grænserne. Kombineret med de nye
distributionskanaler, som følger med den teknologiske udvikling, vil det
resultere i en mærkbar hårdere konkurrence mellem udbydere af finan-
sielle produkter.

For det tredje vil investorerne som nævnt ovenfor i højere grad fore-
tage en samlet vurdering af aktier i hele euroområdet. Banker vil derfor
på lige fod med andre virksomheder opleve, at investorerne bedømmer
deres resultat ud fra en bred europæisk sammenligning og ikke kun i
forhold til resultaterne hos indenlandske konkurrenter. For nogen lan-

IKKE-FINANSIELLE VIRKSOMHEDERS KAPITALSTRUKTUR ULTIMO 1997 Figur 1
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des banker vil dette i betydeligt omfang skærpe kravene til resultatet og
til gennemsigtigheden i regnskaberne.

Endelig vil ECB’s system til engrosbetalinger, TARGET, blive en væsent-
lig drivkraft for markedsintegrationen. Med systemet får alle pengeinsti-
tutter i EU mulighed for at sende betalinger til hinanden i realtid uaf-
hængigt af nationale grænser. Det helt korte kapitalmarked bliver bun-
det sammen, og der vil være mulighed for hurtigt og effektivt at udlig-
ne likviditet inden for området. Man kan sige, at den europæiske beta-
lingsinfrastruktur kommer til at ligne den eksisterende nationale.

Den generelt skærpede konkurrence og stigende markedsintegration
vil formentlig accelerere den begyndende restrukturering af den euro-
pæiske banksektor. Hidtil har konsolideringen været kendetegnet ved
primært at have holdt sig inden for nationale grænser. Det må imidler-
tid forventes, at konsolideringen i stigende grad vil komme til at ske
grænseoverskridende, hvilket der allerede er set enkelte eksempler på.

Der er et stykke vej endnu, inden strukturen på bankområdet bliver ens
i hele Europa. Det er således bemærkelsesværdigt, at der er ganske stor
forskel på koncentrationen i de enkelte europæiske lande. I øvrigt er der
en generel tendens til, at koncentrationen i de mindre lande typisk er
væsentligt højere end koncentrationen i de større lande, jf. figur 2.

Det kan være illustrativt at sammenligne koncentrationen i Europa
med den koncentration, som findes i USA. I de seneste år har USA ople-
vet en bølge af overtagelser og sammenlægninger inden for banksekto-
ren, hvilket har betydet en stigende koncentration. Til trods for denne
udvikling er koncentrationen i USA fortsat væsentlig under det niveau,
som findes i de europæiske lande, jf. figur 2. Den lavere koncentration i
USA har til dels sine rødder i de lovgivningsmæssige restriktioner på
bankernes aktiviteter. Eftersom de reguleringsmæssige rammer er for-
skellige mellem Europa og USA, skal sammenligningen således tages
med et gran salt.

Hvis vi i stedet kigger på hele euroområdet under ét, tegner der sig et
noget andet billede. I euroområdet har de fem største banker lidt over
10 pct. af de samlede aktiver i sektoren, jf. figur 3. Til sammenligning
har de fem største banker i USA lidt over 20 pct. af sektorens aktiver.
Sagt på en anden måde vil de fem største banker i euroområdet skulle
vokse med over 80 pct. hver, før markedet når den samme koncentrati-
on som i USA.

Den gennemsnitlige koncentration for de 11 nationale markeder i
euroområdet er ligeledes vist i figur 3. Det fremgår klart, at der forestår
en endog meget betydelig konsolidering af banksektoren, hvis koncen-
trationsgraden for euroområdet som helhed skal nærme sig et niveau,
der svarer til det, som typisk findes nationalt i dag.
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KONCENTRATIONEN AF KREDITINSTITUTTERNE I EU-LANDENE OG USA Figur 2
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KONCENTRATIONEN AF KREDITINSTITUTTER I EUROOMRÅDET OG USA Figur 3
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Det skal også bemærkes, at denne konsolidering vil finde sted bredt i
den finansielle sektor og ikke kun blandt bankerne. Et eksempel herpå
er den meget synlige konsolidering inden for børsområdet.

Igen kan en sammenligning med USA være illustrativ. I USA domineres
markedet af en lille håndfuld meget store børser. Samtidig er alle bør-
serne knyttet sammen i det såkaldte "national market system". Systemet
indebærer blandt andet udveksling af handelsinformation mellem bør-
serne og adgang for deltagerne på én børs til at handle med deltagerne
på en anden børs. Samtidig findes der i USA en lang række alternative
handelssystemer1.

Erfaringerne fra USA sammenholdt med de udprægede stordriftsfor-
dele på børsområdet peger i retning af en europæisk udvikling, hvor der
vil være nogle få store børser. Disse store børser vil blive koblet sammen
med en række mindre nationale børser, ligesom der vil komme en
mangfoldighed af mindre alternative handelssystemer, som vil være
rettet mod specielle nicher.

Andre faktorers betydning
Der er generel enighed om, at euroen blot er én blandt flere faktorer,
som vil give anledning til grundlæggende strukturelle ændringer på de
finansielle markeder i årene fremover. Blandt de andre faktorer er der
især grund til at fremhæve den teknologiske udvikling, som utvivlsomt
vil få afgørende betydning for tilvejebringelse, udbud og distribution af
finansielle tjenesteydelser og produkter. En yderligere faktor bag foran-
dringer er den gennemgribende ophævelse af restriktioner på kapital-
markederne, som har fundet sted.

Samtidig har mange fremhævet, at euroens betydning for forandrin-
gerne måske især skal søges i den katalytiske effekt, som den fælles
valuta kan få.

Strukturelle forskydninger sker i praksis ofte som resultat af en udvik-
ling, der foregår i ryk. Dette må ses på baggrund af, at der over en peri-
ode forinden er opbygget et potentiale for forandring. Potentialet, hvis
opbygning normalt vil være resultatet en række faktorers påvirkning, vil
i mange tilfælde blive realiseret ved fremkomsten af én yderligere fak-
tor. Det er denne katalytiske rolle, som euroen kan spille.

Eksempler på tilbageværende trægheder i markedsintegrationen
Uagtet udviklingen i retning af dybere og bredere kapitalmarkeder samt
skærpet konkurrence og konsolidering hersker der stadig på visse områ-

1
 Systemerne, som primært anvendes til handel med aktier, kaldes ofte "proprietary trading systems".

Hermed menes normalt skærm-baserede handelssystemer, som hverken ejes eller drives af en regule-
ret børs.
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der nationale forskelle. Disse vil i større eller mindre omfang fortsat give
en vis træghed i markedsintegrationen.

Realkreditmarkedet er et eksempel på et område, hvor introduktionen
af euroens katalysatoreffekt formentlig ikke i sig selv vil være tilstræk-
kelig til at skabe et egentligt fælles marked.

Den relative betydning af realkreditmarkedet varierer eurolandene
imellem. I Tyskland og Holland svarer de udestående realkreditlån til
henholdsvis 48 pct. og 54 pct. af BNP, mens realkreditlån i de sydlige
medlemslande, fx Italien og Grækenland, kun udgør henholdsvis 7 pct.
og 5 pct.

Nationale forskelle i værdiansættelsesprincipper, skattesystemer og
lovgivning på ejendomsområdet som fx tinglysningsregler mv. vil bety-
de, at forskellene i realkredittens betydning ikke umiddelbart står over
for at blive mindsket. På værdiansættelsesområdet hersker der forskelli-
ge principper, som dog uden alt for megen besvær burde kunne harmo-
niseres. På skatteområdet er forhindringerne sværere at passere. Det er
eksempelvis ikke i alle lande muligt at trække renteudgifter på realkre-
ditlån fra i skat, hvis lånet er optaget i et institut uden for landets græn-
ser.

Herudover er der helt overordnede problemstillinger vedrørende
manglende harmonisering af skattesystemer, der spiller ind på snart sagt
alle dele af den fælles europæiske økonomi. Da den fælles europæiske
lovgivning er baseret på EU-direktiver, der typisk angiver minimums-
regler, vil der fortsat være spillerum for de nationale myndigheder til
implementering af nationale regler. Skattesystemer med fuldstændig
ens regler i alle europæiske lande er derfor heller ikke sandsynlige i
fremtiden. Der vil derfor fortsat eksistere trægheder, som vil hæmme
udviklingen for grænseoverskridende virksomhed.

Overvejelser hos myndighederne
Udviklingen i retning af stigende konkurrence og konsolidering af
banksektoren rejser i hvert fald to spørgsmål for myndighederne. Det
første er at sikre finansiel stabilitet i den periode, hvor sektoren tilpas-
ser sig de nye forhold. Der er for så vidt intet til hinder for, at proces-
sen kan forløbe smertefrit. Det er imidlertid en kendt sag, at der ofte
er et betydeligt pres for at redde banker, der er kommet i knibe.
Myndighederne skal derfor være særligt opmærksomme på, at der ikke
opstår en situation, hvor visse institutioner bevidst udnytter dette for-
hold og kæmper for længe for at bevare markedsandel og selvstændig-
hed.

Det andet spørgsmål vedrører de tilsynsmæssige konsekvenser af den
grænseoverskridende konsolidering. Denne udvikling gør ikke alene



24

tilsynsmyndighedernes arbejde mere kompliceret, den sætter også fokus
på organiseringen af tilsynsvirksomheden på europæisk plan.

Tilsynsarbejdet bliver mere kompliceret, fordi en stadig større del af
aktiviteterne ligger uden for det land, som har tilsynet med den pågæl-
dende institution. Faktisk kan man let forestille sig en situation, hvor
hovedparten af aktiviteterne er uden for landets grænser. For tilsyns-
myndighederne bliver situationen ikke lettere, hvis den finansielle insti-
tution – eksempelvis som følge af en sammenlægning – er autoriseret i
mere end et land. Udviklingen giver således anledning til at overveje en
række problemer. For det første vil tilsynsmyndigheden have vanskeligt
ved at skaffe sig et tilstrækkeligt overblik over instituttet. For det andet
vil omkostningerne ved tilsyn ikke nødvendigvis blive båret af de lande,
hvor instituttet har sine vigtigste aktiviteter. For det tredje vil det være
uklart, hvem der har hovedinteressen i at redde det pågældende institut
i tilfælde af en krise.

Såfremt udviklingen i retning af grænseoverskridende konsolidering
for alvor tager fart, vil det formentlig sætte fokus på spørgsmålet om en
europæisk tilsynsmyndighed. Det hænger bl.a. sammen med, at i en
krisesituation er et hurtigt og gnidningsløst samarbejde mellem den
pengepolitiske og den tilsynsmæssige myndighed ofte af afgørende
betydning. Mens den fælles pengepolitik er centraliseret hos ECB, er
tilsynet med den finansielle sektor decentraliseret hos de respektive
nationale myndigheder.

DET DANSKE PERSPEKTIV

Fastkurspolitikken
Danmark har nu i mere end femten år ført en konsekvent fastkurspoli-
tik. Dette vil der ikke blive ændret på med introduktionen af euroen.
Der vil i den forbindelse heller ikke blive ændret på den overordnede
ansvarsfordeling, vi har haft i Danmark, når det gælder den praktiske
implementering af fastkurspolitikken. Det vil således stadig være rege-
ringens og Folketingets ansvar at føre den stabilitetsorienterede øko-
nomiske politik, så fordelene ved fastkurspolitikken realiseres, mens det
vil være op til Nationalbanken at imødegå eventuelle tendenser til mere
kortsigtede udsving i valutakursen. Instrumenterne vil som hidtil være
rentetilpasninger og interventioner.

Men skabelsen af en europæisk monetær union betyder, at de over-
ordnede rammer, hvorunder den danske fastkurspolitik skal føres, ikke
er helt de samme som tidligere.

På det tekniske plan er der den forskel, at fastkurspolitikken nu er ret-
tet mod euroen, hvor den tidligere principielt var rettet mod samtlige
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andre valutaer i valutakursmekanismen, ERM. I praksis var der dog tale
om en fastkurspolitik over for D-marken, da D-marken var anker i ERM.
Forskellen er derfor beskeden. Dette gælder også den forskel, der er på
ERM og den nye valutakursmekanisme, ERM II, hvor de deltagende valu-
taer ud over euroen ikke har bilaterale udsvingsbånd, men derimod kun
udsvingsbånd i forhold til euroen.

Det formelle grundlag for ERM II er, ligesom det var tilfældet for ERM,
dels en resolution fra Det Europæiske Råd, dels en aftale mellem de
involverede centralbanker. På langt de fleste områder er der ikke æn-
dret på de formelle rammer. Deltagerne er dog kun forpligtet til at in-
tervenere, så længe den primære målsætning om at fastholde prisstabi-
litet ikke bringes i fare.

En sammenligning af det formelle indhold af ERM og ERM II kan
imidlertid ikke give det fulde billede af forskelle og ligheder mellem de
to. Vigtigst af alt er for det første, at ERM II eksisterer på et tidspunkt,
hvor euroen er realiseret, og for det andet at deltagerne i ERM II – ud
over euroområdet – ikke har en betydning, der let kan bringe prisstabili-
teten i fare1.

Da de formelle rammer for ERM og ERM II ligner hinanden meget, vil
det som tidligere være en forudsætning, at de fundamentale økonomi-
ske forhold i Danmark er i orden. En fortsat langsigtet stabilitet for den
danske krone vil derfor som tidligere stille krav om en ansvarlig økono-
misk politik.

De danske kapitalmarkeder
Uagtet Danmark ikke har indført euroen, påvirkes det danske kapital-
marked af de samme faktorer, som gør sig gældende på både europæisk
og globalt plan, herunder især den teknologiske udvikling.

 For så vidt angår betydningen af euroen, kan der på nuværende tids-
punkt ikke drages endelige konklusioner om effekterne på de hjemlige
markeder. På den ene side er det klart, at et stort og effektivt kapital-
marked i euro vil tiltrække såvel låntagere som investorer. På den anden
side vil internationale investorer altid ønske en vis spredning på flere
valutaer i den portefølje, de har eller er sat til at bestyre. Her vil det
være nærliggende i højere grad at søge over i fx danske kroner, nu da
en del af de tidligere valutaer er bortfaldet med den uigenkaldelige
fastlåsning af eurolandenes tidligere nationale valutaer. Her spiller det
en væsentlig rolle, at det danske obligationsmarked er stort og effektivt.

1
   Tyskland havde i forbindelse med ERM afgivet en ensidig erklæring om, at ubetinget intervention fra

Forbundsbankens side også var betinget af hensynet til en målsætning om prisstabilitet, det såkaldte
Emmingerbrev. Men denne erklæring har aldrig været integreret i de formelle aftaler, der blev ind-
gået ERM-landene imellem, og det vakte opsigt, da Forbundsbanken i august 1993 stoppede sine
interventioner med henvisning til brevet.
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Som hidtil vil markedsdeltagernes vurdering af den økonomiske udvik-
ling og den førte politik kunne få betydning for rentespændet til euro-
landenes kapitalmarkedsrenter.

De danske finansielle institutioner
Det er først og fremmest i den finansielle sektor, der har været og vil
blive stillet krav til tekniske og strategiske tilpasninger her i landet. Sek-
toren har måttet foretage tilpasninger i en lang række systemer for at
være i stand til at håndtere den nye valuta på korrekt vis. I nogle tilfæl-
de har disse tilpasninger krævet betydelige ressourcer, også selv om
euroen principielt "blot" er en ny udenlandsk valuta på linje med andre
valutaer.

Presset fra kundesiden kommer altovervejende fra de større er-
hvervskunder, der har et betydeligt handelsomfang med landene i
euroområdet, og som derfor har behov for en bred vifte af eurorelate-
rede produkter, hvad enten det drejer sig om standardprodukter som
valutakurssikring, lånefinansiering etc., eller mere avancerede produkter
som fx internationale cashpool-systemer. Netop på dette kundesegment
er der en betydelig konkurrence fra kreditinstitutter i euroområdet.

På privatkundesiden er det derimod formentlig begrænset, hvor stor
en rolle euroen vil komme til at spille, så længe Danmark står uden for
den monetære union. Alle hidtidige erfaringer med små valutaområder,
der har et stort valutaområde som nabo, siger, at den lille valuta vil fort-
sætte med at dominere sit "hjemmemarked", medmindre der er tale om
en ustabil, højinflationær valuta. Der er således ikke grundlag for at tro,
at euroen vil erstatte kronen til brug for forretninger, der foretages
mellem danskere indbyrdes.

Nationalbanken
For Nationalbankens daglige operationer har introduktionen af euroen
ikke medført større ændringer. Som tidligere beskrevet styres pengepo-
litikken fortsat efter det primære mål at sikre en stabil kronekurs – nu
over for euroen.

Før introduktionen af euroen var det i mange år i realiteten den tyske
forbundsbank, der fastlagde den europæiske pengepolitik. I dag er det
både formelt og reelt ECB. I modsætning til centralbankerne i de med-
lemslande, der har valgt at gå over til euroen, har Nationalbanken ingen
medindflydelse på ECB’s pengepolitik.

På andre områder er der allerede nu sket klare ændringer i National-
bankens muligheder for at udøve indflydelse på og indhente oplysnin-
ger om den løbende udvikling i det europæiske centralbanksystem. I
EMI, som forberedte ECB og de første rammer for den fælles pengepoli-
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tik, var alle EU-landenes centralbanker repræsenteret, når de væsentlige
beslutninger skulle tages. I ECB er det op til eurolandenes centralbanker
og ECB’s direktion at foretage alle betydende beslutninger, uanset at
disse har betydning også for de lande, der senere måtte vælge at træde
ind i møntunionen. Dette har samtidig betydet, at Nationalbanken ikke
har samme kontakt til kollegerne i ECB og de nationale centralbanker,
som det var tilfældet under det daværende EMI.

Lande, som står uden for euroen, deltager også i ECB’s betalingssy-
stem, TARGET. Under navnet DEBES har Nationalbanken således sam-
men med den finansielle sektor etableret en infrastruktur for betalinger
i euro. Udelandene har imidlertid ikke fået helt de samme vilkår for
deltagelse i TARGET som eurolandene. Deltagere fra et euroland kan
således mod sikkerhed få adgang til ubegrænset likviditet inden for
samme dag. Danske deltagere kan kun modtage en sådan likviditet på
baggrund af en deponering foretaget af Nationalbanken. Den samlede
likviditet for de danske deltagere er begrænset til 1 mia. euro inden for
dagen.

Det skal dog bemærkes, at TARGET langt fra er det eneste system til
formidling af grænseoverskridende betalinger i EU. Andre systemer som
EBA, EAF21 m.fl. eksisterer fortsat og vil stadig stå for en betydelig del af
det samlede transaktionsomfang.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Euroen har potentiale til at blive en verdensvaluta på niveau med dolla-
ren. Sammen med andre faktorer vil euroen i årene fremover skabe en
grundlæggende transformation af finansielle markeder og institutioner
i euroområdet. Hvor hurtigt denne transformation kommer til at forlø-
be, vil afhænge af det konkrete markedssegment. Overordnet set er der
dog ingen tvivl om, at der vil ske en tættere markedsintegration, og at
konkurrencen vil skærpes betydeligt, hvilket ikke mindst vil komme for-
brugere, investorer og låntagere til gode i form af lavere priser og et
bredere udbud af finansielle produkter. Denne udvikling vil også i et vist
omfang komme til at gøre sig gældende i Danmark, om end markeder-
ne i udelande ikke i samme grad vil blive påvirket af euroen som kataly-
sator for markedsintegrationen.

1
EBA: Euro Bankers Association.
EAF2: Elektronische Abrechnung Frankfurt (den hessiske landescentralbanks system).
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Valutareserven

Peter Kjær Jensen, Kapitalmarkedsafdelingen

INDLEDNING

Valutareserven består først og fremmest af Nationalbankens beholdning
af udenlandske obligationer og bankindskud. Den giver Nationalbanken
et beredskab, som kan anvendes til intervention på valutamarkedet, dvs.
at købe eller sælge valuta mod kroner for at påvirke kursdannelsen.
Valutareserven er dermed et væsentligt element i den danske fastkurs-
politik. Selvom interventioner i konkrete sammenhænge kan påvirke
kronens kurs, er det vigtigste instrument til at fastholde kursen dog ren-
tepolitikken og i bredere forstand en troværdig økonomisk politik.

I denne artikel fokuseres på, hvad valutareserven er (og ikke er), og
hvad der bestemmer dens størrelse. Følgende forhold fremhæves:
• Valutareserven er kun en del af Nationalbankens muligheder for at

skaffe valuta til støtte for kronen. Staten kan hurtigt låne valuta enten
gennem det kortfristede commercial paper program eller ved egentlig
langfristet låntagning. Desuden kan Nationalbanken intervenere på
terminsmarkedet for valuta, hvilket ikke på forhånd kræver valutare-
serve. Endelig betyder ERM II aftalen, at Nationalbanken har adgang
til kreditfaciliteter i ECB.

• Ændringer i valutareserven har ikke nogen entydig sammenhæng med
udviklingen i Danmarks udlandsgæld. Gælden ændres svarende til sal-
doen på betalingsbalancens løbende poster og ændringer i vurderin-
gen af aktiver og passiver.

• Statens valutagæld kan reduceres ved at nedbringe valutareserven.
Hensynet til indeståendet på statens konto i Nationalbanken sætter
dog en grænse for, i hvilket omfang dette er muligt.

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens
bestanddele blive beskrevet kort.

UDVIKLING I VALUTARESERVEN

Valutareserven er steget kraftigt i de seneste 30 år, jf. figur 1. Det gæl-
der også, når der tages højde for inflation i perioden. Ultimo 1998 var
valutareserven på 101 mia.kr.
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Da valutareserven virker som første stødpude mod udsving i kronekur-
sen, varierer den ganske betydeligt. Behovet for valutareserven kan også
være ganske svingende i lyset af markedsforholdene. I perioder med uro
kan der være behov for et særligt stort beredskab. Det er således van-
skeligt at fastlægge en optimal størrelse af valutareserven.

Statens udenlandske låntagning virker i et vist omfang som stødpude
for udsving i valutareserven. I perioder med uro, hvor der er solgt valuta,
er der optaget valutalån, således at valutareserven er forblevet tilstræk-
kelig. I mere rolige perioder, hvor Nationalbanken har kunnet købe va-
luta op, er den udenlandske statsgæld blevet reduceret i takt med, at
lån forfalder.

Stigningen i valutareserven i de seneste år afspejler, at Nationalban-
ken har opkøbt valuta for at holde en stabil kronekurs. Samtidig har be-
hovet for et indestående på statens konto i Nationalbanken begrænset
muligheden for, at der tilbagebetales statslig valutagæld, jf. nedenfor.

HVAD ER VALUTARESERVEN?

Valutareservens hovedbestanddel er Nationalbankens indskud i uden-
landske banker og bankens beholdning af udenlandske obligationer.
Derudover indgår Nationalbankens guldbeholdning samt fordringer og
trækningsrettigheder på Den Internationale Valutafond (IMF). Omvendt
fratrækkes Nationalbankens forpligtelser over for udlændinge – pri-

VALUTARESERVENS UDVIKLING 1970-98 Figur 1
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mært EU-Kommissionens kontoindestående samt eventuelle udnyttede
kreditter i ECB.

Hvis Nationalbanken har købt eller solgt kroner på termin, dvs. til se-
nere levering, indgår disse beløb ikke i opgørelsen af reserven. Valuta-
mellemværender med indlændinge, der ikke påvirker Nationalbankens
stilling over for udlandet, indgår heller ikke i opgørelsen af reserven.1

Størrelsen af de enkelte poster ultimo 1998 er vist i figur 2. Posten net-
tofordringer på udlandet er beholdningen af obligationer og bankind-
skud fratrukket Nationalbankens forpligtelser over for udlændinge.
Denne post udgjorde ultimo 1998 88 mia.kr. af reservens samlede stør-
relse på 101 mia.kr.

Da valutareserven skal kunne anvendes som beredskab i forbindelse
med uro omkring kronen, lægges der ved placeringen af reserven især
vægt på høj likviditet. Derudover lægges der vægt på høj kreditværdig-
hed hos modparterne, og givet disse kriterier er opfyldt, lægges der
naturligvis også vægt på at opnå et højt afkast.2

TRANSAKTIONER DER PÅVIRKER VALUTARESERVEN

Valutareserven påvirkes, når Nationalbanken køber eller sælger valuta.
Bankerne og den øvrige private sektors indbyrdes transaktioner i valuta

1
 Et eksempel på et valutamellemværende med indlændinge, der ikke indgår i valutareserven er

Nationalbankens lån i valuta til Dansk Eksportfinansieringsfond. Et andet eksempel er de valu-
taswaps, som Nationalbanken har indgået med Danmarks Skibskreditfond.

2
 Retningslinjerne for valutareservens placering vil blive behandlet i et senere nummer af kvartalsover-

sigten.

VALUTARESERVENS SAMMENSÆTNING, ULTIMO 1998 Figur 2

Nettofordringer på udlandet, 88,1 mia.kr.

Guld, 3,9 mia.kr.

Mellemværender med IMF, 9,3 mia.kr.
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berører derimod ikke reserven. Derfor er der ikke nogen direkte sam-
menhæng mellem et underskud eller overskud på betalingsbalancens
løbende poster og valutareserven. Et underskud på betalingsbalancens
løbende poster kan udmærket modsvares af kapitalimport, fx udlæn-
dinges køb af danske kroneobligationer, uden at der er behov for, at
Nationalbanken må intervenere.

Interventioner
Begrebet intervention dækker Nationalbankens handel på valutamarke-
det med henblik på at stabilisere kronens kurs og dækker derfor både
køb og salg af valuta mod kroner. Det primære formål med valutareser-
ven er således at give Nationalbanken mulighed for at anvende inter-
vention som et instrument til at holde en stabil valutakurs mellem kro-
nen og euroen. Køb af kroner vil således trække i retning af en styrkelse
af kronen, mens salg af kroner, dvs. køb af valuta, trækker i retning af
en svækkelse af kronen.

En valutareserve af en vis størrelse er i sig selv medvirkende til at skabe
troværdighed omkring fastkurspolitikken. Alene udsigten til, at Natio-
nalbanken kan intervenere, hvis valutakursen afviger for meget fra det
ønskede, kan medvirke til at reducere kursudsvingene.

Hvis der er en mere vedvarende tendens til fx en svækkelse af kronen,
er Nationalbankens rentepolitik det centrale instrument. Nationalban-
ken kan gøre det mere attraktivt at placere i danske kroner ved at hæve
de korte renter. Det vil normalt give tilstrømning af valuta, så presset på
kronen aftager.

Nationalbanken intervenerer ved at handle valuta med pengeinstitut-
terne. Hvis udlændinge fx sælger kroneobligationer tilbage til Danmark,
vil de typisk veksle deres salgsprovenu om til valuta i danske pengeinsti-
tutter. Medmindre pengeinstitutterne ønsker at ændre deres valutaeks-
ponering, vil de efterfølgende købe valuta og sælge kroner for at gen-
oprette deres positioner. Hvis dette medfører en tendens til svækkelse af
kronen, kan Nationalbanken intervenere ved at købe kroner i pengein-
stitutterne og betale med valuta. Resultatet af intervention er en æn-
dring af sammensætningen af Nationalbankens balance, således at akti-
ver i valuta reduceres og aktiver i kroner forøges. Størrelsen af Dan-
marks samlede udlandsgæld påvirkes ikke. Gælden er først og fremmest
bestemt af udviklingen på betalingsbalancen, men også af kursregule-
ringer som følge af forskydninger i kurserne på valuta og værdipapirer.

Bogholdningsmæssigt er effekten af interventionssalg af valuta såle-
des, at Nationalbanken erstatter aktiver i valuta (reserven reduceres)
med aktiver i kroner (nettostillingen over for pengeinstitutterne forbed-
res). Da den danske rente er højere end eurorenten, vil Nationalbanken
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isoleret set få øget nettorenteindtjening, når valutareserven reduceres
som følge af interventioner. Omvendt falder bankens nettorenteindtje-
ning, når der købes valuta, og reserven stiger.

Reduktion af valutareserven er ikke den eneste mulighed for at skaffe
valuta til brug for intervention. Staten kan øge sin låntagning i valuta
med det formål at øge valutareserven, jf. næste afsnit om statens lånop-
tagelse.

Nationalbanken har også mulighed for at intervenere ved at købe el-
ler sælge kroner på termin. Når Nationalbanken intervenerer på termin,
påvirkes i første omgang hverken pengeinstitutternes nettostilling over
for Nationalbanken eller valutareserven. Sidst denne mulighed blev an-
vendt i en længere periode var i 1990-91, hvor Nationalbanken solgte op
til 10 mia.kr. på termin. Det var for at forhindre, at pengeinstitutternes
nettostilling over for Nationalbanken skulle komme i pengeinstitutter-
nes favør. Det ville under de daværende pengepolitiske instrumenter
have ført til et uønsket rentefald. Siden er de pengepolitiske instrumen-
ter blevet ændret, så pengeinstitutternes nettostillings betydning for
pengepolitikken er mindsket.1

Terminsforretninger kan principielt set også anvendes til at forøge
valutareserven. Det sker ved samtidigt at købe valuta mod kroner til
øjeblikkelig levering (spot) og sælge valuta til senere levering (på ter-
min). Nationalbanken anvender dog ikke denne metode til at forøge
valutareserven.

Endeligt indebærer ERM II aftalen, at ECB og Nationalbanken interve-
nerer til støtte for den svage af valutaerne via såkaldte interventions-
kreditter, såfremt udsvingsgrænsen på +/- 2,25 pct. bliver nået. I tilfælde
af, at det er kronen, der skal støttes, er der tale om, at Nationalbanken
låner penge i euro i ECB, og derfor modregnes trækket på kreditten i
valutareserven. Ændringen i valutareserven er derfor den samme, uanset
om interventioner foretages ved direkte salg fra reserven eller ved brug
af interventionskreditten.

Normalt passer valutamarkedet sig selv uden intervention fra Natio-
nalbanken, og de fleste interventioner er beløbsmæssigt små. I enkelte
situationer med et kraftigt pres på kronen er der dog interveneret for
anseelige beløb. Dette er illustreret i figur 3, der viser, hvor mange gan-
ge i perioden 1986-98, der inden for én dag er interveneret i de anførte
beløbsintervaller. Interventioner under 1 mia.kr. er ikke medtaget. Fx er
der i perioden 25 tilfælde, hvor Nationalbanken har solgt valuta for
mellem 1 og 2 mia.kr. i løbet af en dag. Den største intervention til støt-

1
 Se Danmarks Nationalbank, Beretning og Regnskab, 1992, for en beskrivelse af de pengepolitiske

instrumenter.
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te for kronen var den 3. februar 1993, hvor der blev solgt valuta for 24
mia.kr.

Det fremgår også af figuren, at køb af valuta inden for en dag typisk
antager forholdsvis små beløb.

Statens låntagning og valutareserven
Staten har i de sidste godt 15 år fulgt den praksis, at salget af inden-
landske statspapirer svarer til statens finansieringsbehov ekskl. afdrag på
statens valutagæld. Dette indebærer, at statens låntagning i valuta ikke
anvendes til at finansiere statens underskud.

Det primære formål med statens lånoptagelse i valuta er derfor at sik-
re, at størrelsen af valutareserven har et passende niveau. Hvis der er
behov for en større valutareserve, kan staten optage lån i valuta. Hvis
reserven er rigelig, kan staten omvendt undlade refinansiering af afdrag
på lån, jf. dog nedenfor.

Staten har et såkaldt commercial paper program med en maksimal
ramme på 12 mia. dollar svarende til ca. 75 mia.kr. Dette program er
meget effektivt til hurtigt at rejse store beløb, og er blevet brugt i til-
fælde, hvor der har været et pres på kronen. I enkelte situationer med
betydelige sæsonmæssige udsving i indeståendet på statens konto har
programmet også været anvendt for at forhindre overtræk på statens
konto i Nationalbanken. I disse tilfælde er reserven kortvarigt steget
tilsvarende.

INTERVENTIONER I LØBET AF ÉN DAG FORDELT PÅ STØRRELSE,1986-98 Figur 3
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Sammenhængen mellem valutareserven, statens udenlandske låntag-
ning og statens konto i Nationalbanken er illustreret i tabel 1. Når staten
optager et valutalån, køber Nationalbanken valutaprovenuet, der heref-
ter indgår i valutareserven, og indsætter det modsvarende kronebeløb
på statens konto. For staten og Nationalbanken som helhed er der der-
for ingen ændring i nettogælden til udlandet.

De samme aktiver og passiver reduceres tilsvarende, når staten betaler
afdrag på den udenlandske gæld.

Såfremt ovenstående praksis for statens låntagning altid havde været
praktiseret, ville statens valutagæld i princippet modsvares af indestå-
endet på statens konto i Nationalbanken, jf. tabel 1. Det er imidlertid
ikke tilfældet, bl.a. fordi valutalån medvirkede til finansieringen af sta-
tens underskud, inden den nuværende praksis for statsgældspolitikken
blev indført for godt 15 år siden. Indeståendet på statens konto i Natio-
nalbanken er derfor mindre end statens valutagæld. Ultimo 1998 er
balancen på de relevante poster som angivet i tabel 2.

Statens valutagæld kan reduceres ved samtidig at nedbringe valutare-
serven. Det vil samtidig reducere indeståendet på statens konto i Natio-
nalbanken. I henhold til Maastricht-traktatens forbud mod monetær
finansiering af et underskud på statsfinanserne må statens konto i Nati-
onalbanken ikke komme i overtræk. Dermed kan statens valutagæld
kun reduceres i det omfang, der fortsat er et tilstrækkeligt stort indestå-

PÅVIRKNING AF BALANCE VED STATSLIG VALUTALÅNTAGNING FOR 1 MIA.KR. Tabel 1

Stat Nationalbank
Stat og

Nationalbank

Kroner Valuta Kroner Valuta Kroner Valuta

Valutareserve.................................. 1 1
Statens konto.................................. 1 - 1
Statens valutagæld......................... - 1 - 1
Netto valutagæld ........................... 0

Anm.: Alle beløb er angivet i mia.kr. Negative tal angiver en stigning i et passiv, mens et positivt tal angiver en stigning i
et aktiv.

VALUTARESERVE, VALUTAGÆLD OG STATENS KONTO ULTIMO 1998, MIA.KR. Tabel 2

Stat Nationalbank
Stat og

Nationalbank

Kroner Valuta Kroner Valuta Kroner Valuta

Valutareserve.................................. 101 101
Statens konto.................................. 34 - 34
Statens valutagæld......................... - 88 - 88
Valutaaktiver, netto ....................... 13

Anm.: Alle beløb er angivet i mia.kr. Positive tal angiver aktiver, mens negative tal angiver passiver.
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ende på statens konto. Da statens ind- og udbetalinger er ujævnt fordelt
over året, er det nødvendigt, at der er en vis stødpude på statens konto,
således at den ikke kommer i overtræk, når der er meget store statslige
nettoudbetalinger.

Ved salget af statens aktier i TeleDanmark i 1998 fik staten en mulig-
hed for at reducere statens valutagæld. Aktierne blev solgt til en ameri-
kansk investor, og valutaprovenuet fra salget blev anvendt til at reduce-
re statens valutagæld. Set over hele forløbet blev hverken statens konto
i Nationalbanken eller valutareserven derfor påvirket af salget.

Kundeforretninger
Nationalbanken foretager en række valutatransaktioner på vegne af
dens kunder, primært staten.

Staten har en række løbende betalinger, der sker i fremmed valuta.
Det kan fx være rentebetalinger på statens valutagæld, bistandshjælp til
udviklingslande samt statens køb og salg af varer og tjenester i udlan-
det. Ved disse betalinger leverer Nationalbanken valutaen, mens statens
konto bliver trukket for det tilsvarende kronebeløb.

Typisk afdækkes kundehandler på valutamarkedet. Hvis staten fx har
en udgift i dollar, køber Nationalbanken dollar i valutamarkedet, og
derfor berøres valutareserven ikke. Selvom Nationalbanken handler på
valutamarkedet, er der ikke tale om intervention, idet der ikke ligger et
ønske om at påvirke valutakursen bag handelen.

Nationalbanken har dog også mulighed for at tage pengene direkte
fra valutareserven. I ovenstående eksempel vil det svare til, at statens
udgift betales ved at trække på Nationalbankens dollarbeholdning, og
derfor reduceres valutareserven.

AFSLUTNING

Danmarks fastkurspolitik giver et behov for at have en valutareserve af
en vis størrelse. Valutareserven er en likvid stødpude, som kan anvendes
til at intervenere på valutamarkedet, hvis der opstår behov for at stabili-
sere kronens kurs i forhold til euro. De seneste års stigning i valutareser-
ven er således et udtryk for, at Nationalbanken de fleste år netto har
opkøbt valuta for at holde kronen stabil i det europæiske valutasamar-
bejde.
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Økonomisk portræt af euroområdet

Tom Nordin Christensen og Michael Pedersen, Økonomisk Afdeling

INDLEDNING

Den 1. januar 1999 blev euro indført som fælles valuta i Belgien, Tysk-
land, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig,
Portugal og Finland. Det fælles valutaområde har stor betydning for
verdensøkonomien, jf. tabel 1: For ingen af de udvalgte områder udgør
samhandelen med euroområdet mindre end 10 pct. af den samlede va-
rehandel, og for Afrika og Central- og Østeuropa er en tredjedel af
samhandelen med euroområdet. Dannelsen af euroområdet betyder et
strukturelt skifte i europæisk pengepolitik, som fremover vil blive tilret-
telagt ud fra den økonomiske udvikling i det samlede euroområde. I det
følgende sammenlignes euroområdet med USA, som er verdens største
valutaområde og på en række punkter ligner euroområdet, samt på
udvalgte områder med Japan. Endelig ses kort på euroområdets betyd-
ning for dansk økonomi. Fokus er på økonomisk og finansiel struktur
samt handelsstruktur.

ØKONOMISK STRUKTUR

De økonomiske strukturer i euroområdet er allerede præget af, at man-
ge EU-lande i årevis har ført et fastkurssamarbejde. Dertil kommer, at
der længe har været en proces i gang med økonomisk integration via
EU’s indre marked. Den fælles valuta vil være med til at øge gennemsig-
tigheden på det fælleseuropæiske marked samt at fremhæve og øge
fokus på de økonomiske strukturer for helheden. Ved tilrettelæggelsen

EUROOMRÅDETS ANDEL AF ANDRE OMRÅDERS UDENRIGSHANDEL (1997). PCT. Tabel 1

Eksport Import

USA ............................................................... 14 13
Japan ............................................................... 12 10
Asien (ekskl. Japan) ....................................... 11 11
Afrika .............................................................. 35 32
Mellemøsten .................................................. 16 28
Central- og Østeuropa .................................. 37 38
Syd- og Mellemamerika ................................ 11 13

Kilde: IMF, Direction of Trade Statistics samt egne beregninger.
Anm.: Omfatter varehandel.
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af pengepolitikken er det eksempelvis nødvendigt at se på eurolandene
som en økonomisk enhed, og helhedssynet bliver også mere hensigts-
mæssigt på andre områder.

Som hovedregel sker analyse af det samlede euroområde ved en sam-
menvægtning af økonomiske nøgletal for de enkelte deltagerlande. Der
er intet endegyldigt svar på hvilke vægte, det er mest relevant at anven-
de. For mange nøgletals vedkommende er det mest hensigtsmæssigt at
bruge den samlede produktion i euroområdet (BNP-vægte). Men eksem-
pelvis ved beregning af inflationstakter er det mest relevant at tage ud-
gangspunkt i fordelingen af privatforbruget, og arbejdsløshedstal bereg-
nes ud fra arbejdsstyrkevægte. Handels- og betalingsbalancetal be-
stemmes derimod direkte. En generel komplikation er, at statistikgrund-
laget endnu ikke er fuldt harmoniseret blandt deltagerlandene, og ha-
stigheden, hvormed statistik offentliggøres, varierer. Økonomiske nøgle-
tal for euroområdet vil derfor overgangsvis indeholde et større element af
skøn, end det er tilfældet for nationale data. EU-Kommissionens statistik-
bureau, Eurostat, spiller en væsentlig rolle ved udarbejdelsen af sammen-
lignelige data for euroområdet (i samarbejde med de nationale statistik-
bureauer) og offentliggør allerede euro-tal på sin hjemmeside1.

De økonomisk set største eurolande er Tyskland, Frankrig og Italien,
hvis produktion tilsammen udgør ca. 75 pct. af euroområdets samlede
produktion, og de 5 største eurolande står tilsammen for knap 90 pct. af
den samlede produktion, jf. tabel 2. Den økonomiske situation i disse
lande vil have stor vægt ved vurdering af euroområdets økonomiske
tilstand, og blandt banker og andre institutioner, der laver økonomisk
analyse af euroområdet, ses ofte, at data er udarbejdet med en "dæk-
ningsgrad" på 75-80 pct. med udgangspunkt i ovennævnte lande.

Udvalgte nøgletal for den økonomiske struktur i de tre største valu-
taområder i verden fremgår af tabel 3. På verdensplan kan euroområdet
på en række punkter størrelsesmæssigt sammenlignes med amerikansk
økonomi. Befolkningsmæssigt er euroområdet størst, mens USA er
størst, når det gælder arbejdsstyrke og produktionsomfang. Produk-
tionen pr. beskæftiget er størst i USA. Euroområdet og USA står tilsam-
men for over en tredjedel af verdens samlede produktion. Euroområdets
økonomi er ca. dobbelt så stor som Japans. Kigger man på produktions-

1
http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/serven/home.htm.

LANDEVÆGTE FOR EUROOMRÅDET (1997). PCT. ANDEL AF  PRODUKTION (BNP)     Tabel 2

Tyskland Frankrig Italien Spanien Holland
Belgien og

Luxembourg Østrig Finland Portugal Irland

33,2 22,4 18,1 8,4 5,9 4,2 3,3 1,9 1,6 1,0

Anm.: Egne beregninger baseret på nominel BNP- værdi i ECU fra EU-Kommissionens AMECO-database.
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strukturen set fra udbudssiden, adskiller euroområdet (og Japan) sig
primært fra USA ved, at serviceerhverv i USA står for en større andel af
produktionen. På efterspørgselssiden udgør offentligt forbrug og inve-
steringer samme andel i euroområdet og i USA, mens privatforbrugets
andel af BNP er større i USA. Karakteristisk for alle de 3 store valutaom-
råder er, at de er relativt lukkede. Eksporten udgør under 15 pct. af BNP.
Valutakursbevægelser må derfor antages at have en nogenlunde ens
virkning på den økonomiske vækst i de 3 valutaområder.

På nogle områder er der dog store forskelle, således energiområdet.
Den amerikanske økonomi er mere følsom over for ændringer i eksem-
pelvis oliepriserne end euroområdet. Dette kan illustreres ved at se på,
hvor meget svingninger i energipriserne påvirker de officielle inflations-
tal, jf. figur 1.

Det fremgår, at de seneste års kraftige udsving i oliepriserne har på-
virket væksten i de officielle amerikanske forbrugerpriser mere, end det
har været tilfældet i euroområdet (målt ved udviklingen i det officielle

NØGLETAL FOR VERDENS 3 STØRSTE VALUTAOMRÅDER (1997) Tabel 3

Euroområdet USA Japan

Andel af verdens BNP (pct.)1) ............................................ 16 20 8
BNP pr. capita (euroområdet = 100)1)................................ 100 144 117

Eksport i pct. af BNP2) ........................................................ 17 12 11
Offentligt forbrug i pct. af BNP ........................................ 15 15 10
Investeringer i pct. af BNP ................................................ 19 17 28
Privatforbrug i pct. af BNP ................................................ 62 68 61

BNP fordelt på sektorer (pct.)3)

   Landbrug, skov og fiskeri................................................ 2 2 2
   Industri (inkl. energi og bygning) .................................. 30 26 36
   Serviceerhverv (markeds- og ikke markedsmæssige).... 68 72 62

Befolkning (mio.)................................................................ 291 269 126
Arbejdsstyrke (mio.) ........................................................... 127 136 68

Skatter og sociale bidrag (pct. af BNP, 1995) ................... 42 28 29

Omkostningsstruktur i industrien
   Timeomkostninger (ECU, 1996) ..................................... 22 17 20
   Heraf direkte omkostninger (pct.) ................................. 73 78 84
Indenlandsk energiforbrug pr. capita, brutto4)

(kilo olieækvivalenter pr. capita, 1996) ............................ 3.547 7.879 3.960

Kilde: IMF, World Economic Outlook, October 1998, Eurostat, Statistics in focus, General statistics, no 1/98, "EMU, A
Powerful Economic Enity", OECD, Economic Outlook no 64, December 1998, IMF, International Financial Statistics,
Yearbook 1998, EU-Kommissionens AMECO-database samt egne beregninger.

1) BNP-data er baseret på købekraftsparitetsberegnede valutakurser med udgangspunkt i en kurv af varer og serviceydel-
ser. Dermed fjernes i princippet effekterne af forskelligt prisniveau og variationer i valutakurser.

2) Eksport af varer og tjenester for euroområdet korrigeret for intra-handel.
3) BNP på sektorer er fra 1996 for euroområdet, 1993 for USA og 1995 for Japan.
4) Energi forbrugt direkte i industri, husholdninger og transport og indirekte til produktion af elektricitet og varme

(indenlandsk produktion + import – eksport + lagerændringer).
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EU-harmoniserede forbrugerprisindeks). Årsagen hertil skal dog ikke ale-
ne findes i energiforbrugets vægt i forbrugernes udgifter, som målt ud
fra de officielle inflationstal kun er lidt højere i USA end i euroområdet,
men også i en række tekniske faktorer. Således er energi i USA ikke belagt
med så høje stykafgifter som i euroområdet, hvilket gør den forbruger-
betalte pris i USA mere følsom over for ændringer i den rene energipris.

Selv om de økonomiske nøgletal ligner hinanden, er der næppe tvivl
om, at euroområdet er et mindre homogent økonomisk område end
USA. Der er fx større forskelle med hensyn til kultur, forbrugspræferen-
cer og arbejdskraftens mobilitet. Dette betyder, at de normale økonomi-
ske mekanismer, hvad angår konkurrence og udligning af produktion og
beskæftigelse formentlig er mere træge i euroområdet end i USA.

Erfaringer fra USA, der geografisk og befolkningsmæssigt er det nær-
meste, man kommer en eksisterende valutaunion på størrelse med euro-
området, viser, at der selv i et homogent valutaområde vil eksistere for-
skelle i konjunktur- og prisudvikling mellem geografiske områder. Dette
er tilfældet selv i Danmark, hvor eksempelvis arbejdsløsheden varierer
fra amt til amt. Eksistensen af konjunkturbetingede vækstforskelle vil
bl.a. afhænge af, om den fælles mønt vil føre til en større eller mindre
grad af specialisering, og af hvor meget udefra kommende faktorer
påvirker økonomien i de forskellige sektorer/geografiske områder.

Det er endvidere muligt at forestille sig, at der vil opstå strukturelt be-
tingede vækstforskelle, hvis de relativt fattige områder systematisk vok-
ser hurtigere end de relativt velstående områder (enten på grund af

ENERGIPRISENES BETYDNING FOR INFLATIONEN I EUROOMRÅDET OG USA Figur 1
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40

ledige ressourcer eller på grund af øget investeringsaktivitet). En indika-
tor for det strukturelle vækstpotentiale kan fås ved at sammenligne
variationen i BNP pr. capita i euroområdet med variationen i USA, jf.
figur 2. Beregnet på denne måde er der en større spredning i euroområ-
det end i USA (opdelt på 8 geografiske regioner). Også til- og fraflytning
påvirker udjævningen af produktionsniveauet pr. capita.

Der har i de seneste år fundet en bemærkelsesværdig konvergens sted
med hensyn til inflationsraterne i euroområdet. Data for USA kan give
en ide om variationsområdet for inflationsraterne mellem geografiske
delområder i et homogent valutaområde. I figur 3 er vist inflationen i 4
geografisk adskilte byer målt i forhold til landsgennemsnittet. Det frem-
går, at selv inden for et velintegreret valutaområde som USA kan der i
kortere perioder opstå væsentlige inflationsforskelle. De største afvigel-
ser fra landsgennemsnittet er på op mod 2,5 pct., om end afvigelserne i
størstedelen af perioden har været under 1 pct. Beregnes den gennem-
snitlige inflationsforskel mellem hver enkelt af de 4 byer og landsni-
veauet for hele perioden  (1952-1997) udjævner forskellene dog hinan-
den: Summen af inflationsforskellene er forsvindende små. Det ser der-
for ud til, at der i et homogent valutaområde på lang sigt er tendens til
udjævning af inflationsforskelle svarende til, at der i USA ikke er sket
nogen udjævning af forskelle i det absolutte prisniveau.

VARIATION I BNP PR. CAPITA (1994) Figur 2
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Kilde: OECD, Economic Outlook no 64, December 1998, U.S. Department of Commerce, Survey of Current Business,
Washington D.C., May 1998  samt egne beregninger.

Anm.: Uvægtede standardafvigelser i pct. af middelværdien. For euroområdet nominelt BNP pr. capita i USD beregnet
med købekraftsparitetskurser. Ekskl. Luxembourg. For USA nominelt BNP pr. capita i USD opdelt i 8 regioner: New
England, Mideast, Great Lakes, Plains, Southeast, Southwest, Rocky Mountain og Far West.
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Euroområdet er ikke så homogent som USA, og det er derfor sandsyn-
ligt, at inflationsraterne kan blive påvirket af en strukturel tilpasning af
prisniveauet, da den fælles mønt er med til at tydeliggøre prisforskelle
og dermed kan medvirke til øget prisudligning for handlede varer og
tjenester i deltagerlandene. For nogle varegrupper er der dog allerede
sket en stor udligning blandt eurolandene, eksempelvis for fødevarer og
energi, og det er uklart, om en fremtidig tilpasning systematisk vil ske
mod de højeste eller de laveste priser. En entydig konklusion på, i hvil-
ken retning inflationen påvirkes af disse strukturelle forskydninger, er
derfor svær at give. En større gennemsigtighed for forbrugerne medvir-
ker dog i sig selv til øget priskonkurrence og vil dermed alt andet lige
lægge en dæmper på inflationsudviklingen.

FINANSIEL STRUKTUR

Efter redenomineringen den 1. januar 1999 af eurolandenes udestående
obligationer til euro har de finansielle markeder i valutaen euro opnået en
betydelig størrelse. Betragtes verdens 23 største obligationsmarkeder, ud-
gjorde euroobligationer i 1996 over en fjerdedel af det samlede marked.

Obligationsmarkedet i euroområdet er en del mindre end det ameri-
kanske, men omtrent på størrelse med det japanske marked, jf. figur 4.
Over halvdelen af euroobligationerne er statsobligationer1. Dannelsen af

1
 Statsobligationer er her defineret bredt som obligationer udstedt af den offentlige sektor.

USA 1952-1997. INFLATIONSFORSKEL MELLEM 4 BYER OG LANDSNIVEAU Figur 3
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et stort obligationsmarked denomineret i samme valuta er attraktivt for
internationale investorer, fordi det i et større obligationsmarked alt
andet lige er muligt at handle for større beløb uden at rykke priserne
(større likviditet). Erfaringer fra eksempelvis det amerikanske marked
viser, at investorer er parat til at betale for denne større likviditet. Figur
4 viser desuden, at aktiemarkedet i euroområdet målt ved den totale
markedsværdi er meget mindre end det amerikanske og på størrelse
med det japanske.

Ser man på obligationsmarkederne ekskl. statspapirer, kan man danne
sig et billede af husholdningers og virksomheders lånemønster i de 3
valutaområder. Figur 5 viser den private sektors eksterne finansierings-
kilder i euroområdet, USA og Japan fordelt på banklån, obligationsud-
stedelse og aktieudstedelse. Tallene forstærker indtrykket af, at aktie-
markedet i euroområdet i dag ikke benyttes som finansieringskilde i
samme omfang som i USA. Alt i alt ser aktiekurserne ud til at have større
realøkonomisk betydning i USA (og Japan) end i euroområdet, hvilket
bekræftes af eksempelvis modelsimulationer fra OECD1.

Det er ikke muligt ud fra figur 4 og 5 direkte at konkludere noget om
områdernes rentefølsomhed, herunder præcis hvor store effekter æn-
dringer i de officielle renter har for aktivitetsniveauet, da også den pri-
vate sektors aktivside har betydning. Internationale undersøgelser af de

1
 Se OECD, Economic Outlook no 64, December 1998, side 168, hvor BNP-effekten af et aktiekursfald

ud fra modelsimulationer vurderes at være markant større i USA end i de største eurolande (Tysk-
land, Frankrig og Italien).

OBLIGATIONS- OG AKTIEMARKEDERNES STØRRELSE Figur 4
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korte renters betydning for aktivitetsudviklingen i eurolandene giver
ikke noget entydigt svar. Sammenlignes euroområdet – som et vægtet
gennemsnit af enkelte eurolande – med USA, peger de fleste empiriske
undersøgelser dog på, at en given pengepolitisk ændring har kraftigere
aktivitetseffekt i USA end i euroområdet1. En del af forklaringen er
stærkere formueeffekter i USA – jf. også den større grad af følsomhed
over for aktiekursbevægelser – samt et større gennemslag via de private
investeringer.

HANDELSSTRUKTUR

Euroområdets andel af verdenshandelen modsvarer i store træk USA's,
jf. figur 6.

Euroområdet stod i 1997 for godt 18 pct. af den samlede eksport i ver-
den og omkring 16 pct. af importen. De samme tal for USA var omkring
15 og 18 pct. Euroområdet var dermed i 1997 verdens største eksportør.

Euroområdets vigtigste eksportmarkeder er – ikke overraskende – de
øvrige EU-lande (Danmark, Grækenland, Sverige og Storbritannien), som

1
 Se eksempelvis Financial Structure and the Monetary Policy Transmission Mechanism, Bank for Inter-

national Settlements, Basle, March 1995.

VIRKSOMHEDERNES OG HUSHOLDNINGERNES
EKSTERNE FINANSIERING (ULTIMO 1996) Figur 5
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aftager mere end en fjerdedel af den samlede eksport, jf. figur 7. USA
samt Øst- og Centraleuropa er også vigtige aftagere af euroområdets
varer. Derimod har Japan en mindre vægt.

Euroområdets betydning for Danmark har været stigende de seneste
år, jf. figur 8. På trods af globaliseringen og etablering af markedsøko-
nomier i de central- og østeuropæiske lande aftager euroområdet nu ca.
45 pct. af den danske eksport mod knap 40 pct. for 10 år siden. Euroom-
rådet er klart det valutaområde, som Danmark har den største samhan-
del med.

Bilaterale handelsdata er dog et upræcist mål for euroområdets be-
tydning for dansk økonomi, da Danmark også konkurrerer med euro-
landene på andre markeder, eksempelvis i Storbritannien og Sverige. Et
mere præcist mål for den økonomiske betydning for Danmark fås ved at
se på vægten af eurolandene i den effektive kronekurs, hvor der med
dobbeltvægtningssystemet netop er søgt at tage højde for konkurren-
cen i andre lande1. Det fremgår af figur 8, at euroen udgør knap 60 pct.
af vægten i den effektive kronekurs. Hvis to af Danmarks vigtigste han-
delspartnere, Storbritannien og Sverige, på et tidspunkt indtræder i
valutaunionen, stiger denne procentdel til 75 pct.

1
 Se evt. Erik Haller Pedersen "Revision af vægtgrundlaget til beregning af Nationalbankens effektive

kronekursindeks", Kvartalsoversigten, 2. kvartal 1998.

ANDEL AF VERDENSHANDELEN (1997) Figur 6
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SAMHANDEL MELLEM DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 8
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LANDEFORDELING AF EUROOMRÅDETS EKSPORT (1997) Figur 7
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Indeksobligationer

Jens Verner Andersen og Jacob Gyntelberg, Kapitalmarkedsafdelingen

INDLEDNING

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 1999 blev indeksobliga-
tionernes friholdelse for realrenteafgift ophævet. Dette var et af ele-
menterne i en forenkling på realkreditområdet, hvor også løbetiden på
indeksobligationer blev forkortet. Der blev samtidig gennemført en
finansieringsreform for det støttede byggeri, der lægger op til finansie-
ring med traditionelle realkreditlån fremfor indekslån. Disse lovændrin-
ger medfører fundamentale ændringer i udbuds- og efterspørgselsfor-
holdene for indeksobligationer, der er den mest udbredte form for in-
dekseret opsparing1.

For efterspørgselssiden vil ændringen af skattereglerne for indeksobli-
gationerne medføre, at de mister deres særstatus som et papir fritaget
for realrenteafgift. Det betyder, at prisfastsættelsen af indeksobligatio-
ner skal ske på lige fod med almindelige obligationer. Alle serier, som er
lukket før 1. januar 1999, er fortsat fritaget for pensionsafkastbeskat-
ning.

På udbudssiden bevirker ændringen, at der i fremtiden ved finansie-
ring af støttet byggeri frit kan vælges mellem låntagning baseret på
udstedelse af traditionelle realkreditobligationer og låntagning finan-
sieret ved indeksobligationer. Tidligere var det en forudsætning for op-
nåelse af offentlig støtte, at byggeriet blev finansieret med indeksobli-
gationer. For det støttede byggeri gælder desuden, at løbetiden for
indeksobligationer nu svarer til løbetiden for tilsvarende nominelle obli-
gationer.

Vurderingen er, at der næppe vil blive udstedt mange nye indeksobli-
gationer i fremtiden. Markedet for indeksobligationer vil efterfølgende
være begrænset til handel i de eksisterende serier, der forbliver fritaget
for afgift. Dette vil være en naturlig udvikling set i lyset af, at indeksfi-
nansiering med afgiftsfritagne obligationer kun i meget begrænset om-
1
 Der findes andre former for indeksregulerede opsparingsmuligheder i Danmark: Indekskontrakter,

der kunne tegnes i pengeinstitutter, hvor staten yder et indekstillæg. Disse kunne tegnes i perioden
1956-71. Adgangen til at oprette indekskontrakter blev standset i 1971 på grund af de store statslige
udgifter til ordningen. Ved udgangen af 1997 udgjorde indestående på indekskonti i danske penge-
institutter 16,8 mia.kr.
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fang har været anvendt af andre end de låntagere, som har haft "pligt"
til brug af indekslån.

UDSTEDELSE AF INDEKSOBLIGATIONER – HISTORISK OVERSIGT

Efter flere års debat gav Folketinget den 1. april 1982 realkreditinstitut-
terne tilladelse til at udstede indeksobligationer. Restgælden på indeks-
obligationer opskrives med inflationstakten og forrentes således med en
realrente. Dermed indeholder indeksobligationer en inflationssikring for
både låntager og investor.

Baggrunden for at introducere obligationer med en inflationsbaseret
indeksregulering af hovedstolen var et ønske fra lovgivers side om at
reducere de løbende udgifter til det støttede byggeri og samtidig ned-
sætte begyndelseshuslejen i det almennyttige byggeri. Udgangspunktet
var en situation med høj inflation (ca. 10 pct.) og høje effektive obliga-
tionsrenter (ca. 19 pct.). Finansiering baseret på almindelige annuitets-
lån, hvor den nominelle ydelse er konstant over løbetiden, betød derfor,
at en stor del af statens udgifter til rentesikring skulle betales i de første
år af lånets løbetid.

Med finansiering baseret på indeksobligationer bliver de nominelle
ydelser voksende over lånets løbetid, fordi restgælden opskrives med

NOMINELLE YDELSER PÅ ANNUITETS- OG INDEKSLÅN Figur 1
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beregningerne.
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inflationstakten, jf. figur 1. Brugen af indeksobligationer betød derfor,
at de nominelle statslige udgifter til støtte, når der blev brugt indeksob-
ligationer, ligeledes blev stigende over lånets løbetid.

Indførelse af indeksobligationer medførte således en udskydelse af
statens udgifter til boligstøtte. I forbindelse med reformen af realkre-
ditloven i 1989 blev IS obligationernes løbetid forlænget til 50 år. Den
længere løbetid gav mulighed for en yderligere reduktion af støtten
uden at påvirke begyndelseshuslejerne.

Der var fra starten en forventning om, at finansieringsformen også
ville vinde udbredelse blandt private låntagere. I første omgang indfør-

INDEKSOBLIGATIONER – FØRSTE RUNDE Boks 1

Der blev i 1982 givet mulighed for at udstede indekserede realkreditobligationer til

finansiering af en række forskellige typer byggeri. Der blev skelnet mellem tre for-

skellige typer obligationer:

IS obligationer: Forbeholdt til det direkte støttede byggeri, der opnår støtte efter

reglerne i lov om boligbyggeri (almennyttigt boligbyggeri), andelsboliger, ungdoms-

boliger, og lette kollektivboliger (ældreboliger).

Bortset fra den 1. termin, der er afdragsfri, skal der afdrages enten 2,4 pct. eller 1,4

pct. af det indeksregulerede oprindelige lånebeløb hvert halve år. Afdragets størrelse

afhænger af, om lånet er udstedt før eller efter revidering af realkreditloven vedtaget

i forbindelse med finansloven for 1990. Ændringen bestod endvidere i en forlængelse

af IS obligationernes løbetid fra maksimalt 35,5 år til 50 år.

 Ved inflation opskrives restgælden med udviklingen i nettoprisindekset, mens af-

dragene reguleres med 75 pct. af stigningen (Valsetaktsordningen). Ved en større ud-

vikling i nettoprisindekset fremfor timelønsindekset sker der en regulering efter det

indeks, som udviser den mindste stigning (reallønsklausul). Løbetiden er derfor sti-

gende med inflationen. Hvis der stadig efter den maksimale lånetid er restgæld, for-

falder den til udbetaling på det tidspunkt.

IE obligationer: Var forbeholdt nybyggede ejerboliger, og blev udstedt med 25,5 års

løbetid. Ligesom for IS lån var reallønsklausulen gældende, men i modsætning til IS

lån blev løbetiden ikke forlænget, derimod var den sidste ydelse residualt bestemt på

baggrund af det i forvejen fastsatte udløbstidspunkt. Alle serier blev lukket for yder-

ligere udstedelse i 1989.

I obligationer: Ydes fortrinsvis til långivning i erhverv samt til udlejningsejendomme. Fra

maj 1983 blev det udover IE-obligationer også muligt at bruge denne type til finansie-

ring af nyopførte ejerboliger. Efter revidering af realkreditloven i 1989 har I lånene helt

afløst IE lån til nybyggede ejerboliger. Lånene reguleres for både debitor og kreditor

med den fulde udvikling i nettoprisindekset. Lånene amortiseres som et serielån, og

konstruktionen betyder, at lånet vil være fuldt afviklet på det fastsatte udløbstidspunkt.
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tes 3 typer indeksobligationer, som senere blev udvidet til 6 typer, jf.
boks 1 og 2.

Indekserede boliglån ydes som kontantlån med to terminer, hvor den
pålydende årlige rente er på 2,5 pct. Der betales kun rente i den første
termin, mens amortisationen starter i den første ubrudte termin. Alle
indeksobligationer er inkonverterbare, men visse typer IJ-obligationer
førtidsindfries i forbindelse med refinansiering ved ejerskifte. Ekstraor-
dinær indfrielse af et lån optaget ved indeksobligationer kan derfor kun
ske ved opkøb af de bagvedliggende obligationer.

Det statslige støtteelement til det almennyttige boligbyggeri har hidtil
haft form af både direkte og indirekte støtte. Den direkte støtte har
staten givet ved at betale forskellen mellem ydelsen på realkreditlånet
og den indeksregulerede beboerbetaling. Den indirekte støtte har været
indeksobligationernes friholdelse for realrenteafgiften.

Formålet med den vedtagne finansieringsreform for det almennyttige
boligbyggeri er beskrevet i Aftalen om finansloven for 1999 s. 18: "Med

INDEKSOBLIGATIONER – ANDEN RUNDE Boks 2

Der blev i 1986 givet mulighed for at udstede indeksobligationer til yderligere 3 for-

mål:

IJ obligationer: For at kunne yde betrængte landbrug hjælp blev såkaldte jord-

brugslån indført i 1986, hvortil der var mulighed for at få afdragsbidrag. Lånene vil al-

tid være fuldt afviklede på den fastsatte udløbsdato efter 30 år. Jordbrugslånene skal

refinansieres ved ejerskifte, hvorfor lånene som de eneste realkreditlån er konverter-

bare. Siden 1990 er der ikke udstedt obligationer med afdragsbidrag. Samtidig er der

generelt for landbrug indført mulighed for finansiering med 10 årige IJ lån, som ved

udløb kan refinansieres med et 20 årigt realkreditlån. Der skal ikke ske refinansiering

ved ejerskifte, og de er inkonverterbare. DLR har hidtil haft eneret til belåning af

landbrug med andenprioritetslån, medmindre der ydes lån for 20 pct. af ejendoms-

værdien i indeksobligationer.

AI obligationer: Der blev i 1986 givet mulighed for at finansiere vedvarende energi-

anlæg med udstedelse af indeksobligationer. AI lån er annuitetslån med en løbetid på

20 år.

SI obligationer: Med værftspakken i efteråret 1986 indførtes muligheden for finansie-

ring med indeksobligationer. Obligationerne blev kun udstedt af Danmarks Skibskre-

ditfond og havde en maksimal løbetid på 14,5 år. De udstedtes med kuponrente på

2,5 pct. eller 4 pct. De første 9 terminer var afdragsfrie. SI lån indeholdt en inflations-

garanti for debitorer, som medførte, at indeksering og rente tilsammen højst kan bli-

ve 5,5 pct. af hovedstolen per år. Det sidste lån baseret på SI-obligationer blev udstedt

i 1995.
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henblik på at opnå en større egenfinansiering i det støttede byggeri,
udnytte mere effektive finansieringsformer og sikre en større grad af
målretning af den offentlige støtte gennemføres en reform af finansie-
ringen af almene boliger."

Begrundelsen for at ophæve realrenteafgiftsfritagelsen på indeksobli-
gationer blev i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget om for-
enkling af realkreditloven beskrevet i kommentarerne til lovforslaget
som følger: "I kraft af det markante fald i både inflation og realrente i
de senere år er grundlaget for rentesubsidiering via skattefritagelsen
reduceret betydeligt. Hertil kommer, at gennemsigtigheden på tilskuds-
området fremmes ved at afholde investeringstilskud over udgiftsbudget-
tet fremfor mindre gennemsigtige subsidier som følge af afgiftsfritagel-
se."

Det fremgår heraf, at regeringens hensigt med de ændrede finansie-
ringsregler dels er at opnå så lave langsigtede finansieringsomkostnin-
ger som muligt og dels registrere de faktiske omkostninger til subsidie-
ring af det almene boligbyggeri.

MARKEDET FOR INDEKSOBLIGATIONER

Udestående i indeksobligationer
Ultimo december 1998 var den indekserede kursværdi af det samlede
udestående i indeksobligationer 173 mia.kr. Til sammenligning var det
samlede udestående på obligationsmarkedet 2.057 mia.kr. Dermed ud-
gør indeksobligationerne knap 9 pct. af det samlede udestående i obli-
gationer.

Indeksobligationsmarkedet har hidtil været benyttet af realkreditinsti-
tutterne (BRF, RD, Nykredit, LRF), Dansk Landbrugs Realkreditfond samt
Kommunekredit. Skibskreditfonden har tidligere udstedt indeksobliga-
tioner, men stoppede i 1995 i forbindelse med ophør af de særlige støt-

FORDELING AF INDEKSOBLIGATIONER DEN 29. DECEMBER 1998 Tabel 1

Type Formål Fordeling (pct.)
Cirkulerende mængde

(mia.kr.)

IS Støttet byggeri 72,4 125,0
IE Ejerbolig 0,2   0,3
I Erhvervsbyggeri1) 3,4   5,9
IJ Landbrug 4,2   7,3
AI Kommunale anlæg 7,9  13,6
SI Skibskredit 11,9  20,6

I alt 100,0 172,7

Kilde: Officiel kursliste, Københavns Fondsbørs.
Anm.: Cirkulerende mængde er angivet i indekseret kursværdi.
1) Fra 1989 har det også været muligt at benytte denne type til ejerboliger.
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teordninger for skibsfinansiering. For de 6 typer indeksobligationer er
der pr. 29. december 1998 som vist i tabel 1 følgende fordeling af det
samlede udestående målt ved de noterede papirer.

Det fremgår, at der primært er blevet udstedt IS-indeksobligationer.
De udstedere, der har haft mulighed for at vælge frit mellem finansie-
ring med nominal- og indeksobligationer, har kun udstedt en beskeden
del af det samlede udestående.

Ejerfordeling
Af tabel 2 ses, at de realrenteafgiftspligtige investorer ejer hovedparten
af de udstedte indeksobligationer. Det bør bemærkes, at den offentlige
sektors andel indeholder de indeksobligationer, der ejes af ATP og Den
Social Pensionsfond. Indeksobligationens særstatus som et skattefrit
investeringsobjekt for realrenteafgiftspligtige investorer afspejler sig
således tydeligt i ejerfordelingen.

Likviditeten
Likviditeten i markedet for alle typer indeksobligationer har hidtil været
meget lav. Dette ses af den relativt beskedne omsætning, der har været
på markedet for indeksobligationer. Sammenlignes omsætning i forhold
til den cirkulerende mængde for indeksobligationer med almindelige
realkreditobligationer, fås, at forholdet for indeksobligationer er 10
gange mindre end forholdet for almindelige realkreditobligationer. I de
perioder, hvor der har været nyudstedelser har forskellen dog været
mindre.

Den månedsfordelte omsætning for IS-50 obligationer i 1997 og 1998
er vist i figur 2. Omsætningen er vist på valørdage fremfor handelsdage.
Det fremgår, at der primært har været omsætning i januar og juli. Det
indirekte subsidium, der har ligget i den afdragsfrie første termin, har
gjort, at udstedelsen er foretaget de første valørdage i januar og juli.

EJERFORDELING ULTIMO 1998 Tabel 2

Ejerkategori Pct.

Finansielle institutioner ................................................. 14,5
Forsikringsselskaber og pensionskasser ........................ 57,4
Offentlig sektor1 ............................................................ 17,6
Husholdninger (herunder kapitalpensioner) ............... 7,9
Udland ............................................................................ 0,1
Andre og uoplyst ........................................................... 2,5

I alt................................................................................... 100,0

Kilde: Danmarks Statistik.
1) I den offentlige sektor indgår ATP og DSP.
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Der var en høj omsætning med valør i januar 1999, hvoraf en betydelig
andel var nyudstedelser. Disse nyudstedte papirer er afgiftsfritaget, da
udstedelsen er foregået i 1998. Den høje omsætning viser betydningen
af lovændringen, da det har været sidste udkald for udstedelse af real-
renteafgiftsfritagne indeksobligationer.

Den lave omsætning skyldes den begrænsede udbredelse blandt andre
end de realrenteafgiftspligtige investorer. En kompleks konstruktion
samt en lang løbetid medfører, at indeksobligationer primært egner sig
til afdækning af langsigtede passiver, men ikke som et risikopapir. Re-
sultatet af designet er, at et papir, der er solgt en gang, sjældent sælges
videre. Den samme erfaring er gjort i bl.a. Sverige og USA.

Det er endvidere karakteristisk, at udenlandske investorer har vist rin-
ge interesse for danske indeksobligationer, hvilket er bemærkelsesvær-
digt set i lyset af den interesse, de har vist for både almindelige realkre-
ditobligationer og statsobligationer, jf. tabel 2.

Kursudvikling for indeksobligationer
De realrenteafgiftspligtige investorers dominerende indflydelse på in-
deksobligationsmarkedet har medført, at papiret er blevet prisfastsat i
en del af markedet, hvor realrenteafgiftens fremtid er altafgørende for
investeringsbeslutningen. Figur 3 viser kursudviklingen samt hændelser,
der har påvirket kursen på indeksobligationerne.

JANUAR-JULI EFFEKT FOR IS-50 OBLIGATIONER Figur 2
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Anm.: Omsætningstal for RD9259939, NY9743585 og BRF9349177.
Kilde: Officiel Kursliste, Københavns Fondsbørs.
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Fra introduktionen af indeksobligationerne i april 1982 og frem til de-
cember 1982 faldt kursen på IS obligationen brat. Der var en udbredt
tilbageholdenhed fra investorerne mod at investere i et papir, der afveg
fundamentalt fra de traditionelle obligationer. I starten foregik en ind-
læringsproces, men en ond cirkel var begyndt, da det vedvarende kurs-
fald medvirkende til yderligere tilbageholdenhed mod køb af indeks-
obligationer blandt investorerne. Udviklingen blev brudt, da forliget om
realrenteafgift blev indgået i december 1982. Efterfølgende steg kursen
på IS obligationer markant fra 55 til 79, hvorved realrenten faldt fra
over 10 pct. til ca. 5 pct.

I den efterfølgende periode har kursen på indeksobligationer flere
gange ændret sig med op til 20 kurspoint inden for kort tid. Prisdannel-
sen blev i starten påvirket af et meget stort udbud på enkelte børsdage.
Udstederne forsøgte at afhjælpe problemet ved udstedelse over flere
børsdage, men først ved introduktion af et auktionslignende system i
starten af 1990'erne blev prisdannelsen forbedret.

Siden midten af 1980'erne har rygter om afskaffelse af realrenteafgif-
ten haft væsentlig indflydelse på kursen. Nogle af rygterne om afskaf-
felse var konkret knyttet til den såkaldte Bachmann sag. Sagen blev an-
lagt mod den belgiske stat af en tysk statsborger, som boede i Belgien
og ønskede fradrag for pensionsindbetalinger til en udenlandsk pensi-
onskasse. I januar 1992 afsagde EF domstolen dom i sagen (C-204/90) til

KURSUDVIKLING FOR INDEKSOBLIGATIONER Figur 3
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Kilde: Officiel Kursliste, Københavns Fondsbørs.
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fordel for den belgiske stat, og kursfaldet før og den efterfølgende
kursstigning kan ses som et udtryk for, at markedet havde forventet et
andet udfald i sagen.

Usikkerhed omkring indeksobligationens særstatus som et skattefrit
papir for realrenteafgiftspligtige investorer har været den væsentligste
årsag til de store kursudsving. Markedet har reageret stort set hver
gang, der har været spekulationer om ophør af denne særstatus. Dette
har været en naturlig udvikling set i lyset af, at indeksobligationen har
været prissat, således at det forventede afkast stort set har svaret til
afkastet fra en almindelig obligation efter realrenteafgift.

Efter fremsættelsen af lovændringen er der set kursstigninger på in-
deksobligationer på et par point. Dette vurderes som et udtryk for en
knaphedspræmie, idet investorerne har indstillet sig på en ny situation
uden fortsat nyudstedelse.

ER DER ET MARKED FOR NYE INDEKSOBLIGATIONER?

Ved det aktuelle rente- og inflationsniveau må det forventes, at investo-
rer til pensionsformål er villige til at betale omkring kurs 80 for nye in-
deksobligationer. Ved denne kurs opnås samme forretning som ved køb
af almindelige obligationer. Private investorer med en høj marginalskat
vil dog være villige til at betale en højere kurs, da opskrivning af rest-
gælden ikke er skattepligtig for ejeren – og ikke fradragsberettiget for
låntager.

I 1999 er der frem til 4. februar blevet udstedt pensionsafkastbeskat-
tede indeksobligationer for 68 mio.kr. Disse obligationer er udstedt til
finansiering af almennyttigt boligbyggeri under en overgangsordning,
hvor Staten har givet tilsagn om støtte. Kursen på disse nyudstedelser
har ligget på 87-88.

Spørgsmålet er imidlertid, om der udover udstedelser under disse
overgangsordninger findes låntagere, der er villige til at udstede nye
indeksobligationer.

Indeksobligationer set fra investorside
Indeksobligationer har hidtil været attraktive for realrenteafgiftspligtige
investorer, fordi de har været fritaget for realrenteafgift, hvilket af-
spejles tydeligt i ejersammensætningen.

Fremtidige indeksobligationer vil blive pensionsafkastbeskattet med
26 pct., og have kortere løbetider end eksisterende indeksobligationer.
De vil fortsat indeholde en forsiking mod inflationsrisiko og, ligesom
almindelige realkreditobligationer, have lav samlet risiko på afkastet
sammenlignet med fx aktier.
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Den fremtidige efterspørgsel efter indeksobligationer vil i høj grad af-
hænge af, om investorerne opfatter andre aktiver som substitutter for
indeksobligationer, når der tages højde for forskel i beskatning.

Hvis investorerne skal foretrække indeksobligationer fremfor aktier,
skal de først og fremmest mene, at indeksobligationer giver en bedre
inflationsforsikring og har en lavere samlet risiko på afkastet end aktier.
Samlet skal disse fordele være tilstrækkelige for at opveje forskellene i
beskatning.

Nominelle obligationer – realkredit- og statsobligationer – er andre al-
ternativer til indeksobligationer. Alle disse obligationstyper beskattes
ens til pensionsformål efter de nye regler for pensionsafkastbeskatning,
mens privatpersoner ikke er skattepligtige af indeksopskrivningen af
restgælden. Dette vil især påvirke private investores afkastet efter skat
af indeksobligationer i tilfælde af høj inflation.

Afvejningen ved investering i indeksobligationer og andre obligatio-
ner vil være påvirket af skatteforhold, konvertibilitet og den forventede
inflationsudvikling. Hertil kommer, at indeksobligationer indeholder en
sikring af det reale afkast, som ikke kan opnås ved investering i nomi-
nelle obligationer. Investorerne syntes imidlertid ikke at have lagt stor
vægt på dette forhold. Det må ses på baggrund af, at inflationen har
været aftagende, siden indeksobligationerne blev indført.

Den kortere løbetid for de nye indeksobligationer betyder endvidere,
at indeksobligationer er blevet mindre attraktive for pensionskasserne,
som bl.a. har været interesseret i indeksobligationerne på grund af de
lange løbetider.

Indeksobligationer set fra låntagerside
De første reaktioner fra låntagerne var meddelelser om, at der ikke vil
ske flere udstedelser i de eksisterende obligationsserier fra nytår. Dette
er en konsekvens af, at udstedelse i en gammel serie efter årsskiftet
medfører, at alle obligationer i serien beskattes efter de nye regler.

Stort set ingen af de låntagere, der hidtil har haft mulighed for at
vælge frit, har benyttet sig af muligheden for at udstede indeksobligati-
oner. I denne forbindelse er det vigtigt at bemærke to forhold. For det
første, at der hidtil har været en situation, hvor investorerne har været
indirekte subsidierede, og derfor været villige til betale en overkurs rela-
tivt til ikke afgiftsfritagne obligationer. For det andet, at der har været
garanteret et vist udbud og dermed minimumslikviditet som følge af, at
brugen af indekslån var en forudsætning for støtte.

Der er flere mulige årsager til den manglende udstedelse fra de lånta-
gere, som frit har kunnet vælge. En er, at det ikke har været muligt for
private låntagere at trække inflationsopskrivningen fra i skat. En anden
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mere generel forklaring er, at begge sider af markedet tilsyneladende
har haft en præference for nominel sikkerhed1.

Effekten af at indføre valgfrihed med hensyn til finansieringsform,
kortere løbetider og fjernelsen af realrenteafgiftsfritagelsen må derfor
forventes at blive, at der ikke vil komme nyudstedelser af indeksobliga-
tioner.

Erfaringerne fra USA, hvor inflationsopskrivningen beskattes, er, at
der stort set ikke forekommer private udstedelser af indeksobligationer.
I USA begyndte staten at udstede indeksobligationer i 1997, og de få
private udstedelser, der har været, er typisk kommet i kølvandet på de
statslige. I USA er det endvidere bemærkelsesværdigt, at de få private
udstedere, der er, har valgt en obligationstype, hvor kreditor får udbe-
talt de nominelle rentebetalinger og inflationsindekseringen samtidigt,
således at hovedstolen er konstant i nominelle termer. Til sammenlig-
ning har staten valgt at udstede obligationer, hvor hovedstolen holdes

1
 I den fagøkonomiske litteratur er der på forskellig vis blevet argumenteret for, at det er vanskeligt at

få opbygget et marked for indeksobligationer, jf. Michael S. Knoll, A Tax-induced Clientel for Index-
linked Bonds: A Comment, Journal of Finance, december 1991,  vol. XLVI, nr. 5,  s. 1933-1936. Se også
Jørgen Aase Nielsen, Arbitrageteorien anvendt til vurdering af indeksobligationer, Nationaløkono-
misk Tidsskrift 1982 nr. 2, s. 165-184, og Stanley Fischer, On the non-existence of privately issued in-
dex bonds in the United States capital market, i Inflation theory and anti-inflation policy, ed. Erik
Lundberg, MacMillan Press 1977.

STATSLIGE UDSTEDELSER AF INDEKSOBLIGATIONER Boks 3

I øjeblikket sælges der statslige indeksobligationer i Sverige, Australien, USA, Canada,

Frankrig og Storbritannien1. Langt det største marked for statslige indeksobligationer

findes i Storbritannien, hvor der er solgt Inflation linked GILTS, som udgør ca. 16 pct.

af den indenlandske statsgæld.

En årsag til de senere års statslige udstedelser af indeksobligationer er et forsøg på

at styrke troværdigheden af en inflationsmålsætning for pengepolitikken. Ideen er, at

troværdigheden øges, jo mere inflationsindekseret gæld staten har, da en stigning i

inflationen vil øge gælden, hvilket giver staten en umiddelbar interesse i at holde in-

flationen nede.

En anden mulig årsag til statslige udstedelser af indeksobligationer er en forbed-

ring af mulighederne for pensionsopsparerne ved at udbyde et aktiv, der giver mulig-

hed for at afdække inflationsrisiko. Staten ved på forhånd, at skatteindtægter vil føl-

ge inflationen, og er dermed mindre bekymret for den fremtidige afdragsbyrde.

Der er ikke planer om statslige udstedelser af indeksobligationer i Danmark.

1 Frankrig er begyndt at udstede indeksobligationer i efteråret 1998. Island, der i mange år har
anvendt indeksobligationer, har, i konsekvens af det lave inflationsniveau, taget beslutning om
at ophøre med indeksering af statspapirer med en løbetid på under 7 år i år 2000.
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konstant i reale termer, og kreditor får udbetalt de nominelle rentebe-
talinger af den indekserede gæld1.

KONKLUSION

Hovedkonklusionen er, at den ændrede beskatning af indeksobligatio-
ner vil medføre, at markedet for indeksobligationer i Danmark sygner
hen.

Den danske stat har hidtil ikke udstedt indeksobligationer og forven-
tes ikke at gøre det i fremtiden.

For de private udstedere gælder, at stort set ingen af de udstedere,
der hidtil har haft mulighed for at vælge frit, har udstedt indeksobliga-
tioner. Og dette var endda tilfældet i en situation, hvor der har været
pensionsbeskattede  investorer, der har været villige til betale en over-
kurs, fordi de ikke blev beskattet af deres afkast fra indeksobligationer.
En hårdere beskatning af indeksobligationer på investorsiden vil derfor
gøre indeksobligationer mindre attraktive.

 Hvis der kommer nye udstedelser af indeksobligationer, vil de for-
mentlig komme fra skattefri låntagere, fx kommuner. De sandsynlige
aftagere vil være private investorer med høj marginalbeskatning af
kapitalindkomst. De vil være interesseret i indeksobligationer, da indek-
seringen af restgælden er skattefri. Sammenlignet med situationen ved
introduktionen af indeksobligationer er denne fordel imidlertid blevet
reduceret som følge af faldet i inflationsniveau.

1
 Jf. Davod Wilcox, The introduction of Indexed Government debt in the United States, Journal of

Economic Perspectives, 1998, vol. 12, nr. 1, s.219-227.
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Grundlag for Bodil Nyboe Andersens
udtalelser på  Finansrådets årsmøde
den 2. december 1998

Pengepolitisk har 1998 været et begivenhedsrigt år. Kronen har i år lige-
som sidste år ligget meget tæt på centralkursen. 1997 var imidlertid
præget af en betydelig kapitalindstrømning, og Nationalbanken købte
valuta. I 1998 har der derimod både været perioder med salg af valuta
til støtte for kronen og perioder, hvor Nationalbanken har købt valuta.

I begyndelsen af maj forhøjede Nationalbanken diskontoen og repo-
renten med ½ procent, fordi den usikre situation op til Amsterdam-
afstemningen og konflikten på arbejdsmarkedet havde ført til en kapi-
taludstrømning og en mindre svækkelse af kronekursen. Da usikkerhe-
den omkring den danske situation blev afgørende formindsket efter
folkeafstemningen, blev rentesatserne sat ned med ¼ procent.

I august opstod en spekulationsbølge mod norske kroner, som endte
med at Norges Bank efter gentagne renteforhøjelser holdt op med at
intervenere og lod den norske krone "flyde". Der opstod et kortvarigt
pres mod danske kroner, og Nationalbanken stabiliserede kronekursen
med en kortvarig intervention til følge.

Den generelle internationale finansuro med stigende risikoaversion
hos investorerne førte til en flugt ind i D-mark og de øvrige fremtidige
euro-valutaer. Finansmarkederne begyndte samtidig at fokusere mere
på de tiltagende balanceproblemer i dansk økonomi og specielt beta-
lingsbalancen. Det spillede også ind, at såvel norske som svenske kroner
var faldet markant over sommeren. Presset mod kronen blev bygget
gradvist op, men det tog til i midten af september. Nationalbanken
valgte i første omgang at intervenere, men efter et par dage stod det
klart, at uroen fortsatte. Vi besluttede derfor at forhøje diskontoen med
½ procent og repo-renten med 1 procent for at gøre det dyrere at spe-
kulere mod kronen. På denne baggrund vendte markedet.

I de sidste to måneder har vi haft en stærk krone, og Nationalbanken
har købt en væsentlig del af den valuta tilbage, som vi brugte til at støt-
te kronen i august-september. Vi har derfor gradvis kunnet nedsætte
renterne igen.

Fastkurspolitikken har som konsekvens, at en uro på valutamarkedet
imødegås ved renteforhøjelser. Det betyder selvfølgelig, at uroen så at
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sige "flyttes" over på rentemarkederne, og derfor vil pengemarkeds-
renterne normalt stige, hvis der er tilløb til pres mod kronen. Vi har
altså i Danmark en vis volatilitet i pengemarkedsrenterne i perioder med
finansiel uro. Sverige og England har valgt at styre de korte renter ud
fra indenlandske hensyn. De har lidt mere stabile pengemarkedsrenter
end Danmark i urolige perioder, men har til gengæld en meget be-
tydelig volatilitet i valutakursen, som vi undgår med den danske stra-
tegi.

Fastkurspolitikken har en central rolle i den danske økonomiske poli-
tik. Derfor var  det et vigtigt signal, at Danmark på det uformelle Ecofin-
møde i september sluttede en aftale med ECB og de kommende euro-
lande om, at Danmark deltager i ERM2 med et udsvingsbånd på +/- 2¼
procent omkring kronens centralkurs over for euro.

ERM2 er det nye valutakurssamarbejde, der erstatter det nuværende,
når euroen indføres 1. januar.

ERM2-systemets rammer blev allerede fastlagt i en resolution fra top-
mødet i Amsterdam i juni 1997. I sommeren 1998 vedtog ECB på dette
grundlag en aftale om ERM2. Begge steder nævnes den mulighed, at et
land, der har udvist en høj grad af konvergens, kan aftale et mere snæ-
vert udsvingsbånd end de 15 procent, der er det normale.

Det var på denne baggrund, Danmark forhandlede om maksimale ud-
svingsgrænser på 2¼ procent for den danske krone i forhold til eurocen-
tralkursen.

Det er  vigtigt at understrege, at aftalen ikke er udtryk for, at vi nu
forventer, at den danske krone skal svinge inden for hele dette bånd.
Det har hele tiden været planen at fortsætte de senere års politik, hvor
kronen har været meget stabil i forhold til D-mark. Man kan derfor ka-
rakterisere den danske ERM2-aftale som et sikkerhedsnet: noget der
helst aldrig skal bruges, men hvis eksistens har psykologisk betydning.

Nationalbanken vil fortsætte med at anvende pengepolitikken til at
stabilisere kronekursen. Samtidig tilkendegiver regeringen ved at indgå
aftalen, at der vil blive ført en finanspolitik, som lever op til de krav, en
fastkurspolitik stiller. Det er os selv, der gennem den økonomiske politik
skal sikre valutakursen. Det er ikke ERM2-aftalen, der skal løse den op-
gave for os.

I Danmark oplever Nationalbanken ikke, at politikerne forsøger at
blande sig i rentepolitikken. Det er en situation, vore kolleger i visse
andre lande godt kan misunde os.

Derimod er der i markedet og i medierne mange analyser, prognoser
og gode råd om, hvad vi skal gøre i en given situation, og det sker un-
dertiden, at forklaringerne er noget mere vidtløftige, end vi selv har
fantasi til.
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Vi læser selvfølgelig med interesse analyserne og de gode råd. Men li-
gesom det er vigtigt for Nationalbankens uafhængighed, at vi ikke er
under politisk pres, er det også vigtigt, at vi nøje overvejer, hvilke moti-
ver der ligger bag finansmarkedernes kommentarer til situationen. Det
er glimrende at få kommentarer og gode råd, og vi kan altid lære af
dem. Men når det drejer sig om fastlæggelsen af renterne og indretnin-
gen af de pengepolitiske instrumenter og belåningsgrundlaget, må vi nu
engang selv træffe beslutningerne.

Der er tradition for, at Nationalbankens syn på den økonomiske situa-
tion kommenteres ved Finansrådets årsmøde. Vi har lige udsendt vores
kvartalsoversigt med en vurdering af de seneste tendenser, og jeg skal
derfor nøjes med et par kommentarer. Det er blevet tydeligt, at de gode
resultater, Danmark har opnået med hensyn til at reducere arbejdsløs-
heden i de senere år, også har sin pris. Vi er nu kommet tæt på kapaci-
tetsgrænsen med de problemer, det indebærer.

Vores lønninger stiger mere end vores handelspartneres, især de
kommende eurolandes. Det har endnu ikke givet sig udslag i inflatio-
nen, som er præget af faldende energi- og fødevarepriser. Hvis man
måler inflationen ved det EU-harmoniserede prisindeks, ligger Danmark
kun lidt over eurolandenes gennemsnit. Men den underliggende inflati-
on er steget, og vi mister markedsandele på eksportmarkederne. Da de
private realindkomster og dermed det private forbrug stadig stiger kraf-
tigt, har vi efterhånden fået en situation, hvor presset i den danske øko-
nomi giver sig udslag i en kraftig forringelse af betalingsbalancen. Vi har
ikke længere noget manøvrerum, og den danske vækst skal i de kom-
mende år ligge klart under væksten hos vores handelspartnere. Det vil
også være nødvendigt at få lønstigningstakten reduceret. Vi kan ikke
nøjes med at vente på, at lønstigningerne i Europa måske engang i
fremtiden kommer op på dansk niveau.

Situationen stiller derfor store krav til forårets offentlige lønforhand-
linger og til en stram finanspolitik i de kommende år, så der bliver taget
højde for virkningen af den stærke vækst i kommunernes udgifter. Disse
krav forstærkes yderligere af, at væksten i Europa ser ud til at blive lidt
lavere, end sommerens prognoser tydede på.

Når Nationalbanken interesserer sig så meget for betalingsbalancen,
er det  fordi et underskud kan ses som en indikator for manglende ba-
lance i samfundsøkonomien. Et betalingsbalanceunderskud skyldes, at
den indenlandske opsparing er for lav, så der må ske en kapitaltilførsel
fra udlandet. Der kan være gode realøkonomiske forklaringer på under-
skuddet, f.eks. hvis vi har meget store investeringer. Men det rokker ikke
ved den kendsgerning, at et underskud øger vores i forvejen store ud-
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landsgæld, der gør os sårbare i situationer med international uro, som vi
har oplevet det i år.

Hvis vi havde været medlem af et stort valutaområde, som ØMU’en
bliver, så ville et betalingsbalanceunderskud i Danmark ikke få indflydel-
se på valutasituationen. Det ligger jo i hele konstruktionen, at det er
områdets samlede betalingsbalance over for omverdenen, der kan have
valutarisk betydning. I en sådan situation skal et lands betalingsbalance-
udvikling alene vurderes ud fra de realøkonomiske konsekvenser og ikke
ses i en finansmarkedssammenhæng.

Om en måned går 11 EU-lande over til den fælles valuta, euroen.  Det
bliver en stor tilpasning på de finansielle markeder, man skal gennemfø-
re i den lange weekend – kaldet "conversion weekend" – fra den 31.
december til den 3. januar. Men de økonomiske konsekvenser har alle-
rede kunnet mærkes i år. Dels i form af den rentekonvergens, der er sket
mellem de kommende eurolande. Dels i form af den stabilitet, der har
præget deres valutaer i perioderne med finansiel uro. Mens vi måtte
hæve renterne mærkbart i september, var Finland stort set ikke påvirket
af den finansielle uro i Skandinavien.

De mere grundlæggende økonomiske konsekvenser af ØMU’en vil
imidlertid først komme over en årrække. Det er sagt, at den fælles valu-
ta skal ses som en færdiggørelse af det indre marked. Hermed bliver den
det sidste led i skabelsen af et stort europæisk hjemmemarked for virk-
somhederne i eurolandene. Et sådant stort marked medfører større
gennemsigtighed og effektivitet og vil dermed gøre en højere vækst
mulig til gavn for både virksomheder og forbrugere.

Indførelsen af euroen har betydning for Nationalbankens relationer til
Finansrådets medlemmer. Det gælder især statistik og Target. Det nye
automatiske indberetningssystem for betalinger til og fra udlandet har
krævet mange udviklingsressourcer både i pengeinstitutterne og i Natio-
nalbanken. Når systemet er kørt ind, vil begge parter imidlertid få glæde
af rationaliseringerne, og vi vil få en bedre betalingsstatistik.

Der forestår i de kommende år flere statistikprojekter som følge af
udbygningen af den europæiske finansielle statistik. Det gælder især
den nye balancestatistik og en ny rentestatistik. Finansrådet og pengein-
stitutterne har udtrykt en meget positiv holdning til disse projekter. Vi
har en fælles interesse i, at dansk statistik gradvis nærmer sig eurolan-
denes statistikkrav. Det vil gøre internationale sammenligninger lettere,
og det vil betyde, at vi ikke skal lave tingene om en gang til, hvis Dan-
mark på et tidspunkt skulle ønske at tilslutte sig ØMU’en.

For to år siden omtalte jeg ved denne lejlighed det intereuropæiske
betalingssystem, Target, der var under forberedelse. Det var på det tids-
punkt usikkert, hvordan udelandenes betingelser for tilknytning ville
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blive. Vi måtte derfor være indstillet på i værste fald at få temmelig
restriktive vilkår. Betingelserne er først blevet afklaret på et meget sent
tidspunkt, nemlig inden for de allerseneste måneder. Men selv om vilkå-
rene ikke er så gode, som de er for eurolandene, så må vi dog sige, at de
er blevet acceptable. Via en særlig deponeringsordning får National-
banken mulighed for at stille intradag kredit til rådighed inden for en
ramme på 1 mia. euro. Samarbejdet mellem Nationalbanken og penge-
institutterne om dette store projekt har været særdeles konstruktivt, og
vi har haft en fælles interesse i at få løst tingene under et stort tidspres.

Jeg vil gerne slutte med at takke Finansrådet for det gode samarbejde
i mange forskellige udvalg og arbejdsgrupper samt på direktions- og
bestyrelsesniveau. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet, og de kom-
mende år vil givetvis byde på mange nye udfordringer som følge af den
ændrede finansielle struktur i Europa.
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Pressemeddelelser

DEN 3. DECEMBER 1998 OM RENTENEDSÆTTELSE

Med virkning fra den 4. december 1998 nedsættes diskontoen med ½
pct. til 3½ pct. Foliorenten nedsættes ligeledes med ½ pct. til 3½ pct.
Renten på genkøbsforretninger og indskudsbeviser nedsættes med 0,30
pct. til 3,95 pct.

Rentenedsættelsen har baggrund i den sænkning af renterne, som
centralbankerne i de kommende eurolande har gennemført.

Henvendelse bedes rettet til Kirsten Mordhorst på tlf. 33 63 60 21.

DEN 31. DECEMBER 1998 OM KRONENS CENTRALKURS OG
UDSVINGSGRÆNSER I ERM II

Kronen deltager fra den 1. januar 1999 i EU’s nye valutakursmekanisme
ERM II. Efter vedtagelsen af de faste omregningskurser mellem euroen
og de hidtidige nationale valutaer for de lande, der indfører euroen fra
den 1. januar 1999, har Danmark, Grækenland, euro-landene og Den
Europæiske Centralbank, ECB, i dag fastsat centralkurser for kronen og
drachmen over for euro. Kronens centralkurs over for euro i ERM II er
beregnet på basis af den hidtidige centralkurs over for D-mark i EMS-
samarbejdet på 381,443 DKK pr. 100 DEM og omregningskursen fra
D-mark til euro:

Centralkurs 746,038 DKK pr. 100 EUR

Udsvingsbåndet for kronen er fastsat til +/-2,25 pct., og interventions-
kurserne er:

Salgskurs 762,824 DKK pr. 100 EUR
Købskurs 729,252 DKK pr. 100 EUR

De faste omregningskurser mellem euro-landenes hidtidige nationale
valutaer og euroen er anført nedenfor.

Aftalerne om ERM II kan ses i afsnittet "Om Nationalbanken" på Na-
tionalbankens websted. Adressen er www.nationalbanken.dk.

Henvendelse bedes rettet til Bjarne Skafte på tlf. 33 63 60 22.
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Omregningskurser
De uigenkaldeligt fastlåste omregningskurser mellem euroen og valu-
taerne i de EU-lande, der indfører euroen den 1. januar 1999, er:

1 euro = 40,3399 belgiske franc
= 1,95583 tyske mark
= 166,386 spanske pesetas
= 6,55957 franske franc
= 0,787564 irske pund
= 1936,27 italienske lire
= 40,3399 luxembourgske franc
= 2,20371 hollandske gylden
= 13,7603 østrigske schilling
= 200,482 portugisiske escudos
= 5,94573 finske mark

DEN 4. FEBRUAR 1999 OM RENTENEDSÆTTELSE

Med virkning fra i dag nedsættes diskontoen med ¼ pct. til 3¼ pct. Fo-
liorenten nedsættes ligeledes med ¼ pct. til 3¼ pct. Renten på genkøbs-
forretninger og indskudsbeviser nedsættes tilsvarende med 0,25 pct. til
3,50 pct.

Rentenedsættelsen har baggrund i, at kronen er stærk over for euro-
en, og at Nationalbanken har købt valuta for ca. 14 mia.kr. i januar 1999.

Henvendelse kan rettes til Bjarne Skafte på tlf. 33 63 60 21.

DEN 9. FEBRUAR 1999 OM NY 50-KRONESEDDEL

Den 7. maj 1999 udsender Nationalbanken en ny 50-kroneseddel. Det er
den fjerde seddel i den nye seddelserie. Seddelserien afsluttes sidst i
1999 med udsendelsen af en ny 100-kroneseddel.
På forsiden af 50-kronesedlen er der et portræt af forfatteren Karen
Blixen. Hun er anerkendt for bl.a. Syv fantastiske Fortællinger (1935) og
erindringsbogen Den afrikanske Farm (1937).

Kentauren på bagsiden af sedlen er inspireret af et stenrelief fra Lan-
det Kirke på Tåsinge. Kentauren er bevæbnet med sværd og skjold og
har en lang hale, der ender i en klokke.

Den nye seddel får hovedfarven violet. Det er den korteste seddel i
seddelserien, men den har samme højde som de øvrige nye sedler. For-
matet på 50-kronesedlen er 125 x 72 mm.
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Den nye 50-kroneseddel vil blive præsenteret ved et pressemøde i Na-
tionalbanken kort før udsendelsen. I forbindelse med udgivelsen hus-
standsomdeles en folder, der orienterer om sedlens sikkerhedselemen-
ter. Folderen vil også kunne fås i pengeinstitutter. Der informeres end-
videre via TV, Internet og postkort.

De gamle 50-kronesedler forbliver gyldige, men inddrages, efterhån-
den som de kommer ind i Nationalbanken. Der er 16 millioner stk. 50-
kronesedler i omløb. Størstedelen af de gamle sedler ventes at være
inddraget inden for seks måneder, efter at den nye seddel er udsendt.

Eventuelle henvendelser bedes rettet til Bjarne Skafte på tlf. 33 63 60 21.
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RENTER OG AKTIEKURSINDEKS Tabel 1

Nationalbankens
rentesatser

Effektive
obligationsrenter

Diskonto

Genkøbs-
forret-
ninger
og ind-
skuds-
beviser

Penge-
markeds-

rente,
3 måne-

ders
usikret

10-årig
stat

30-årig
realkredit

Aktie-
kurs

indeks
(total)

Gældende ultimo
året/fra Procent p.a. Ultimo Procent p.a.

1.1.83
=100

1994 ............... 5,00 5,50 1994............... 6,15 9,14 9,73 349
1995 ............... 4,25 4,60 1995............... 4,65 7,23 8,36 366
1996 ............... 3,25 3,50 1996............... 3,57 6,52 7,87 472
1997 ............... 3,50 3,75 1997............... 3,93 5,63 7,28 676
1998 ............... 3,50 3,95 1998............... 4,05 4,24 6,34 639

1998 26. nov .. 4,00 4,25 1998 jan ....... 3,82 5,40 7,20 690
  4. dec ... 3,50 3,95

aug ...... 4,45 4,82 6,46 654
1999   7. jan ... 3,50 3,75 sep ....... 4,75 4,58 6,47 600

  4. feb ... 3,25 3,50 okt ....... 4,49 4,68 6,51 615
nov ...... 4,26 4,39 6,36 611
dec ....... 4,05 4,24 6,34 639

1999 19. feb ... 3,25 3,50 1999 jan ....... 3,49 4,05 6,31 638

UDVALGTE POSTER FRA NATIONALBANKENS BALANCE Tabel 2

Pengeinstitutternes nettostilling
over for Nationalbanken

Valuta-
reserven

Seddel-
og mønt-

omløb

Statens
inde-

stående i
National-
banken

Indskuds-
beviser

Indlån
(folie)

Lån
(genkøbs-

forret-
ninger)

  Netto-
stilling

i alt

Ultimo Mia. kr.

1993 ............................... 74,8 29,7 94,5 27,8 3,4 77,9 -46,8
1994 ............................... 54,1 32,7 56,9 25,9 2,7 55,9 -27,4
1995 ............................... 63,6 34,7 38,8 33,6 1,9 44,0 -8,5
1996 ............................... 85,2 36,6 35,0 30,6 15,2 33,7 12,1
1997 ............................... 129,7 38,7 34,0 52,1 18,0 19,8 50,3

1998 jan ......................... 154,3 36,9 52,1 68,5 2,1 15,3 55,3

aug ........................ 90,9 39,2 52,3 32,5 15,2 55,1 -7,4
sep ......................... 96,3 38,8 63,6 22,9 17,2 51,0 -10,9
okt ......................... 97,6 38,7 51,7 40,3 1,8 41,1 1,0
nov ........................ 101,9 39,4 48,0 34,5 8,2 35,4 7,3
dec ......................... 100,5 41,0 34,0 34,2 12,4 29,6 17,0

1999 jan ......................... 115,8 39,1 39,4 44,7 2,1 21,8 25,0



FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGEINSTITUTTERNES
NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN Tabel 3

Statsfinanserne

Pengeinstitutternes
nettostilling over

for Nationalbanken

Inden-
landsk
brutto-

finansie-
rings-
behov

Salg af
inden-
landske
stats-

papirer

Likvi-
ditets-
påvirk-
ning

National-
bankens
netto-
valuta-

køb

National-
bankens
netto-
obliga-

tionskøb
Andre

faktorer Ændring Ultimo

Mia.kr.

1993 ................... 119,2 120,9 -1,6 -32,5 6,9 -4,8 -32,1 -46,8
1994 ................... 119,8 119,6 0,2 19,5 1,6 -1,9 19,4 -27,4
1995 ................... 138,8 137,2 1,6 32,9 -7,2 -8,4 18,9 -8,5
1996 ................... 94,7 96,0 -1,2 25,9 -0,1 -3,9 20,6 12,1
1997 ................... 73,8 73,0 0,8 43,2 -1,5 -4,3 38,2 50,3

1997 dec ............ 13,5 2,0 11,4 -0,1 -1,0 -2,2 8,1 50,3

1998 jul ............. 17,3 8,0 9,3 1,7 -0,3 -0,2 10,5 23,5
aug ........... -22,9 -5,7 -17,2 -14,2 0,6 -0,2 -30,9 -7,4
sep ............ 14,5 4,1 10,4 -16,2 1,3 1,0 -3,6 -10,9
okt ............ 18,8 16,5 2,3 10,9 -0,4 -0,8 12,0 1,0
nov ........... -1,3 1,9 -3,2 11,2 0,7 -2,5 6,2 7,3
dec ............ 14,2 1,9 12,3 0,3 -1,1 -1,8 9,8 17,0



UDVALGTE POSTER FRA DE FINANSIELLE INSTITUTIONERS BALANCE
SAMT PENGEMÆNGDEN Tabel 4

Realkreditinstitutter Pengeinstitutter

Indenlandske udlån Indenlandske udlån Indenlandske indlån

I alt

Heraf
ejer-

boliger
og fritids-

huse I alt

Heraf
privat-

personer I alt

Heraf
privat-

personer

Behold-
ning af
inden-
landske
obliga-
tioner

Penge-
mæng-

den

Ultimo Mia.kr.

1993 .................. 735,4 354,0 292,2 105,5 505,8 156,2 149,5 416,6
1994 .................. 756,3 379,5 274,9 106,0 475,2 152,5 172,8 394,0
1995 .................. 783,2 399,4 286,7 114,8 491,4 164,3 176,8 410,1
1996 .................. 828,4 434,1 302,7 122,3 527,8 172,8 181,0 439,8
1997 .................. 888,2 481,3 330,1 131,1 556,5 185,6 174,9 462,6

1997 dec ............ 888,8 481,6 332,4 132,9 555,7 185,5 173,0 462,7

1998 jul ............. 947,5 521,4 346,0 134,4 593,3 201,6 192,5 503,2
aug ........... 957,4 527,3 356,7 134,1 581,2 204,3 211,6 490,7
sep ............ 954,8 527,1 375,6 140,7 581,5 194,9 221,9 490,9
okt ............ 960,2 533,5 359,9 137,9 599,7 199,7 201,1 510,0
nov ........... 967,5 538,0 370,4 137,9 573,5 202,8 193,9 483,9
dec ............ 966,9 538,5 375,5 142,4 574,0 194,8 196,0 477,9

Ændring i forhold til året før, pct.

1993 .................. ... ... -9,0 -9,1 10,4 3,1 -6,3 11,2
1994 .................. 1,0 4,1 -5,6 1,7 -6,0 -2,3 21,8 -5,4
1995 .................. 4,1 5,4 6,1 8,7 3,2 7,6 -3,4 4,1
1996 .................. 5,1 7,9 6,8 6,9 7,2 5,1 -2,7 7,2
1997 .................. 6,8 9,9 9,9 8,8 5,3 7,4 -4,4 5,2

1997 dec ............ 6,8 9,9 9,8 8,7 5,3 7,4 -4,4 5,2

1998 jul ............. 8,4 11,6 8,2 8,6 5,1 7,2 15,1 5,3
aug ........... 8,4 11,5 11,1 8,1 5,9 5,9 26,7 6,2
sep ............ 8,0 11,0 15,3 9,4 7,8 4,6 33,5 8,4
okt ............ 7,6 10,2 14,6 9,9 4,1 5,1 35,5 4,0
nov ........... 7,5 10,2 13,6 9,9 4,3 4,8 18,9 4,1
dec ............ 7,8 10,1 13,8 8,6 3,1 5,0 12,1 3,3



PENGEINSTITUTTERNES UDLÅN Tabel 5

Fra pengeinstitutter i Danmark
Fra danskejede pengeinstitutter

i udlandet

Til danske
residenter Til udlændinge

Til danske
residenter Til udlændinge

I kroner

I uden-
landsk
valuta I kroner

I uden-
landsk
valuta I kroner

I uden-
landsk
valuta I kroner

I uden-
landsk
valuta

Ultimo Mia.kr.

1993 ................... 277,0 15,3 47,7 37,0 21,1 76,1 4,4 73,3
1994 ................... 260,6 14,2 33,5 41,3 28,6 53,3 2,7 53,9
1995 ................... 272,4 14,3 35,5 31,4 27,6 46,8 2,8 68,3
1996 ................... 287,8 14,9 44,1 40,8 37,3 36,7 3,9 93,5
1997 ................... 312,7 17,4 61,7 49,9 46,4 38,2 3,4 132,0

1997 dec ............ 314,9 17,5 61,8 50,0 46,4 38,2 3,4 132,2

1998 jul ............. 325,9 20,1 78,3 52,1 48,6 37,3 2,8 150,2
aug ........... 334,0 22,6 70,3 55,5 49,4 37,9 2,9 151,4
sep ............ 350,5 25,1 65,0 50,0 49,1 39,2 3,1 151,3
okt ............ 333,7 26,2 49,1 45,3 49,6 40,0 3,0 151,4
nov ........... 344,4 26,0 37,1 42,4 48,9 40,9 2,8 152,6
dec ............ 348,7 26,8 26,8 46,8 52,5 43,9 3,1 148,9

Ændring i forhold til året før, pct.

1993 ................... -8,9 -11,5 295,3 -4,8 39,6 -22,1 39,9 10,8
1994 ................... -5,6 -6,9 -29,7 11,8 35,5 -29,9 -38,2 -26,2
1995 ................... 6,5 0,6 6,4 -24,1 -3,2 -12,3 2,4 26,6
1996 ................... 6,8 5,5 24,4 29,5 34,8 -21,6 39,7 37,7
1997 ................... 9,5 17,3 40,3 22,7 24,5 4,2 -13,6 41,4

1997 dec ............ 9,4 17,1 40,2 22,7 24,5 4,2 -13,6 41,3

1998 jul ............. 7,6 17,3 42,1 29,5 9,6 9,5 -21,8 13,3
aug ........... 9,6 40,6 36,4 34,2 10,7 11,1 -17,9 26,0
sep ............ 13,4 51,2 11,1 -6,4 10,6 6,8 -23,5 20,1
okt ............ 12,1 60,3 -26,8 -5,8 10,2 13,6 -24,3 21,1
nov ........... 11,4 53,7 -34,1 -18,6 9,8 17,7 -17,4 19,9
dec ............ 11,5 54,4 -56,6 -6,2 13,1 15,0 -8,1 12,9



BETALINGER FRA OG TIL UDLANDET (NETTOBETALINGER FRA UDLANDET) Tabel 6

Kapitalimport

Heraf:

Direkte
investeringer

Løbende
betalin-

ger

Kapital-
over-

førsler I alt

Uden-
landske i
Danmark

Danske i
udlandet

Danske
krone-

obligati-
oner

Fejl
og ude-
ladelser

Forøgelse
af

valuta-
reserven

Mia.kr.

1994 .................. ... ... ... ... ... ... ... ...
1995 .................. 6,5 -0,5 1,6 21,5 -16,6 37,8 5,8 13,4
1996 .................. 14,2 0,2 14,6 2,3 -13,6 30,8 -8,2 20,8
1997 .................. 10,1 0,7 53,9 18,5 -27,8 44,8 -21,7 43,0
1998 .................. -7,2 0,1 -20,9 42,3 -25,6 2,1 -1,2 -29,2

jan 97 - dec 97 ... 10,1 0,7 53,9 18,5 -27,8 44,8 -21,7 43,0

jan 98 - dec 98 ... -7,2 0,1 -20,9 42,3 -25,6 2,1 -1,2 -29,2

1997 dec ............ 1,8 0,1 -2,8 5,0 -6,6 -1,9 0,3 -0,6

1998 jul ............. 0,4 0,0 7,5 2,1 0,0 -7,5 -6,1 1,8
aug ........... 1,4 0,0 -31,0 2,0 -0,6 0,1 0,7 -28,8
sep ............ 2,4 -0,3 -4,8 -1,6 -2,5 2,8 8,0 5,4
okt ............ -1,2 0,0 7,1 3,2 -0,9 -14,8 -4,6 1,3
nov ........... -5,3 -0,1 13,7 3,2 -3,2 -10,0 -4,0 4,3
dec ............ -3,3 0,0 1,2 2,6 -4,4 14,4 0,7 -1,4



NATIONALREGNSKABETS FORSYNINGSBALANCE Tabel 7

Indenlandsk efterspørgsel

Brutto-
national-
produkt

Privat
konsum

Offent-
ligt

konsum

Faste
brutto-
investe-
ringer

Lager-
for-

øgelser I alt

Eksport
af varer

og
tjenester

Import
af varer

og
tjenester

Mia.kr.

1993 ................... 900,2 450,2 240,9 155,7 -7,9 838,9 318,6 257,3
1994 ................... 965,7 493,8 250,3 168,4 1,6 914,1 342,6 291,0
1995 ................... 1.008,8 515,9 259,2 189,2 2,0 966,4 357,2 314,8
1996 ................... 1.065,0 538,0 273,7 201,4 1,7 1.014,7 373,7 323,4
1997 ................... 1.117,8 569,9 283,2 225,8 3,1 1.081,9 405,3 369,3

1997 3. kvt ........ 277,7 138,7 71,6 55,6 1,9 267,8 102,8 92,9
4. kvt ........ 288,1 150,8 71,0 60,8 -4,7 277,9 107,9 97,7

1998 1. kvt ........ 286,3 143,9 72,5 59,2 8,2 283,7 100,5 97,9
2. kvt ........ 289,8 150,7 74,4 59,0 3,1 287,1 95,9 93,2
3. kvt ........ 290,0 146,9 74,8 60,0 -0,2 281,4 103,3 94,6

Realvækst i forhold til året før, pct.

1993 ................... 0,8 1,4 4,1 -1,9 … 0,5 0,1 -1,2
1994 ................... 5,8 7,1 2,9 7,4 … 7,2 8,2 13,2
1995 ................... 3,0 3,3 2,2 12,3 … 4,9 4,4 9,9
1996 ................... 3,3 2,7 3,2 4,9 … 3,3 3,7 3,7
1997 ................... 3,1 3,6 1,1 10,6 … 4,5 5,5 9,8

1997 3. kvt ........ 2,7 2,2 0,7 11,8 … 4,6 6,4 12,1
4. kvt ........ 3,3 4,1 0,9 7,2 … 4,5 7,7 11,5

1998 1. kvt ........ 4,0 3,6 2,1 14,4 … 6,1 7,7 13,6
2. kvt ........ 1,1 2,4 2,2 1,6 … 3,3 -5,8 -0,3
3. kvt ........ 3,4 4,2 2,2 6,4 … 4,0 1,5 3,1

Realvækst i forhold til sidste kvartal (sæsonkorrigeret), pct.

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

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



BETALINGSBALANCENS HOVEDPOSTER (NETTOINDTÆGTER) Tabel 8

Varer
(fob) Tjenester

Vare- og
tjeneste-
balance

Løn- og
formue-

indkomst

Løbende
over-

førsler

Løbende
poster

i alt

Mia.kr.

1993 ............................... ... ... ... ... ... ...
1994 ............................... ... ... ... ... ... ...
1995 ............................... ... ... ... ... ... ...
1996 ............................... ... ... ... ... ... ...
1997 ............................... 35,5 0,7 36,2 -21,1 -8,9 6,1

dec 96 - nov 97 ............... ... ... ... ... ... ...

dec 97 - nov 98 ............... 21,2 -2,2 19,0 -24,7 -10,3 -16,0

1997 nov ........................ 3,2 0,5 3,7 -7,4 -1,5 -5,2

1998 jun ......................... 2,9 -0,4 2,6 -1,9 -1,5 -0,8
jul .......................... 3,1 0,4 3,4 -1,6 -0,1 1,7
aug ........................ 2,0 0,9 2,9 0,2 -1,3 1,8
sep ......................... 2,3 0,0 2,3 0,2 -1,7 0,8
okt ......................... 1,7 -0,4 1,3 -2,3 -1,6 -2,6
nov ........................ 2,0 -0,5 1,6 -7,0 -1,2 -6,6

PRISER OG VALUTAKURSER Tabel 9

Forbruger-
prisindeks

Netto-
prisindeks

Engros-
prisindeks

Kroner
per

100 EUR

Kroner
per

100 USD
Effektiv

kronekurs

Real
effektiv

kronekurs
baseret på
forbruger-

priser

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

1994 ............... 2,0 1,6 1,4 ... 635,23 99,9 102,5
1995 ............... 2,1 2,0 2,9 ... 560,53 103,9 106,3
1996 ............... 2,1 2,0 1,1 ... 579,59 102,9 105,6
1997 ............... 2,2 2,2 1,9 ... 660,86 100,0 103,0
1998 ............... ... ... ... ... 669,70 101,3 104,5

1998 jan ......... 1,7 1,4 1,3 ... 691,58 100,2 103,1

aug ........ 1,6 1,0 -1,3 ... 681,08 101,7 105,0
sep ......... 1,7 1,1 -1,4 ... 648,68 102,7 106,2
okt ......... 1,7 1,2 -2,1 ... 622,81 103,4 107,0
nov ........ 1,7 1,2 -2,2 ... 638,96 102,6 106,3
dec ......... 1,7 1,2 -2,2 ... 634,75 102,7 106,2

1999 jan ......... ... ... ... 744,12 640,77 101,9 ...



UDVALGTE MÅNEDLIGE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 10

Arbejdsløshed

Mængdeindeks
for omsætningen

inden for

Råstof-
udvinding
og frem-
stillings-
virksom-

hed
Detail-
handel

1.000
personer

Pct. af
arbejds-
styrken 1990=100

Påbe-
gyndt

byggeri

1.000m2

Nyregi-
streringer

af
person-

biler

Antal stk.

For-
bruger-
tillids-

indikator

Nettotal

1994 ................................ 343,4 12,3 111 107,2 5.065 138.973 7
1995 ................................ 288,4 10,4 116 108,0 5.858 135.245 8
1996 ................................ 245,6 8,9 117 109,6 7.351 142.175 5
1997 ................................ 220,2 7,9 122 111,8 8.366 152.783 9
1998 ................................ … … 124 114,3 8.577 162.593 2

Sæsonkorrigeret

1998 feb ......................... 196,8 7,1 126 113,8 788 13.285 9

1998 sep ......................... 173,5 6,3 123 114,3 664 14.564 0
okt ......................... 169,8 6,1 126 116,3 696 11.718 -4
nov ........................ 166,6 6,0 125 115,8 638 14.292 -4
dec ......................... 165,0 6,0 120 116,2 648 14.762 -9

1999 jan ......................... ... ... ... ... ... 12.425 -6
feb ......................... ... ... ... ... ... ... -7



UDVALGTE KVARTALSVISE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 11

Beskæftigelse
Sammensat konjunk-

turindikator for

I alt Privat Industri

Bygge- og
anlægs-

virk-
somhed

1.000 personer

Lønindeks i
frem-

stillings-
virk-

somhed

Februar
1996=100

Real
effektiv

kronekurs
baseret på
timeløn-
ninger

1980=100 Nettotal

Ejendoms-
priser

(enfamilie-
huse)

I pct. af
ejendoms-
værdi 1998

1993 ............... 2.531 1.759 ... 99,7 -12 -19 ...
1994 ............... 2.521 1.751 94,1 99,2 11 10 ...
1995 ............... 2.555 1.784 97,6 103,6 6 10 ...
1996 ............... 2.588 1.802 101,4 103,0 -8 7 ...
1997 ............... 2.643 1.843 105,2 ... 6 7 ...

Sæsonkorrigeret

1998 1. kvt ...... 2.676 1.868 107,8 ... 6 4 115,6
2. kvt ...... 2.696 1.886 109,4 ... 2 13 120,2
3. kvt ...... 2.707 1.894 110,6 ... 3 -4 121,7
4. kvt ...... ... ... ... ... -11 -7 ...

1999 1. kvt ...... ... ... ... ... -20 ... ...

Vækst i forhold til året før, pct.

1993 ............... -1,5 -2,3 ... 2,3 … … ...
1994 ............... -0,4 -0,5 ... -0,5 … … ...
1995 ............... 1,3 1,9 3,8 4,4 … … ...
1996 ............... 1,3 1,0 3,8 -0,5 … … ...
1997 ............... 2,1 2,3 3,8 ... … … ...

1998 1. kvt ...... 2,1 2,2 4,1 ... … … ...
2. kvt ...... 2,3 2,6 4,4 ... … … ...
3. kvt ...... 2,3 2,7 4,6 ... … … ...
4. kvt ...... ... ... ... ... … … ...

1999 1. kvt ...... ... ... ... ... … … ...
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