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Forord

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Nationalbanken blev oprettet
i 1818 og har siden 1936 været en selvejende institution. Lovgrundlaget
for bankens virksomhed er nationalbankloven fra 1936. Den fastlægger,
at Nationalbankens formål er at opretholde et sikkert pengevæsen og at
lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning. Nationalbanken er
uafhængig af Folketing og regering i udformningen af pengepolitikken.

Der er i Nationalbanken 556 medarbejdere. Ledelsen består af repræ-
sentantskabet, bestyrelsen og direktionen. Repræsentantskabet og be-
styrelsen har funktioner på det organisatoriske område og godkender
årsregnskabet. Direktionen varetager den daglige ledelse og udformer
pengepolitikken. Den Kgl. Bankkommissær er det formelle bindeled
mellem regeringen og Nationalbanken.

Nationalbankens årsberetning og regnskab indeholder en præsentation
og beskrivelse af bankens regnskab for 1999 og en beretning fra direk-
tionen. Direktionens beretning indeholder en beskrivelse af den danske
økonomi, penge- og valutapolitikken, udviklingen på de indenlandske
og udenlandske finansielle markeder, en gennemgang af det internati-
onale monetære samarbejde samt af Nationalbankens øvrige funktions-
områder og organisation.

Nationalbanken publicerer løbende i kvartalsoversigterne artikler om
den seneste udvikling inden for en række områder – bl.a. pengepolitik,
statistik, sedler og mønter, Den Økonomiske og Monetære Union, beta-
lingsformidling mv.
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Sammendrag

Grundlaget for den danske pengepolitik har i årtier været fastkurspoli-
tikken i forskellige udformninger, og Danmark har deltaget i det euro-
pæiske valutasamarbejde, EMS, i hele dette systems levetid. Indførelsen
af euroen den 1. januar 1999 har ikke ændret ved fastkurspolitikken.
Kronen er nu knyttet til euro gennem deltagelse i valutakursmekanis-
men ERM2 med et udsvingsbånd på +/- 2,25 pct. og en centralkurs, der
svarer til den tidligere centralkurs over for D-mark.

Nationalbanken har i de seneste år stabiliseret kronekursen tæt på cen-
tralkursen over for D-mark og euro. Underliggende tendenser til større
udsving i kronekursen imødegås ved køb eller salg af valuta og ved æn-
dringer i Nationalbankens rentesatser. Kronen var meget stabil over for
euro i 1999, i 1. halvår med en underliggende tendens til styrkelse. Som
følge heraf købte Nationalbanken valuta, og valutareserven steg med 64
mia.kr. i 1999 til 165 mia.kr.

På baggrund af valutaindstrømningen nedsatte Nationalbanken de
pengepolitiske renter i flere mindre trin i 1. halvår 1999. I april
1999 nedsatte Nationalbanken desuden de pengepolitiske renter efter
en rentenedsættelse i euroområdet, og i november 1999 og februar
2000 forhøjede Nationalbanken renterne efter renteforhøjelser
i euroområdet. Det korte rentespænd over for euroområdet blev
indsnævret i 1999 og var omkring 0,4 pct. ved udgangen af februar
2000.

Nationalbankens pengepolitiske instrumenter blev i 1999 ændret på
en række områder. Der var primært tale om tekniske ændringer, der
ikke påvirkede de overordnede rammer for udførelsen af pengepolitik-
ken.

De internationale finansielle markeder bar i 1999 præg af en stabilise-
ring efter uroen i 1998. Dette har sammen med den tiltagende vækst
over året medvirket til en betydelig stigning i de lange obligationsrenter
i de fleste industrialiserede lande i 1999. Over året steg de lange renter i
USA med omkring 1,8 pct. og i Tyskland med omkring 1,5 pct. I Danmark
var det 10-årige rentespænd over for Tyskland omkring 0,35 pct. i febru-
ar 2000. Euroen blev svækket over for dollar og yen i 1999.
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Hos Danmarks handelspartnere skønnes bruttonationalproduktet, BNP,
at være vokset 2,1 pct. i 1999. Opsvinget i USA fortsatte i 1999, og i lø-
bet af 1999 tiltog væksten i euroområdet. Den økonomiske krise i Syd-
østasien er vendt, mens situationen i Rusland fortsat er usikker.

Efter flere år med høj vækst i dansk økonomi er tempoet aftaget i 1999.
BNP skønnes at være vokset med 1,5 pct. i 1999. Det er den indenland-
ske efterspørgsel, der er afdæmpet, hvilket har mindsket balancepro-
blemerne i økonomien.

En markant forbedring af handelsbalancen har vendt de senere års for-
ringelse af betalingsbalancen, og der skønnes at have været et overskud
på betalingsbalancens løbende poster i 1999 i størrelsesordenen 10
mia.kr., svarende til 0,9 pct. af BNP. Forbedringen skyldes bl.a. en eks-
portfremgang som følge af det begyndende konjunkturopsving i Euro-
pa, en lavere kapacitetsudnyttelse samt en svagere effektiv krone-
kurs. Samtidig blev væksten i importen dæmpet som følge af en kraftig
lagernedbringelse og en afdæmpning af den indenlandske efterspørg-
sel.

Med udsigt til en fortsat afdæmpet indenlandsk efterspørgsel og en
højere eksport er der mulighed for at opretholde en lav ledighed, sam-
tidig med at udlandsgælden nedbringes.

Dansk økonomi har oplevet en "blød" landing, hvor eksporten har gen-
vundet styrke, men løn- og inflationsudviklingen ligger højt.

Ledigheden faldt fortsat i 1999 og var ved årets udgang 5,4 pct. Et vok-
sende arbejdsudbud er nødvendigt for en fortsat høj BNP-vækst, med-
mindre produktiviteten kan øges væsentligt i fremtiden.

Lønstigningerne var for hele 1999 i gennemsnit 4,4 pct., ligesom i 1998.
Der var en svag afdæmpning i løbet af 1999. Siden 1996 har lønstignin-
gerne ligget over euroområdets lønstigninger. De høje danske lønstig-
ninger kan skabe problemer for den danske konkurrenceevne og mål-
sætningen om prisstabilitet. Det er derfor vigtigt, at afdæmpningen i
lønudviklingen fortsætter.

Trods mindre kapacitetspres er forbrugerpriserne accelereret, hvilket
bl.a. skyldes højere energi- og fødevarepriser. Inflationen ligger over
prisudviklingen i euroområdet og tangerede ved udgangen af 1999 in-
flationskriteriet for deltagelse i eurosamarbejdet.
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Pengepolitikken har i en lang årrække været anvendt til at stabilisere
valutakursen. Det påhviler finanspolitikken og den øvrige økonomiske
politik at styre den indenlandske konjunkturudvikling og at sikre, at
denne er forenelig med fastkurspolitikkens krav. Den samlede økonomi-
ske politik bidrog i 1999 til en afdæmpning af den indenlandske efter-
spørgsel. Finansloven for 2000 indebærer en mere lempelig finanspoli-
tik, end regeringen lagde op til i finanslovforslaget for 2000. De finan-
sielle forhold er fortsat lempelige, hvilket skærper kravet til fastholdelse
af de finanspolitiske mål.

Pengeinstitutternes samlede årsresultat blev forbedret til godt 14 mia.kr.
Hensættelser og tab på debitorer faldt med knap 5 pct. Realkreditinsti-
tutterne ventes også at få et godt årsresultat i 1999. Investeringsfor-
eningernes formue viste stor fremgang i 1999.

Nationalbanken færdiggjorde i 1999 udsendelsen af den nye seddelse-
rie. I maj udsendte Nationalbanken en ny 50-kroneseddel og i november
en ny 100-kroneseddel. Op til årtusindskiftet iværksatte Nationalbanken
en række ekstraordinære tiltag for at sikre en tilstrækkelig forsyning af
kontanter.

Det fælles europæiske betalingssystem TARGET trådte i kraft samtidig
med indførelsen af euroen. Den danske del af TARGET, DEBES, fik en
problemfri start.

I IMF og EU er der udført et stort arbejde for at standardisere den øko-
nomiske og finansielle statistik. Det stiller krav til den danske finansielle
statistik, hvor Nationalbanken, i samarbejde med Danmarks Statistik, er
ved at foretage en udbygning for at kunne leve op til de fastsatte ret-
ningslinjer.

Nationalbankens overgang til år 2000 forløb uden problemer.

Nationalbankens regnskab for 1999 viser et overskud på 1.472 mio.kr.
Negative kursreguleringer mv. udgjorde 3.081 mio.kr. Efter overførsel af
3.081 mio.kr. fra kursreguleringsfonden og henlæggelse af 1.366 mio.kr.
– svarende til 30 pct. af resultatet før kursreguleringer – til sikringsfon-
den, overføres restbeløbet på 3.188 mio.kr. til staten.
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Den danske økonomi

Efter flere år med høj vækst i dansk økonomi er tempoet aftaget i 1999.
Det er den indenlandske efterspørgsel, der er afdæmpet, hvilket har
mindsket balanceproblemerne i økonomien. Kapacitetspresset er redu-
ceret, og lønstigningstakten er aftaget, men ligger fortsat over euro-
områdets. De senere års forringelse af betalingsbalancen er vendt, og
der skønnes at have været et overskud i 1999 i størrelsesordenen 10
mia.kr.

Trods mindre kapacitetspres er forbrugerpriserne accelereret, hvilket
bl.a. skyldes højere energi- og fødevarepriser.

Der er udsigt til øget vækst på Danmarks eksportmarkeder. Det giver
mulighed for, at eksporten kan vokse yderligere. Det danske arbejds-
marked er i dag fortsat stramt, og der er risiko for, at lønstigningerne vil
forblive på et for højt niveau, og konkurrenceevnen forringes.

INTERNATIONAL BAGGRUND

Grundtonen i verdensøkonomien er positiv, og OECD forventer, at væk-
sten i bruttonationalproduktet, BNP, hos Danmarks handelspartnere vil
stige til 2,7 pct. i 2000 fra 2,1 pct. i 1999.1 Opsvinget i USA fortsatte i
1999, og i løbet af året tiltog væksten i euroområdet. Prisen på råolie
steg markant i 1999, og stigningen har ført til et vist pres på forbruger-
priserne. Det lange renteniveau har været stigende i 1999.

Den økonomiske krise i Sydøstasien er vendt, og væksten i området
har generelt været stærk. Situationen i Rusland var fortsat usikker ved
udgangen af 1999, men fokus i verdensøkonomien er primært rettet
mod USA, hvor spørgsmålet er, om den lange fremgangsperiode med
høj vækst og lav inflation kan fortsætte i 2000.

Væksten i USA var i 1999 på et højt niveau over 4 pct. for tredje år i
træk, jf. figur 1. Dermed har det økonomiske opsving varet 8 år uden at
medføre en høj inflation. Ses der bort fra energi og fødevarer, er inflati-
onen ligefrem faldet i 1999. Opsvinget i USA er hovedsagelig båret af
det private forbrug, der bl.a. er stimuleret af kraftige stigninger i aktie-
kurser og voksende ejendomspriser. Forbruget er steget så stærkt i for-
hold til indkomsten, at husholdningernes opsparing er faldet til næsten

1
Hvor tal ikke foreligger for hele 1999 benyttes OECD-skøn.
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ingenting, og der er et stort underskud på betalingsbalancen. På de
offentlige finanser var der et overskud i 1999.

Efter negativ vækst i 1998 er udviklingen vendt i Japan, og BNP skønnes
at være steget med 1,4 pct. i 1999. Væksten har primært været drevet af
offentlige investeringer og privatforbrug, stimuleret af bl.a. skattelettel-
ser. Yen steg stærkt over for dollar i 1998 og er steget yderligere i 1999.
Den japanske centralbank har forsøgt at understøtte eksporten ved at
dæmpe kursstigningen ved salg af yen på valutamarkedet.

Fremgangen i den økonomiske aktivitet er dog usikker. Omstrukture-
ringer i japansk erhvervsliv og i den finansielle sektor har øget frygten
for arbejdsløshed, hvilket kan påvirke privatforbruget i negativ retning.
Desuden er muligheden for flere offentlige tiltag begrænset. Den japan-
ske regering fremlagde i november 1999 den niende aktivitetspakke
siden 1992, og det offentlige budgetunderskud forventes i 1999 at ud-
gøre 7,6 pct. af BNP.

For euroområdet under et tiltog væksten i løbet af 1999 efter en mindre
afmatning i privatforbruget og en svag eksport i slutningen af 1998 og
begyndelsen af 1999. OECD skønner, at væksten i BNP udgjorde 2,1 pct. i
1999 og forventer en stigende vækst i 2000.

På trods af øget vækst og en svækkelse af euro har der i 1999 været
en afdæmpet prisudvikling i euroområdet. Energi- og fødevarepriser

BRUTTONATIONALPRODUKT, BNP Figur 1
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bidrog til at øge inflationen. Den gennemsnitlige prisstigningstakt i
1999 var på 1,1 pct., hvilket er inden for Den Europæiske Centralbanks
definition af prisstabilitet, der er en årlig stigning i forbrugerpriserne på
under 2 pct.

Arbejdsløsheden i euroområdet faldt i 1999, men var fortsat på et højt
niveau ved årets udgang. For hele euroområdet var ledigheden på gen-
nemsnitlig 10 pct. af arbejdsstyrken i 1999, men det dækkede over store
forskelle mellem de enkelte lande. Væksten i lønomkostningerne i
euroområdet var under 2,5 pct. frem til 3. kvartal 1999.

Euroområdet under et havde i 1999 et overskud på betalingsbalancen
på 0,8 pct. af BNP, mens der i gennemsnit var et underskud på de of-
fentlige finanser på 1,6 pct. af BNP. Som med arbejdsløsheden var der
store forskelle mellem de enkelte lande.

Efter en kortvarig økonomisk afmatning i Storbritannien i slutningen af
1998 er udviklingen vendt, og foreløbige tal viser en vækst i BNP på 1,9
pct. i 1999. Dermed er den økonomiske vækst i Storbritannien ved hjælp
af en stærk indenlandsk efterspørgsel hurtigt kommet sig over den sva-
ge eksportudvikling i slutningen af 1998 og begyndelsen af 1999. I sidste

HOVEDTAL FOR DANSK ØKONOMI Tabel 1

Realvækst i forhold til året før, pct. 1995 1996 1997 1998 19991

Privat forbrug ................................................ 2,6 2,9 3,7 3,5 0,6
Offentlig efterspørgsel ................................. 2,3 3,7 1,0 2,5 1,1
Erhvervsinvesteringer .................................... 17,1 3,6 12,3 8,5 2,7
Boliginvesteringer ......................................... 5,3 7,3 7,7 5,1 0,9

Indenlandsk efterspørgsel ekskl. lager-
investeringer .................................................. 4,6 3,4 4,5 4,1 1,1
Lagerinvesteringer2 ....................................... 0,8 -0,8 0,1 0,4 -1,1

Indenlandsk efterspørgsel i alt ..................... 5,5 2,5 4,6 4,6 0,0

Eksport ........................................................... 3,5 5,0 4,4 1,4 6,7
Import ............................................................. 8,8 4,3 8,5 6,4 2,9
Nettoeksport2 ................................................. -1,6 0,4 -1,3 -1,8 1,5

Bruttonationalprodukt, BNP ......................... 3,7 2,8 3,1 2,7 1,5

Ledighed, pct. af arbejdsstyrken .................. 10,4 8,9 7,9 6,6 5,7
Forbrugerprisindeks, vækst i pct. ................. 2,1 2,1 2,2 1,9 2,5

Betalingsbalance, pct. af BNP ....................... 1,0 1,7 0,4 -1,1 0,9
Offentlig budgetsaldo, pct. af BNP .............. -2,2 -1,0 0,5 1,2 2,8

Privat opsparingsoverskud3, pct. af BNP ...... 3,2 2,7 -0,1 -2,3 -2,0

Kilde: Danmarks Statistik.
1 Delvist skøn, baseret på foreløbige tal fra Danmarks Statistik.
2 Bidrag til vækst i bruttonationalproduktet i faste priser.
3 Betalingsbalanceoverskud plus offentligt budgetunderskud.
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halvdel af 1999 steg nettoeksporten trods et fortsat stærkt pund, og
todelingen af den engelske økonomi med en stærk indenlandsk sektor
og en svag eksportsektor blev mindsket.

I Sverige fortsatte opsvinget i 1999, og foreløbige tal peger på en
vækst i BNP på 3,9 pct. Væksten var båret af både indenlandsk efter-
spørgsel og eksport. Inflationen har været stigende i 1999, men niveauet
forblev lavt.

Efter en årrække med høj vækst og tegn på overophedning oplevede
Norge i 1999 en afdæmpning med en forventet vækst i BNP på 0,6 pct.
Afdæmpningen skyldtes primært et fald i den indenlandske efterspørgsel.

Grækenland, der har meddelt, at det vil søge om euromedlemskab
gældende fra 1. januar 2001, oplevede en høj vækst på omkring 3,3 pct.
i 1999. Ledigheden var på lidt over 11 pct., mens inflationen var på 2,4
pct. for hele 1999.

DEN ØKONOMISKE AKTIVITET I DANMARK

Sammenholdt med de foregående års opgang var vendingen i økonomi-
en i 1999 tydelig. BNP skønnes at være steget med 1,5 pct. i 1999 mod
2,7 pct. i 1998, jf. tabel 1. Den lavere vækst skyldtes en afdæmpning i
den indenlandske efterspørgsel, der især viste sig i 1. halvdel af året, jf.
figur 2. Eksporten genvandt styrke, og nettoeksporten bidrog positivt til
væksten i BNP.

BRUTTONATIONALPRODUKTET OG DEN INDENLANDSKE EFTERSPØRGSEL Figur 2
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Det private forbrug steg med 0,6 pct., hvilket var en klar afdæmpning i
forhold til de foregående år. I årets første seks måneder udviste privat-
forbruget ligefrem et fald, hvorefter det igen steg moderat. Forbrugs-
kvoten var dog fortsat høj, og den private sektor havde et opsparings-
underskud på 2,0 pct. af BNP i 1999. Den faldende tendens i den private
opsparing blev imidlertid bremset.

Væksten i det offentlige forbrug og de offentlige investeringer var på
1,1 pct., hvilket var under det halve af det foregående års stigning.

Den økonomiske balance blev bedre i 1999, hvilket bl.a. skyldtes pinse-
pakken, et højere renteniveau samt en stigende vækst på eksportmar-
kederne. Målet med pinsepakken, der blev vedtaget i 1998 med gradvis
indfasning fra 1999, var en afdæmpning af privatforbruget og en højere
privat opsparing. Midlet var bl.a. en reduktion af rentefradraget, der
dels skulle dæmpe ejendomspriserne, dels gøre låntagning mindre for-
delagtig.

Den lavere værdi af rentefradraget og det højere renteniveau i 1999
må antages at have haft en effekt på privatforbruget, selv om afdæmp-
ningen af ejendomspriserne lod vente på sig. I årets første tre kvartaler
steg ejendomspriserne fortsat. Den officielle statistik foreligger endnu
ikke for hele 1999, men Realkreditrådets opgørelse viser et fald i 4. kvar-

NOMINEL OG REAL EFFEKTIV KRONEKURS Figur 3
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tal. Afdæmpningen på boligmarkedet i slutningen af året sås også i om-
sætningen, der faldt markant i 4. kvartal.

Med pinsepakkens effekt på den private opsparing bidrog den samlede
økonomiske politik i 1999 til en afdæmpning af den indenlandske efter-
spørgsel. Finansloven for 2000 indebærer en mere lempelig finanspoli-
tik, end regeringen lagde op til i finanslovforslaget for 2000. Regeringen
forventer dog fortsat, at den stramning, der følger af pinsepakkens
strukturvirkninger, ikke bliver udlignet.

De finansielle forhold er fortsat lempelige på trods af en stigende ren-
te i sidste halvår af 1999. Det skærper kravet til fastholdelse af de fi-
nanspolitiske mål. Dels er renten fortsat på et lavt niveau, dels er den
nominelle og reale effektive kronekurs faldet i 1999, jf. figur 3 .

Den samlede beskæftigelse steg i 1999 med 26.000 personer, jf. tabel 2.
Det er lavere end stigningen på 56.000 personer i både 1997 og 1998.
Den lavere beskæftigelsesvækst gjaldt både privat og offentligt ansatte.
Den procentvise stigning i beskæftigelsen i 1999 var lidt mindre end i
aktiviteten, svarende til en lille produktivitetsstigning.

Afdæmpningen i beskæftigelsesvæksten har været ledsaget af en næ-
sten uændret arbejdsstyrke, og ledigheden er faldet med 25.000 perso-
ner i 1999. Arbejdsløsheden i procent af arbejdsstyrken var ved årets
udgang 5,4 pct.

DET DANSKE ARBEJDSMARKED Tabel 2

1.000 personer, årsgennemsnit 1996 1997 1998 19991

Lønmodtagere
  Privat sektor ................................................. 1.581 1.624 1.672 1.697
  Offentlig sektor ........................................... 780 794 805 808
Selvstændige .................................................. 213 211 208 206
Beskæftigede i alt .......................................... 2.573 2.629 2.685 2.711
Ledige ............................................................. 246 220 183 158
Arbejdsstyrke ................................................. 2.819 2.849 2.868 2.869

Efterlønsmodtagere2 ..................................... 167 170 176 179
Personer på orlov ........................................... 63 46 41 33

Ledighed, pct. af arbejdsstyrken .................. 8,9 7,9 6,6 5,7
Ledighed, EU-definition,
pct. af arbejdsstyrken3 ................................... 6,8 5,6 5,1 4,5

Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger.
1 Delvist skøn, baseret på foreløbige tal.
2 Inkl. modtagere af overgangsydelse.
3 Eurostats opgørelse.
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BETALINGSBALANCEN

Betalingsbalancen er forbedret i 1999, og foreløbige tal peger på et
overskud for hele året i størrelsesordenen 10 mia.kr., svarende til 0,9 pct.
af BNP. Forbedringen skyldtes bl.a., at industrieksporten gik bedre i 1999
end i 1998. Eksportfremgangen var båret af det begyndende konjunk-
turopsving i Europa, en lavere kapacitetsudnyttelse samt en svagere
effektiv kronekurs. Samtidig blev væksten i importen dæmpet i 1999
som følge af en kraftig lagernedbringelse og en afdæmpet indenlandsk
efterspørgsel. Samlet er varebalancen forbedret markant siden decem-
ber 1998, hvilket har vendt udviklingen på betalingsbalancens løbende
poster, jf. figur 4.

For første gang i de senere år er tabet af markedsandele ophørt. Der
er tegn på, at danske virksomheder for at vinde markedsandele er tilba-
geholdende med at hæve eksportpriserne. Det vidner om et lavere ka-
pacitetspres i industrien. Betalingsbalancen har dermed igen været en
god og hurtig indikator for udviklingen i økonomien. En vedvarende
tendens til forringelse af betalingsbalancens løbende poster er udtryk
for højt kapacitetspres eller ringe konkurrenceevne.

Trods en bedre betalingsbalance er den danske konkurrenceevne fort-
sat hæmmet af højere lønstigningstakter end udlandets. For at fastholde
den gunstige udvikling i såvel beskæftigelse som betalingsbalance er det
vigtigt, at lønstigningstakten afdæmpes yderligere.

BETALINGSBALANCEN Figur 4
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Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster i 1999 bidrog i sig
selv til en reduktion af Danmarks udlandsgæld. Værdiregulering af til-
godehavender og gæld (aktier og obligationer) vurderes at trække i
samme retning1. Årsagen er, at aktiekurserne er steget og obligations-
kurserne faldet i både Danmark og i udlandet. Primo 1999 havde Dan-
mark netto tilgodehavende i form af aktier og netto en markant gæld i
form af obligationer.

KREDITFORMIDLING

Efter flere år med faldende privat opsparing er udviklingen bremset i
1999. Denne tendens er afspejlet i penge- og realkreditinstitutternes
udlån, hvor stigningstakten er aftaget igennem 1999, men fortsat ligger
på et højt niveau, jf. figur 5. Svækkelsen i efterspørgslen efter kredit har
været mest udtalt hos ikke-erhvervsmæssige kunder, hvilket afspejler
den svagere udvikling i det private forbrug.

Realkreditinstitutternes nyudlån til ejerboliger er forskudt over mod
lån med variabel rente som en reaktion på, at den korte rente i 1999 har
været markant lavere end den lange obligationsrente, jf. side 38. Real-
kreditlån med variabel rente udgjorde ved årets udgang næsten 60
mia.kr., svarende til knap 6 pct. af de samlede realkreditudlån.

1
En foreløbig opgørelse af Danmarks udlandsgæld ultimo 1999 offentliggøres ved udgangen af marts
2000.

ÆNDRING I PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES INDENLANDSKE UDLÅN Figur 5
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Realkreditinstitutternes udlån i euro var ved årets udgang på 10 mia.kr.
af samlede udlån på 1.033 mia.kr.

Pengemængden, der består af borgernes, virksomhedernes og kommu-
nernes indskud i pengeinstitutter samt deres beholdning af sedler og
mønter, steg i 1999 med 4,2 pct., hvilket var på linje med de foregående
år. Dermed er pengemængden vokset lidt mere end transaktionsomfan-
get, målt ved værdien af den indenlandske efterspørgsel.

LØN- OG PRISUDVIKLING

Lønudviklingen er afdæmpet i løbet af 1999. Ifølge lønstatistikken fra
Dansk Arbejdsgiverforening, DA, steg lønnen med 4,2 pct. i 4 kvartal
mod 5,0 pct. i 1. kvartal. Lønstigningstakten for hele året var på 4,4 pct.,
hvilket svarede til stigningstakten i 1998.

Lønstigningstakten er fortsat høj og ligger over stigningstakten i
euroområdet, som det har været tilfældet siden starten af 1996, jf. figur
6. Lønnen er i alt steget med 15 pct. i Danmark siden 1996, mens den i
euroområdet i den tilsvarende periode er steget med 9 pct. Med aktu-
elle EU-harmoniserede arbejdsløshedsrater på omkring 4 pct. i Danmark
og lidt under 10 pct. i euroområdet vil det danske arbejdsmarked forbli-
ve strammere end euroområdets i en periode fremover på trods af øget
aktivitet i euroområdet.

LØNSTIGNINGER I DANMARK OG UDLANDET Figur 6
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De høje danske lønstigninger kan skabe problemer for den danske kon-
kurrenceevne og målsætningen om prisstabilitet. Det er derfor vigtigt,
at afdæmpningen i lønudviklingen fortsætter til trods for et stramt ar-
bejdsmarked. Det er ligeledes vigtigt, at den offentlige sektor ikke bi-
drager til yderligere lønpres ved en højere beskæftigelse end planlagt
og gennem afledte virkninger af lønudviklingen i den offentlige sektor.
I 1999 steg lønningerne i gennemsnit med 4,5 pct. i staten og med 3,2
pct. i kommunerne.

Forbrugerprisernes årlige stigningstakt er øget til gennemsnitlig 2,5 pct.
i 1999. Ved årets udgang var stigningstakten på 3,2 pct. Den stigende
inflation må ikke mindst tilskrives øgede energipriser. Den del af inflati-
onen, som bestemmes på det danske marked, har imidlertid også været
høj i 1999, hvilket bl.a. skyldes de fortsat høje danske lønstigninger.

Inflationen ligger over prisudviklingen i euroområdet. Målt ved det
EU-harmoniserede forbrugerprisindeks var inflationen i Danmark 2,1
pct. for hele året, mens den for euroområdet under et var 1,1 pct. Dan-
mark tangerede ved udgangen af 1999 inflationskriteriet for deltagelse i
eurosamarbejdet, jf. figur 7. Danmark kan ikke i en længere årrække
have større løn- og prisstigninger end eurolandene, uden at det forrin-
ger konkurrenceevnen og derfor kan true den gunstige beskæftigelses-
udvikling.

INFLATION I HENHOLD TIL MAASTRICHT-TRAKTATENS INFLATIONSKRITERIUM Figur 7
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DE ØKONOMISKE UDSIGTER

Den indenlandske aktivitet er dæmpet, og væksten hos vores handels-
partnere er på vej op, hvilket giver mulighed for en mere afbalanceret
udvikling i dansk økonomi. For første gang siden begyndelsen af
1990'erne stiger efterspørgslen mere i udlandet end i Danmark. Det er
gunstigt for betalingsbalancen, jf. figur 8.

Udsigterne til en fortsat afdæmpet indenlandsk efterspørgsel og højere
eksport er positive for dansk økonomi. Der er mulighed for at oprethol-
de en lav ledighed, samtidig med at udlandsgælden nedbringes. Set i
lyset af den fremtidige alderssammensætning, med flere ældre og en
mindre andel i den erhvervsaktive alder, er det vigtigt, at Danmark ikke
forspilder muligheden for at nedbringe udlandsgælden og renteudgif-
terne inden for en overskuelig fremtid. Det kræver et overskud på beta-
lingsbalancen, der tilvejebringes ved en god konkurrenceevne og en høj
opsparing i samfundet. Udsigten til en stigende forsørgerbyrde er lige-
ledes en begrundelse for at nedbringe den offentlige sektors gæld.

Et voksende arbejdsudbud er også nødvendigt for en fortsat høj BNP-
vækst, medmindre produktiviteten kan øges væsentligt i fremtiden. Et
større arbejdsudbud vil desuden lette finansieringen af offentlige vel-
færdsgoder. Med den seneste arbejdsmarkedsreform i efteråret 1998

RELATIV INDENLANDSK EFTERSPØRGSEL OG BETALINGSBALANCE Figur 8
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samt ændrede regler for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet ønskede
regeringen at gøre det danske arbejdsmarked mere smidigt og sikre et
øget arbejdsudbud. Foreløbig er det lykkedes at opnå en høj beskæfti-
gelse uden en accelererende lønudvikling – den lave ledighed taget i
betragtning. Tilgangen til arbejdsstyrken var imidlertid beskeden i 1999.
Udviklingen viser, at det er vanskeligt at opnå målsætningen om et øget
udbud af arbejdstimer. Mere ferie og fritid gør udfordringen større.

Dansk økonomi har oplevet en "blød" landing, hvor eksporten har gen-
vundet styrke, men løn- og inflationsudviklingen ligger højt.
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Penge- og valutapolitikken

Fastkurspolitikken er uændret efter indførelsen af euroen. Som en videre-
førelse af den hidtidige tilknytning til D-mark og de andre kernevalutaer i
EMS-systemet er kronen nu knyttet til euro med en centralkurs, der svarer
til den tidligere centralkurs over for D-mark. Den formelle ramme er valu-
takursmekanismen ERM2, som erstattede EMS-samarbejdet ved indførel-
sen af euroen i 1999. Kronens udsvingsbånd i ERM2 er +/- 2,25 pct.

Kronen var meget stabil over for euro i 1999. Valutareserven steg med
64 mia.kr. På baggrund af valutaindstrømningen nedsatte Nationalban-
ken de pengepolitiske renter i flere mindre trin i 1. halvår 1999. I april
1999 nedsatte Nationalbanken desuden renterne i forbindelse med en
rentenedsættelse i euroområdet. I november 1999 og i februar 2000 for-
højede Nationalbanken renterne efter en renteforhøjelse i euroområdet.
Det korte rentespænd over for euroområdet blev indsnævret i 1999.

Nationalbankens pengepolitiske instrumenter blev ændret på en ræk-
ke områder med virkning fra 21. juni 1999. Der var primært tale om tek-
niske ændringer, der ikke påvirkede de overordnede rammer for udfø-
relsen af pengepolitikken.

DEN VALUTAPOLITISKE MÅLSÆTNING

Målsætningen for den danske valutapolitik er at sikre en stabil krone-
kurs over for euro. Den formelle ramme for den danske fastkurspolitik
er valutakursmekanismen ERM2, som erstattede samarbejdet i Det Euro-
pæiske Monetære System, EMS, ved indførelsen af euroen 1. januar
1999. I henhold til aftalen med eurolandene og Den Europæiske Cen-
tralbank, ECB, deltager Danmark i ERM2 med en centralkurs på 746,038
kr. pr. 100 euro og et udsvingsbånd på +/- 2,25 pct. Kronens centralkurs
over for euro svarer til den tidligere centralkurs over for D-mark. Til-
knytningen til euro er en videreførelse af fastkurspolitikken frem til
euroens indførelse, hvor kronen var knyttet til D-mark og de andre ker-
nevalutaer i EMS.

Nationalbanken har i de seneste år stabiliseret kronekursen tæt på
centralkursen over for D-mark og nu euro. Underliggende tendenser til
større udsving i kronekursen imødegås ved køb eller salg af valuta
og/eller ændringer af Nationalbankens rentesatser.

Hovedmålet for den fælles pengepolitik i euroområdet er at fastholde
stabile priser. Kronens tilknytning til euro skaber derfor en ramme for
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stabile priser i Danmark. Fastkurspolitikken indebærer en klar arbejds-
deling mellem penge- og finanspolitikken. Pengepolitikken er indrettet
efter at stabilisere kronekursen over for euro, og følger derfor penge-
politikken i euroområdet meget tæt. Det påhviler dermed finanspolitik-
ken og den øvrige økonomiske politik at styre den indenlandske kon-
junkturudvikling og at sikre, at denne er forenelig med fastkurspolitik-
kens krav.

PENGEPOLITIKKEN I EUROOMRÅDET

Den praktiske omstilling til euroen foregik uden problemer, og handlen
i den nye valuta begyndte 4. januar 1999 ved åbningen af valutamarke-
derne efter nytår. Indførelsen af euroen skete efter en fastlåsning af de
11 medlemslandes valutakurser, hvor omregningskurserne tog udgangs-
punkt i de hidtidige centralkurser i EMS-samarbejdet. Euroens introduk-
tion var samtidig en overgang til en fælles pengepolitik og et fælles
pengemarked for hele euroområdet.

ECBs hovedmål er at fastholde prisstabilitet, der af ECB er defineret
som en årlig stigningstakt i forbrugerpriserne på under 2 pct. Prisstabili-
tet skal fastholdes på mellemlangt sigt. Til opfyldelse af målsætningen
har ECB valgt en pengepolitisk strategi, der bygger på to søjler. Den ene
søjle består af en referenceværdi for væksten i den brede pengemæng-
de, M3, og den anden søjle består af en vurdering af udviklingen i andre
væsentlige finansielle og økonomiske indikatorer med betydning for
prisudviklingen. Referenceværdien for den årlige vækst i M3, der vurde-
res at være forenelig med prisstabilitet på mellemlangt sigt, blev fastsat
til 4½ pct. for 1999. Denne er videreført i 2000.

Hvis der ikke er fare for prisstabiliteten i euroområdet, er det i hen-
hold til ECBs mandat muligt at anvende pengepolitikken til at bidrage til
udnyttelsen af vækstpotentialet i euroområdet. I foråret 1999 var den
årlige stigningstakt i forbrugerpriserne ca. 1 pct. i euroområdet, og sam-
tidig betød konjunktursituationen, at der var udsigt til fortsat prisstabili-
tet. På baggrund af det lave inflationspres besluttede ECBs styrelsesråd
8. april 1999 at nedsætte renten på de primære markedsoperationer
med 0,5 pct. til 2,5 pct., jf. figur 9. Samtidig blev også renterne på den
marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten nedsat med henholdsvis 1
pct. og 0,5 pct. Disse to stående faciliteter udgør under normale om-
stændigheder rentekorridoren for bevægelserne i dag-til-dag penge-
markedsrenten EONIA1, jf. boks 1. Med renteændringen blev rentekorri-

1
Euro Overnight Index Average, eller EONIA, er et sammenvejet gennemsnit af rentesatserne for
usikrede dag-til-dag forretninger indberettet af et panel af større banker, som er aktive i europen-
gemarkedet.
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doren indsnævret og var herefter symmetrisk omkring renten på de
primære markedsoperationer. ECB havde fastsat en forholdsvis snæver
rentekorridor på 0,5 pct. i begyndelsen af januar 1999 for at gøre det
lettere for markedsdeltagerne at vænne sig til det nye pengemarked i
euroområdet.

I løbet af sommeren og efteråret 1999 kom der klare tegn på et op-
sving i euroområdet, og i efteråret afveg væksten i M3 i stigende grad
fra referenceværdien i opadgående retning. Med henvisning til tilta-
gende risici for prisstabiliteten besluttede ECB 4. november at forhøje de
officielle rentesatser med 0,5 pct. Fortsat høj vækst i M3 samt tiltagende
risiko for fremtidig inflation, bl.a. som følge af svækkelsen af euro, fik
ECB til at forhøje de officielle renter med 0,25 pct. 3. februar 2000. Med
virkning fra 9. februar er renten på de primære markedsoperationer
dermed 3,25 pct.

ECBs pengepolitiske instrumenter har i 1999 fungeret, uden at der var
behov for at anvende de ekstraordinære, såkaldte finjusterende, penge-
politiske operationer. Disse kan anvendes til at udjævne uventede likvi-
ditetsudsving. ECB udførte den første ekstraordinære markedsoperation
5. januar 2000, hvor en del af den rigelige likviditet, der var i pengemar-
kedet i forbindelse med årsskiftet, blev absorberet.

OFFICIELLE RENTER OG PENGEMARKEDSRENTER I EUROOMRÅDET,
1999 OG 2000 Figur 9
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RENTEUDVIKLINGEN I DANMARK

Kronen har været meget stabil over for euro i 1999 på et niveau lidt
stærkere end ERM2-aftalens centralkurs. I første halvår var der en un-
derliggende tendens til styrkelse af kronen, og Nationalbanken interve-
nerede ved at købe valuta i markedet, jf. figur 10. På baggrund af en
betydelig valutaindstrømning og en stærk krone nedsatte Nationalban-
ken med virkning fra 7. januar, 4. februar og 1. marts 1999 indskudsbe-
vis- og udlånsrenten med i alt 0,55 pct. til 3,4 pct., jf. figur 11. Ved ren-
tenedsættelsen i februar blev også diskontoen nedsat med 0,25 pct. til
3,25 pct. Efter rentenedsættelserne i begyndelsen af 1999 var spændet
mellem de korte pengemarkedsrenter i Danmark og euroområdet ind-
snævret til ca. 0,4 pct. efter at have været udvidet til mere end 3 pct.
under uroen på de finansielle markeder i efteråret 1998. Spændet mel-
lem de korte pengemarkedsrenter i Danmark og euroområdet var for-
holdsvis stabilt i den resterende del af 1999 og var omkring 0,4 pct. ved
udgangen af februar 2000.

ECBs PRIMÆRE MARKEDSOPERATIONER OG RESERVEKRAVET I PRAKSIS Boks 1

ECBs primære markedsoperationer gennemføres som ugentlige auktioner, hvorved

markedet tilføres likviditet mod sikkerhedsstillelse. Ved de ugentlige auktioner i 1999

har renten, dvs. den primære markedsoperationsrente, været fastsat på forhånd, men

ECB kan også vælge en variabel rente ved auktionerne. Efter afgivelse af bud fra kredit-

institutterne fastsætter ECB tildelingen af likviditet. Forholdet mellem ECBs tildeling og

kreditinstitutternes bud kaldes tildelingsprocenten. Generelt har kreditinstitutternes

samlede budbeløb været høje, og tildelingsprocenterne har ofte været under 10 pct.

ECBs reservekravssystem pålægger kreditinstitutterne i euroområdet at deponere 2

pct. af udvalgte passiver i de nationale centralbanker. Reservekravene skal opfyldes i

gennemsnit i løbet af en reservekravsperiode på en måned, som løber fra den 24. til den

23. i den følgende måned. De krævede reserver forrentes med den primære markeds-

operationsrente.

Opfyldelse af reservekravet samt forventninger til fremtidige officielle renteændrin-

ger er vigtige faktorer bag budbeløbene og tildelingsprocenterne ved ECBs primære

markedsoperationer. Det højeste budbeløb, og efterfølgende laveste tildelingsprocent,

ved en primær markedsoperation blev givet ved auktionen 1. februar 2000, to dage før

annonceringen af ECBs renteforhøjelse.

På den sidste dag i hver reservekravsperiode bliver reservekravsforpligtelsen binden-

de, og dag-til-dag renten EONIA kan derfor udvise større udsving end normalt. Når EO-

NIA-renten stiger kraftigt ved udløbet af en reservekravsperiode, skyldes det typisk, at

en del kreditinstitutter mangler likviditet for at opfylde reservekravet. Når EONIA-

renten falder ved udløbet af en reservekravsperiode skyldes det, at kreditinstitutterne

har rigelig likviditet.
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Med baggrund i ECBs rentenedsættelse med 0,5 pct. 8. april 1999 ned-
satte Nationalbanken med virkning fra 9. april de officielle renter tilsva-
rende. Hermed var diskontoen 2,75 pct., det laveste siden 1933. Kronen
fortsatte den let stigende tendens, og efter en betydelig valutaind-
strømning i 1. halvdel af juni nedsatte Nationalbanken 17. juni ind-

NATIONALBANKENS NETTOKØB AF VALUTA OG KRONENS KURS OVER FOR EURO Figur 10
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skudsbevis- og udlånsrenten med 0,05 pct. til 2,85 pct. Herefter ophørte
tendensen til indstrømning af valuta.

Da ECB 4. november besluttede at forhøje de officielle renter med
0,5 pct. og derved reversere forårets lempelse, forhøjede Nationalban-
ken med virkning fra 5. november diskontoen med 0,25 pct. til 3 pct.
og indskudsbevis- og udlånsrenten med 0,45 pct. til 3,30 pct. Dermed
blev forskellen mellem indskudsbevis- og udlånsrenten og ECBs pri-
mære markedsoperationsrente indsnævret til 0,3 pct. Med baggrund
i ECBs forhøjelse af de officielle renter med 0,25 pct. 3. februar 2000,
forhøjede Nationalbanken diskontoen med 0,25 pct. til 3,25 pct. og ind-
skudsbevis- og udlånsrenten med 0,3 pct. til 3,60 pct. med virkning fra 4.
februar. Forskellen mellem indskudsbevis- og udlånsrenten og ECBs pri-
mære markedsoperationsrente blev dermed udvidet en anelse, hvilket
havde baggrund i en valutaudstrømning på 12 mia.kr. i januar 2000.

I 2. halvår af 1999 var renterne på pengemarkedsforretninger med
udløb efter årtusindskiftet noget højere end renterne på forretnin-
ger med udløb inden, jf. figur 12. På andre landes pengemarkeder var
situationen den samme, og det afspejlede primært en høj pris for at
handle likviditet i pengemarkedet ved årsskiftet. En rentepræmie i for-
bindelse med pengemarkedsforretninger omkring årsskifter er normal.
Transaktionsomfanget er lavt, fordi pengeinstitutternes regnskaber på
det tidspunkt er ved at blive gjort op, og positioner, der kan påvirke
resultatet, søges undgået. Præmien ved dette årsskifte var dog mere
markant end i de foregående år, bl.a. som følge af frygt for computer-

RENTEKURVEN PÅ PENGEMARKEDET I DANMARK Figur 12
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relaterede problemer ved årtusindskiftet. Som de fleste andre centralban-
ker havde også Nationalbanken taget forholdsregler for at kunne imøde-
komme en eventuel ekstra likviditetsefterspørgsel ved årsskiftet. Natio-
nalbanken åbnede for både køb og salg af indskudsbeviser 30. december
1999 og 3. januar 2000. Både i dagene inden årsskiftet og 3. januar 2000
var der et nettosalg af indskudsbeviser fra Nationalbanken til penge- og
realkreditinstitutterne. Nettosalget 3. januar 2000 kan dog primært hen-
føres til en betydelig likviditetspåvirkning fra statens betalinger. Omsæt-
ningen på pengemarkedet var lav i dagene omkring årsskiftet, men gene-
relt forløb årsskiftet uden problemer, og rentekurven på pengemarkedet
havde i januar 2000 igen en normal form. Efter forhøjelserne af de offi-
cielle renter i november 1999 og februar 2000 ligger rentekurven nu høje-
re end kurven i juli 1999. Desuden er kurven lidt stejlere som tegn på, at
markedsdeltagerne forventer yderligere officielle renteforhøjelser i 2000.

Pengeinstitutternes gennemsnitlige indlåns- og udlånssatser fortsatte i
1999 de seneste års faldende tendens. Fra 4. kvartal 1998 til 3. kvartal
1999 faldt pengeinstitutternes gennemsnitlige indlånsrente med 1,2 pct.
til 2,2 pct., mens den gennemsnitlige udlånsrente faldt med 1,4 pct. til
6,9 pct. Det resulterede i en lille indsnævring af rentemarginalen. Rente-
faldet blev vendt i 4. kvartal 1999, da de fleste pengeinstitutter hævede
indlåns- og udlånssatserne som følge af Nationalbankens renteforhøjel-
se i november.

Obligationsrenterne
De internationale og danske obligationsrenter steg betydeligt i løbet af
1999 i takt med, at den globale økonomiske vækst blev stærkere. Des-
uden afspejlede rentestigningen en vis normalisering efter flugten til
sikre statsobligationer under uroen på de finansielle markeder i efter-
året 1998. Den effektive rente på 10-årige danske statsobligationer steg
fra et historisk lavt niveau på ca. 4 pct. i januar 1999 til knap 6 pct. i ja-
nuar 2000. Stigningen i obligationsrenterne medførte, at rentekurven
blev væsentligt stejlere, jf. figur 13. Rentespændet mellem danske og
tyske 10-årige statsobligationer har været meget stabilt omkring 0,5 pct.
i 1999. Mod slutningen af året blev rentespændet indsnævret en anelse.
I februar 2000 var rentespændet omkring 0,35 pct.

Renterne på realkreditobligationer
De stigende statsobligationsrenter i 1999 slog igennem på det danske
realkreditmarked, jf. figur 14. Forskellen mellem renten på den 30-årige
gennemsnitlige realkreditrente og den 10-årige statsobligation var i
1999 fortsat en anelse højere end før uroen på de finansielle markeder i
efteråret 1998.
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RENTESTRUKTUR PÅ OBLIGATIONSMARKEDET, NULKUPONRENTER Figur 13
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OBLIGATIONSRENTER SAMT DANSK-TYSK 10-ÅRIGT RENTESPÆND Figur 14
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rien åbnet primo september 1999, hvilket også bidrog til en stigning i den gennemsnitlige rente.
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Stigningen i den lange realkreditrente og den større forskel mellem
korte og lange renter har fået et stigende antal boligejere til at optage
realkreditlån med variabel rente, såkaldte rentetilpasningslån eller flex-
lån, hvor renten ikke ligger fast i lånets løbetid, jf. side 61.

De fremtidige ydelser ved rentetilpasningslån kendes ikke, idet mar-
kedsrenterne kan variere betydeligt i lånets samlede løbetid. Med et
traditionelt fastforrentet lån er ydelserne kendte i hele lånets løbetid.
Figur 15 viser renten på statsgældsbeviser med en løbetid mellem 1 og 2
år, hvor renten medio december fastlåses et år frem. Grafen illustrerer,
at de rentebevægelser, som er set i de seneste tre år, ikke er særlig store
sammenlignet med bevægelserne tidligere i 1990'erne, hvor inflationen
også var lav. Det vil være risikabelt at basere sig på, at de relativt lave
renter siden 1996 vil være stabile mange år frem i tiden. Dels kan der
komme en international rentestigning, dels kan Nationalbanken være
nødsaget til at sætte renten kraftigt op, hvis der opstår et spekulativt
pres mod kronen. I sådanne situationer kan Nationalbanken ikke tage
hensyn til, at det også vil ramme private boligejere.

KAPITALBEVÆGELSERNE OG VALUTARESERVEN

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster skønnes at være i
størrelsesordenen 10 mia.kr. i 1999, jf. tabel 3. De private kapitalbevæ-
gelser har medført en nettokapitalimport på 52 mia.kr. Nationalbanken

RENTEN PÅ STATSGÆLDSBEVISER MED LØBETID 1-2 ÅR, FASTLÅST ET ÅR Figur 15
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købte valuta for netto 63 mia.kr., og valutareserven steg for året som
helhed med 64 mia.kr. ekskl. kursregulering. Ved udgangen af 1999 var
valutareserven på 165 mia.kr., jf. figur 16.

Porteføljeinvesteringerne resulterede i 1999 i en nettokapitaleksport
på 33 mia.kr. Danskere fortsatte de seneste års betydelige nettokøb af

KAPITALBEVÆGELSERNE Tabel 3

Nettoindtægt, mia.kr. 1998 1999

Betalingsbalancens løbende poster ............................. -14 10

Kapitaloverførsler .......................................................... 0 1

Private kapitalbevægelser:
Porteføljeinvesteringer1 ........................................... -42 -33
Direkte investeringer ............................................... -32 -5
Afledte instrumenter ............................................... -1 4
Lån og indskud3 ........................................................ 29 88
Skøn over ikke-registrerede handelskreditter ........ 7 1
Fejl og udeladelser ................................................... -5 -3

Nationalbankens nettovalutakøb ................................ -29 63

Anvendt til:
Nedbringelse af statens udlandsgæld ..................... 22 -2
Statens salg af Tele Danmark .................................. -21
Forøgelse af valutareserven ..................................... -29 64

Anm.: Ekskl. kursreguleringer mv.
1 Ekskl. statens udenlandske obligationslån.
2 Ekskl. statens salg af Tele Danmark.
3 Ekskl. statens udenlandske banklån.

VALUTARESERVEN Figur 16
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udenlandske værdipapirer og købte i 1999 for netto 67 mia.kr., hvoraf
43 mia.kr. var aktier. Valutaudlændinge købte i 1999 danske kroneobli-
gationer for netto 7 mia.kr. og danske obligationer i fremmed valuta for
28 mia.kr. Af de danske obligationer i fremmed valuta var hovedparten
kortfristede obligationer udstedt i euro af danske pengeinstitutter. Dan-
ske aktier gav ikke anledning til nettokapitalbevægelser i 1999.

Lån og indskud over for udlandet resulterede i en betydelig netto-
kapitalimport på 88 mia.kr. i 1999. Danske virksomheders og privatperso-
ners nettopassiver over for udlandet steg 34 mia.kr., hvilket især skyldes
danskeres øgede udenlandske låntagning i fremmed valuta. Desuden
steg pengeinstitutternes udlandsstilling med 58 mia.kr. Disse øgede pas-
siver i valuta kan være afdækning af valutarisiko i forbindelse med
indlændinges betydelige nettokøb af udenlandske værdipapirer, men
kan også skyldes valutaafdækning i forbindelse med varetransaktioner
eller åbne positioner i valutamarkedet.

Som følge af Nationalbankens betydelige køb af valuta og salg af kro-
ner i markedet i 1999, har penge- og realkreditinstitutternes samlede
mellemværende i kroner med Nationalbanken, også kaldet nettostillin-
gen, været stigende, jf. figur 17. De store daglige svingninger kan hen-
føres til statens ind- og udbetalinger. Samlet over året er disse ind- og
udbetalinger neutrale for nettostillingen, fordi statens bruttofinansie-
ringsbehov (ekskl. udenlandske afdrag) finansieres fuldt ud ved udste-
delse af statsobligationer i kroner.

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES MELLEMVÆRENDER
MED NATIONALBANKEN Figur 17
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DE PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER

Nationalbankens pengepolitik udføres grundlæggende gennem penge-
og realkreditinstitutternes dag-til-dag indskud på foliokonti i National-
banken samt Nationalbankens ugentlige markedsoperationer. Ved de
ugentlige markedsoperationer hver fredag kan penge- og realkreditin-
stitutterne låne i 14 dage mod sikkerhed i stats- og realkreditobligatio-
ner til udlånsrenten (Nationalbanken tilfører likviditet) eller placere
midler ved køb af 14-dages indskudsbeviser (Nationalbanken opsuger
likviditet). Renten på indskudsbeviser er den samme som udlånsrenten,
mens folioindskud forrentes med diskontoen. Forrentningen af instru-
menterne er det centrale led i pengepolitikken.

Ved de ugentlige markedsoperationer vil penge- og realkreditinstitut-
terne normalt sammensætte nettostillingen, så der samlet er tilstrække-
lige midler på foliokontiene til at dække det forventede likviditetsbehov
for den kommende uge. Hvis der på forhånd kan forudses betydelige
statslige ind- eller udbetalinger, vil Nationalbanken ekstraordinært til-
bagekøbe/sælge indskudsbeviser i løbet af ugen med forudgående an-
noncering. Ved større uforudsete udsving i likviditeten kan Nationalban-
ken desuden ekstraordinært tilbagekøbe/sælge indskudsbeviser uden
forudgående annoncering.

Nationalbankens pengepolitiske instrumenter blev ændret på en ræk-
ke områder med virkning fra 21. juni 1999, jf. omtalen i Kvartalsoversig-
ten 2. kvartal 1999, side 15. Der var primært tale om tekniske ændringer,
der ikke påvirkede de overordnede rammer for udførelsen af pengepoli-
tikken. Med ændringen fik realkreditinstitutterne adgang til de penge-
politiske instrumenter på lige fod med pengeinstitutterne. Nationalban-
kens genkøbsforretninger blev ændret til udlån mod sikkerhed i obliga-
tioner. Omlægningen indebar en teknisk ændring af sikkerhedsstillelsen,
der gav en række praktiske og administrative fordele. Modparternes
sikkerhedsstillelse i forbindelse med pengepolitiske lån, lån til kontant-
depoter og intradag-kredit kan nu samles i en fælles sikkerhedspulje.
Det gør modparternes sikkerhedsstillelse i Nationalbanken mere smidig.
Desuden har omlægningen fra genkøbsforretninger til udlån mod sik-
kerhed gjort det muligt at afvikle de pengepolitiske lån med umiddelbar
likviditetsvirkning.

Sikkerhedsgrundlaget blev udvidet til også at indeholde realkreditobli-
gationer mod tidligere kun statsobligationer. Dermed blev belånings-
grundlaget udvidet markant. For at undgå, at indestående på foliokon-
toen bruges til at spekulere i valutakurs- eller renteændringer, blev der
indført rammer for hvert enkelt penge- og realkreditinstituts folioind-
skud. Summen af disse rammer er 19,93 mia.kr. Ved overskridelse af den
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samlede ramme konverteres indskud ud over den individuelle ramme for
det enkelte penge- og realkreditinstitut til indskudsbeviser. Den samlede
ramme har ikke været overskredet, men i et par tilfælde var den samle-
de foliosaldo tæt på rammen. Da renteforskellen mellem diskontoen og
indskudsbevisrenten i en periode i 1999 var nede på 0,10 pct., var inci-
tamentet til at holde indskudsbeviser frem for et likvidt folioindeståen-
de for lavt, og systemet kom lidt under pres. I forbindelse med rentefor-
højelsen 4. november 1999 blev rentespændet mellem indskudsbevis- og
foliorenten udvidet til 0,30 pct., og ved renteforhøjelsen 3. februar 2000
blev spændet yderligere udvidet til 0,35 pct. Siden udvidelsen af rente-
spændet har der ikke været pres på den samlede folioramme.
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Udenlandske finansielle markeder

Med indførelsen af euroen den 1. januar 1999 er der dannet et stort
kapitalmarked i Europa i samme valuta. Dette bidrog til, at virksomhe-
dernes udstedelser af obligationer blev øget markant. Euroen blev
svækket over for dollar og yen i 1999.

De finansielle markeder bar præg af en stabilisering efter uroen i
1998. Dette har sammen med den tiltagende vækst over året medvirket
til en betydelig stigning i de lange statsobligationsrenter. Investorer
foretrækker dog fortsat likvide statsobligationer fra industrilandene
frem for papirer med højere kredit- og likviditetsrisiko.

Overordnet var der store stigninger på aktiemarkederne i 1999. Det var
primært aktier fra virksomheder med relation til IT-branchen, der steg.

Overgangen til år 2000 forløb uden nævneværdige problemer på de
finansielle markeder.

VALUTAMARKEDER

Dollaren blev styrket med 16 pct. over for euroen i 1999, jf. figur 18. Den
fortsatte høje vækst i USA og et europæisk opsving, der lod vente på sig,

DOLLAR OVER FOR YEN OG D-MARK/EURO Figur 18
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styrkede gennem 1. halvår dollaren over for euro. I 2. halvår, hvor
vækstudsigterne i euroområdet forbedredes, var styrkelsen mindre ud-
talt. Valutakurserne mellem de store økonomier bevæger sig en del fra
år til år. Størrelsen af udsvingene mellem dollar og euro i 1999 er således
ikke ekstraordinært store i historisk perspektiv, når der sammenlignes
med kurserne mellem D-mark og dollar.

Dollaren blev i 1999 svækket med 10 pct. over for japanske yen. Styr-
kelsen af yen fandt sted gennem 2. halvår og havde baggrund i en for-
bedret konjunktursituation i Japan. Overraskende gode væksttal for 1.
halvår øgede tilliden til den japanske økonomi og virksomhedernes ind-
tjening, hvilket indebar en større efterspørgsel efter japanske aktier.
Den japanske centralbank har i flere omgange solgt yen på valutamar-
kedet i et forsøg på at dæmpe kursstigningen på yen. Interventionerne
synes dog kun at have haft forholdsvis begrænsede og kortvarige effek-
ter på valutakursen.

Det britiske pund har i store træk fulgt dollaren og er over for euro
styrket med 13 pct. i 1999, jf. figur 19.

Norske og svenske kroner er styrket med henholdsvis 10 pct. og 11 pct.
over for euro i løbet af 1999, jf. figur 19. Styrkelsen af norske kroner har
baggrund i de kraftigt stigende oliepriser, mens væksten var beskeden
efter flere års høj økonomisk aktivitet. Den fortsat høje vækst i den
svenske økonomi var grundlag for styrkelsen af svenske kroner.

SVENSKE OG NORSKE KRONER SAMT BRITISKE PUND OVER FOR D-MARK/EURO Figur 19
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Siden den brasilianske regering opgav fastkurspolitikken i januar 1999 er
kurserne på valutaerne i de væsentligste nye markedsøkonomier (emer-
ging markets) stabiliseret, jf. figur 20. Især i det sydøstlige Asien har der
været pæn fremgang i den økonomiske aktivitet, mens situationen i de
sydamerikanske økonomier er mere ustabil. Ruslands økonomi er for-
bedret i forhold til 1998, men også her er fremgangen skrøbelig.

RENTEMARKEDER

Renteudvikling
Både de korte og de lange renter steg betydeligt i de fleste industrialise-
rede lande i 1999, jf. figur 21. I USA var rentekurven ved udgangen af
1999 svagt stigende, mens der var en mere markant positiv hældning på
den tyske rentekurve. Dette kan tages som et udtryk for, at Den Euro-
pæiske Centralbank, ECB, på længere sigt forventes at hæve den primæ-
re markedsoperationsrente med mere, end Den Amerikanske Forbunds-
bank forventes at hæve federal funds target rate. Den tyske rentekurve
har dog historisk haft en større hældning end den amerikanske.

I USA hævede Den Amerikanske Forbundsbank i juni, august og no-
vember 1999 samt i februar 2000 den officielle korte amerikanske rente
– federal funds target rate – med i alt 1 pct. til 5,75 pct. Dermed blev
rentenedsættelserne fra slutningen af 1998 mere end reverseret. Fortsat
stærke nøgletal for den amerikanske økonomi, et stramt arbejdsmarked
og vækst i råvarepriserne har ført til forventninger om yderligere penge-

VALUTAKURS OVER FOR DOLLAR FOR UDVALGTE NYE MARKEDSØKONOMIER Figur 20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Sydkorea Rusland Brasilien
1998 1999

Indeks, januar 1999 = 100



46

politiske stramninger for at dæmme op for en tiltagende inflation. Ren-
ten på 10-årige amerikanske statsobligationer steg i 1999 med omkring
1,8 pct. og var ved udgangen af året på 6,5 pct., jf. figur 22.

I Japan fortsatte de lange renter i begyndelsen af 1999 den stigende
tendens fra 1998, jf. figur 22. Renten faldt imidlertid og blev stabiliseret
på et niveau under 2 pct., da det blev offentliggjort, at en del af statens

STATSOBLIGATIONSRENTER I TYSKLAND OG USA VED FORSKELLIGE LØBETIDER Figur 21
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planlagte udstedelser af 10-årige obligationer ville blive omlagt til kor-
tere løbetider, og at offentlige institutioner ville reducere købet af lan-
ge statsobligationer med mindre end planlagt. Rentefaldet blev under-
støttet af den japanske centralbank gennem rigelig likviditet og en nul-
rentepolitik. I februar 1999 nedsatte den japanske centralbank de le-
dende rentesatser med 0,10 pct. til 0,15 pct. og tilkendegav samtidig en
hensigt om at holde dag-til-dag renten så tæt på nul som muligt.

Med baggrund i lav inflation og svag vækst i euroområdet nedsatte
ECB i april 1999 den primære markedsoperationsrente med 0,5 pct. til
2,5 pct. De lempelige monetære forhold hjalp opsvinget på vej. Med
henvisning til rigelig likviditet og den forbedrede konjunktursituation
hævede ECB i november 1999 renten på de primære markedsoperatio-
ner med 0,5 pct. til 3 pct. Renten blev hævet igen med 0,25 pct. til 3,25
pct. i februar 2000. De stigende amerikanske renter medvirkede til, at de
lange renter i Europa steg. Den lange tyske statsobligationsrente steg
således med omkring 1,5 pct. i 1999 til et niveau på omkring 5,25 pct.
ultimo 1999.

I Storbritannien lempede Bank of England i 1999 den pengepolitiske
rente med i alt 1,25 pct. til 5 pct. fra januar til juni for at imødegå en
afmatning af økonomien og en prisstigningstakt i underkanten af rege-
ringens målsætning. En efterfølgende stigende økonomisk aktivitet og
en lav arbejdsløshed øgede risikoen for en stigende inflation. På den
baggrund hævede Bank of England i september og november 1999 samt
i januar og februar 2000 den officielle rente med i alt 1,0 pct. til 6,0 pct.
Det 10-årige rentespænd til eurolandene er gradvis blevet indsnævret i
1999. Det voksende statslige budgetoverskud i Storbritannien har med-
ført lavere statslige obligationsudstedelser, og da en række institutio-
nelle investorer efterspørger statspapirer med løbetider fra 15-30 år,
pressede det i efteråret de lange renter ned. Det påvirkede også den 10-
årige rente, der imidlertid over året steg med omkring 1,25 pct. til 5,5
pct.

Euroen og obligationsmarkedet
Med indførelsen af euroen er der dannet et stort obligationsmarked i
Europa i samme valuta. Indførelsen forløb uden tekniske problemer.
Målt på BNP er euroområdet verdens næststørste økonomi og havde
ultimo 1998 en andel af den samlede verdenseksport på knap 20 pct.,
hvilket er den største andel for et valutaområde.1

Markedet for statsobligationer, som dominerer obligationsmarkedet i
euro, er blevet mere ensartet efter indførelsen af euro. Eurolandene har

1
Handel mellem eurolande er ikke inkluderet, jf. ECBs månedsrapport, januar 2000.
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således redenomineret stort set hele den indenlandske statsgæld fra
national valuta til euro. Derudover er en række markedskonventioner
harmoniseret.

Selv om valutakursrisikoen på eurolandenes statsobligationer er fjer-
net, er der dog fortsat renteforskelle mellem eurolandenes statsobliga-
tioner, jf. figur 23. Dette skyldes forskelle i især markedets vurdering af
likviditet, men også af kreditrisiko, dvs. landenes evne til at betale af på
deres gæld. Statslige udstedere har søgt at påvirke likviditeten i statsob-
ligationerne gennem udstedelsespolitikken for at opnå toneangivende
status. Dette er sket ved at koncentrere udstedelsen i få løbetider og ved
opkøb af tidligere udstedte obligationer for derved at gøre serierne så
store og likvide som muligt.1 I det 10-årige segment, hvor en stor del af
de statslige udstedelser er placeret, har de tyske statsobligationer opnå-
et toneangivende status for euroområdet. De tyske serier er blandt de
største i euroområdet, og kun tyske statspapirer er leverbare i den tone-
angivende 10-årige future.2 Denne future er med til at gøre de papirer,
som kan leveres i henhold til kontrakten, særligt efterspurgte.

Der var en markant vækst i udstedelsen af erhvervsobligationer på det

1
Se Lars Krogh Jessen og Anders Matzen, Statsobligationsmarkedet i euroområdet, Danmarks Natio-
nalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 1999.

2
En future er en standardaftale om at levere en obligation på en bestemt dato til en modpart mod at
få den pris, der aftales ved indgåelsen af kontrakten. De obligationer, der kan leveres, er fastsat i
standardkontrakten. Generelt bevæger værdien af en future sig parallelt med kursen på de leverbare
obligationer. En future, hvor sælger er forpligtet til at levere 10-årige tyske statsobligationer, kan
derfor anvendes til at afdække prisudsving på beholdninger af andre 10-årige obligationer.

RENTESPÆND OVER FOR TYSKLAND FOR 10-ÅRIGE STATSOBLIGATIONER
I EUROOMRÅDET Figur 23
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europæiske obligationsmarked i 1999.1 Dannelsen af et stort kapital-
marked uden valutakursrisiko har medført, at udstederne har fået ad-
gang til en større potentiel investorbase. En høj vækst i fusioner og virk-
somhedsovertagelser, som delvis er finansieret ved udstedelser af obli-
gationer, var ligeledes medvirkende til at øge udstedelsesomfanget.
Desuden har der givet været en udskydelse af udstedelser fra 1998 til
1999, således at virksomhederne kunne drage fordel af den forventede
lavere eurorente og undgå redenominering.

Indikatorer for kredit- og likviditetsrisici
Der var en tilbagevenden til mere rolige forhold på de finansielle mar-
keder i 1999 efter uroen i efteråret 1998. Rentespænd mellem fx obliga-
tioner i dollar udstedt af nye markedsøkonomier og amerikanske stats-
obligationer samt mellem virksomhedsobligationer og statsobligationer
blev gradvis indsnævret i 1. halvår 1999, jf. figur 24. Hen over sommeren
skete der dog på ny en udvidelse af en række rentespænd, idet store
udstedelser af virksomhedsobligationer i denne periode pressede renten
på disse papirer op i forhold til renten på statsobligationer. Niveauerne
er fortsat højere end i perioden frem til uroen på de finansielle marke-

1
For en nærmere beskrivelse af obligationsmarkedet i euro se Peter Kjær Jensen og Anne Reinholdt
Pedersen, Euroens første år på de finansielle markeder, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1.
kvartal 2000.

10-ÅRIGE RENTESPÆND TIL STATSOBLIGATIONER FOR
VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER OG SWAPS Figur 24
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der i 1998, hvilket afspejler, at investorer fortsat foretrækker sikre og
likvide obligationer.

AKTIEMARKEDER

1999 var som helhed præget af stigende aktiekurser. Aktiekurserne fort-
satte generelt med at stige efter nytår, hvor flere aktieindeks nåede nye
rekordniveauer i februar 2000, jf. figur 25 og 26. Det amerikanske Dow
Jones-indeks steg 25 pct. i 1999. Det er høj vækst og moderat inflation i
den amerikanske økonomi, der har givet grobund for kursstigningerne.
Derudover har de amerikanske husholdninger i stadig stigende grad
investeret i aktiemarkedet og dermed øget efterspørgslen efter aktier.
Hertil kommer, at udlændinge ligeledes har øget deres beholdning af
amerikanske aktier. Dette har bidraget til en kraftig kapitalindstrøm-
ning, der delvist har finansieret det amerikanske betalingsbalanceunder-
skud. Nettoudbuddet af aktier er faldet gennem de senere år. Dette
skyldes hovedsageligt virksomheders opkøb af egne aktier samt et øget
antal sammenlægninger og overtagelser.

Det var især aktier inden for computer- og internetindustrien, der op-
levede store kursstigninger. For flere af aktierne inden for IT-branchen
må der forudsættes store fremtidige indtjeningsstigninger, såfremt de
nuværende kurser skal bedømmes ud fra traditionelle vurderingsme-
toder af aktiemarkedet. Som en konsekvens af computer- og internet-
industriens stigende betydning for den amerikanske økonomi og de
finansielle markeder blev de to computervirksomheder, Microsoft og

AKTIEINDEKS I STORE INDUSTRILANDE Figur 25
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Intel fra 1. november 1999 indlemmet blandt de 30 aktier i Dow Jones-
indekset.

Det amerikanske Nasdaq-indeks, der i forhold til Dow Jones har en
overvægt af teknologiprægede aktier, steg 86 pct. i 1999, hvilket var
den største årlige stigningstakt i indeksets 28-årige historie. En betrag-
telig del af udviklingen kan dog forklares med markante kursstigninger
på få aktier.

Stærkere vækst i Europa har især i 2. halvår givet kursstigninger på de
europæiske aktiemarkeder. Også i Europa var teknologiaktierne i især
4. kvartal i fokus. Neuer Markt-indekset1, der ligesom Nasdaq har en
overvægt af teknologiaktier, steg 71 pct. alene i årets sidste tre måne-
der, hvilket var væsentligt mere end Nasdaq-indekset steg i samme peri-
ode.

Det japanske aktiemarked var primært drevet af forventninger i mar-
kedet om en bedring af den økonomiske situation og det finansielle
system. Dette betød især i starten af året stigende aktiekurser.

Også de nordiske aktieindeks var positive i 1999. Det danske KFX-
indeks steg 17 pct. i 1999 og satte i februar 2000 en foreløbig rekord. I
Sverige og Finland steg aktiekurserne endnu mere, jf. figur 26. Kursstig-
ningerne var her især præget af udviklingen i teknologiaktier som Erics-
son og Nokia.

1
Neuer Markt-indekset har base i Frankfurt og blev skabt af Deutsche Börse i marts 1997 for at give
især mindre vækstvirksomheder mulighed for at rejse kapital. I midten af 1998 var der registreret 43
selskaber i indekset. Dette tal er i dag vokset til over 200 – primært tyske – virksomheder.

NORDISKE AKTIEINDEKS Figur 26
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I de nye markedsøkonomier var aktiemarkederne i 1999 særdeles positi-
ve efter kraftigt faldende kurser i 1998 som følge af den finansielle kri-
se, jf. figur 27.

AKTIEINDEKS FOR UDVALGTE NYE MARKEDSØKONOMIER Figur 27
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Det indenlandske finansielle system

Som led i det nordiske børssamarbejde, NOREX, indførte Københavns
Fondsbørs i juni 1999 det fælles handelssystem SAXESS, hvor der i første
omgang handles aktier.

Pengeinstitutternes samlede årsresultat blev forbedret til godt 14
mia.kr. Hensættelser og tab på debitorer faldt med knap 5 pct. Realkre-
ditinstitutterne ventes også at få et godt årsresultat i 1999. Investerings-
foreningernes formue viste stor fremgang i 1999.

OBLIGATIONSMARKEDET

Renteudviklingen på det danske obligationsmarked er omtalt side 36.
Den udestående mængde af børsnoterede indenlandske kroneobligatio-
ner steg i 1999 fra nominelt 1.875 mia.kr. (161 pct. af BNP) til 1.908
mia.kr. (157 pct. af BNP). Den cirkulerende mængde af realkreditobliga-
tioner steg med 43 mia.kr., mens den cirkulerende mængde af statsobli-
gationer og andre obligationer faldt med i alt 10 mia.kr. i løbet af året.
Der blev i 1999 ekstraordinært opsagt for 169 mia.kr. realkreditobliga-
tioner, hovedsagelig i løbet af 1. halvår. Aktiviteten faldt i 2. halvår som
følge af et stigende renteniveau. De ekstraordinære opsigelser udgjorde
til sammenligning 236 mia.kr. i 1998.

Udenlandske investorer købte i 1999 netto kroneobligationer for 7
mia.kr. De solgte statsobligationer for 1 mia.kr. og købte realkredit-
obligationer for 8 mia.kr. Udlandets beholdning af kroneobligationer
består fortsat primært af statsobligationer, men beholdningen af real-
kreditobligationer har været stigende.

Mindsterenten blev i 1999 fastholdt på 4 pct., og den er ligeledes fast-
sat til 4 pct. for 1. halvår 2000. Med henvisning til, at mindsterenten kan
skabe problemer for kapitalmarkedets effektivitet, har Økonomiministe-
riets udvalg om "Den finansielle sektor efter år 20001" anbefalet, at det
overvejes at afskaffe mindsterentebestemmelsen. En obligation over-
holder mindsterentereglen og siges at være blåstemplet2, hvis kuponren-
ten er større end eller lig med den mindsterente, der er gældende i den

1
Jf. side 56.

2
Ved køb af en blåstemplet obligation bliver en privat investor kun beskattet af renteindtægten. Ved
køb af en sortstemplet obligation, hvor kuponrenten er under mindsterenten, beskattes både rente-
indtægten og kursgevinster. For en gennemgang af mindsterentereglens påvirkning af kapitalmar-
kedet henvises til Mads Gosvig og Jeppe Ladekarl, Mindsterenten og 4. pct.-markedet, Danmarks Na-
tionalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 1998.
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periode, hvor obligationen udstedes. Ved en stigning i mindsterenten vil
udstedelsen i mange åbne serier typisk blive indstillet. Det kan medføre,
at den cirkulerende mængde ikke bliver så stor som ønsket, hvorved
likviditeten bliver ringere. Det kan være medvirkende til indlåsningsef-
fekter og skævheder i markedets prissætning af obligationerne.

Som opfølgning på Økonomiministeriets "Redegørelse for overgan-
gen til euroen i tilfælde af dansk deltagelse", jf. side 146, nedsatte Nati-
onalbanken i sommeren 1999 en arbejdsgruppe til behandling af de
tekniske konsekvenser for det danske obligationsmarked ved en eventu-
el overgang til euro. Arbejdsgruppen1 behandlede primært spørgsmålet
vedrørende redenominering af cirkulerende obligationer fra kroner til
euro.

Arbejdsgruppens rapport udkom i slutningen af januar 20002. Heri på-
peges behovet for national lovgivning med baggrund i EU-forordninger
på området. Rapporten anbefaler, at redenomineringen tager udgangs-
punkt i den enkelte obligationsejers beholdning af en given obligations-
serie. Metoden benævnes bottom-up-metoden og er benyttet ved over-
gangen til euro af langt den overvejende del af de nuværende lande
i euroområdet. Ved redenominering anbefales det tillige, at afrunding
sker til nærmeste eurocent. Endelig anbefales en samtidig redenomi-
nering af stats- og realkreditobligationer ved indtræden i eurosamar-
bejdet, mens erhvervsobligationer bør kunne redenomineres i løbet
af en nærmere fastsat periode. På grund af kapacitetsbegrænsninger
i Værdipapircentralens edb-systemer vil redenominering ved et års-
skifte nødvendiggøre en eller flere ekstraordinære lukkedage i VP-
systemet.

TILTAG PÅ BØRSOMRÅDET

Nordisk børssamarbejde
I forbindelse med det formaliserede samarbejde, NOREX, mellem Kø-
benhavns Fondsbørs og OM Stockholmsbörsen indførte Københavns
Fondsbørs i juni 1999 det fælles handelssystem, SAXESS, til handel med
aktier. SAXESS ventes udbygget med funktioner til obligations- og deri-
vathandel i efteråret 2000.

I november 1999 indgik Københavns Fondsbørs, OM Stockholmsbörsen
og Oslo Børs en intentionsaftale om Oslo Børs' deltagelse i NOREX. For-
handlingerne ventes afsluttet i begyndelsen af 2000, og Oslo Børs ventes

1
I arbejdsgruppen deltog repræsentanter fra Børsmæglerforeningen, Finansministeriet, Økonomimi-
nisteriet, Finansrådet, Finanstilsynet, Københavns Fondsbørs, Realkreditrådet, Værdipapircentralen
og Nationalbanken.

2
Se også Nationalbankens hjemmeside www.nationalbanken.dk under Publikationer.
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at tage SAXESS-systemet i brug i løbet af 2. kvartal 2001. Der er desuden
indledt forhandlinger med børserne i de tre baltiske stater og Island om
deltagelse i NOREX.

Europæisk børssamarbejde
I maj 1999 sluttede børserne i Paris, Madrid, Milano, Amsterdam, Bruxel-
les og Zürich sig til den strategiske alliance mellem børserne i Frankfurt
og London om etablering af et fælles handelssystem for de største euro-
pæiske selskaber. Alliancen har imidlertid vist sig problematisk bl.a. på
grund af uenighed om den fælles teknologi. Målet om et fælles han-
delssystem er indtil videre opgivet. I stedet etablerer børsalliancen fra
november 2000 et nyt fælles elektronisk system, der giver adgang til de
deltagende børsers handelssystemer. Imidlertid kan et udspil ved over-
gangen til år 2000 fra børsen i Frankfurt om etablering af et europæisk
børssystem, der skal gælde for hele det europæiske kapitalmarked, mu-
ligvis blokere for den påtænkte alliance mellem de otte europæiske
børser. Det nye børssystem påtænkes at omfatte alle områder, der har
med børshandel og kapitalmarkeder at gøre, herunder også valutahan-
del, registrerings- og afviklingssystemer.

Nye oplysningsforpligtelser for de børsnoterede selskaber
I oktober 1999 indførte Københavns Fondsbørs et nyt regelsæt for ud-
stedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs. De
nye oplysningsforpligtelser regulerer, hvilke informationer selskaberne
skal offentliggøre. Formålet med det nye regelsæt er at sikre et niveau
for oplysningsforpligtelser, der svarer til international standard, idet
interessen for at investere i danske børsnoterede værdipapirer bl.a. af-
hænger af informationsniveauet fra udstederne. NOREX samarbejdet
har medvirket til at understrege behovet for en harmonisering af reg-
lerne.

Med regelsættet er der indført en forstærket anbefaling om offent-
liggørelse af kvartalsrapporter, og Københavns Fondsbørs forventer, at
en stor del af KFX-selskaberne inden for kort tid vil meddele, at de vil
følge Fondsbørsens anbefaling om "best practice". Derudover er indført
krav om, at enhver meddelelse skal indeholde selskabets egen vurdering
af konsekvenserne af den givne information, og at regnskaber og regn-
skabsmeddelelser skal oplyse om ledelsens forventninger til selskabets
økonomiske udvikling for indeværende regnskabsår.

For at tilpasse fristerne for regnskabsaflæggelse til international prak-
sis skal årsregnskabsmeddelelsen offentliggøres senest tre måneder efter
regnskabsårets afslutning mod den tidligere frist på fem måneder. En-
delig skal selskaberne offentliggøre en børskalender for det kommende
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år med angivelse af datoer for, hvornår regnskabsmeddelelser forventes
offentliggjort.

Herudover omfatter det nye regelsæt strammere krav til de interne
regler for handel med selskabernes aktier, samt at selskaberne skal of-
fentliggøre oplysninger om eventuelle incitamentsprogrammer til sel-
skabets ledelse. Der er også indført krav om offentliggørelse af transak-
tioner mellem nærtstående parter. Endelig skal selskaberne tilrettelæg-
ge deres investorrelationsaktiviteter under hensyntagen til de nye regler
og efter princippet om ligebehandling af investorer.

Nyt aktieindeks
For at skabe større opmærksomhed om de mindre og mellemstore børs-
noterede selskaber oprettede Københavns Fondsbørs 7. januar 2000
et nyt aktieindeks, KFmX-indekset. Indekset rummer ca. 230 aktier, der
ikke i forvejen er repræsenteret i KFX-indekset, og som tilsammen re-
præsenterer 21 pct. af den samlede markedsværdi på Københavns
Fondsbørs.

KFX-indekset vil dog stadig være det toneangivende indeks, idet de
20 aktier, som er med i KFX-indekset, tegner sig for ca. 67 pct. af den
samlede markedsværdi. Københavns Fondsbørs har besluttet at føl-
ge den internationale standard og revidere KFX-indekset hvert halve år.

OMDANNELSE AF VÆRDIPAPIRCENTRALEN TIL ET AKTIESELSKAB

Værdipapircentralen, VP, er en selvejende institution med interessent-
styrelse. Interessenterne, der alle er repræsenteret i VPs bestyrelse, er de
handlende, realkreditten, investorerne, Nationalbanken og aktieudste-
derne.

VPs bestyrelse nedsatte i 1999 et udvalg, der overvejer forskellige mo-
deller for en omdannelse til et aktieselskab.

Målet med en omdannelse er en mere forretningsmæssig ledelse af
VP. En omdannelse af VP vil åbne mulighed for, at VP kan indgå i et
internationalt samarbejde, og må ses som et første skridt i retning af at
danne en mere handlekraftig og markedsorienteret institution.

LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER FOR DEN FINANSIELLE SEKTOR

Rapport om den finansielle sektor efter år 2000
I august 1997 nedsatte regeringen et udvalg om "Den finansielle sektor
efter år 2000". Formålet var at analysere og vurdere den teknologiske
og markedsmæssige udvikling i den finansielle sektor, samt at indkredse
de omstillingsbehov, som den finansielle sektor står overfor.
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Udvalgets rapport blev offentliggjort i september 19991. Hovedudfor-
dringerne blev identificeret som øget international konkurrence, ØMU-
ens tredje fase, informationsteknologi som konkurrenceparameter,
"disintermediation2", krav om gennemsigtighed, krav til tilpasningsevne
og omkostningseffektivitet samt tilpasning af den finansielle lovgivning.

Udvalget fandt, at der især er behov for en offentlig indsats på følgende
hovedområder:
� Fremtidsorientering af det finansielle tilsyn, herunder bedre tilsyn med

finansielle koncerner.
� Barrierer for strukturtilpasning og effektive kapitalmarkeder skal fjer-

nes.
� Øget gennemsigtighed og bedre kundeforhold.

I løbet af efteråret 1999 er der fremsat lovforslag, der gennemfører en
række anbefalinger fra udvalget, jf. side 139.

Herudover har regeringen som opfølgning på anbefalingerne i udval-
get tilkendegivet, at Økonomiministeriet vil udarbejde forslag til en ny
lovstruktur på det finansielle område med henblik på fremsættelse i de
kommende folketingssamlinger.

Det er hensigten, at en ny lovstruktur skal bestå af en ny lov om finan-
sielle virksomheder, som indeholder almindelige tilsynsmæssige bestem-
melser og andre lovgivningsområder, der i dag i vidt omfang er ens i de
finansielle love. Dette skal kombineres med sektorlove, som indeholder
den særlige regulering af de forskellige typer aktiviteter, som er spe-
cielle for de enkelte brancher.

Arbejdet er påbegyndt ved en møderække i Økonomiministeriets regi
med repræsentanter fra relevante offentlige myndigheder og branche-
organisationer.

Forslag til nye kapitaldækningsregler
I juni 1999 sendte Baselkomiteen3 et forslag til revision af kapitaldæk-
ningsreglerne i høring. I forlængelse heraf sendte EU-Kommissionen i
efteråret 1999 et konsultationspapir om nye kapitalrammer for kreditin-
stitutter og investeringsselskaber i høring. Forslagene minder i store

1
I tilknytning til udvalgets arbejde blev der udarbejdet 7 delrapporter, som omhandler følgende
emner: IT-udviklingen og den finansielle sektor, regulering af visse betalingsmidler og adgangskoder,
udviklingen i den finansielle sektor, risikovillig kapital, nye aktører på det finansielle marked, den
finansielle sektors internationale position og forvaltning af langsigtet opsparing.

2
Begrebet dækker over, at finansielle ydelser erhverves uden en finansiel virksomhed som "mellem-
mand".

3
Baselkomiteen, der har sekretariat i Bank for International Settlements (BIS) i Basel, blev oprettet i
1975 med det formål at styrke det internationale finansielle systems stabilitet. Komiteen består af
følgende lande: Belgien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Holland, Sverige, England, USA,
Schweiz og Luxembourg.
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træk om hinanden, men EU-Kommissionens forslag fokuserer på pro-
blemstillinger, der er EU-specifikke. For begge forslag er der høringsfrist
ultimo marts 2000.

Nationalbanken har under høringsprocessen bidraget til at skabe
rammer for en dansk diskussion af de nye kapitaldækningsregler. I no-
vember 1999 arrangerede Nationalbanken et seminar med deltagelse af
repræsentanter fra den danske finansielle sektor, hvor formanden for
Baselkomiteen, direktør for Federal Reserve Bank i New York, William
McDonough, redegjorde for forslaget til de nye kapitaldækningsregler. I
februar 2000 afholdt Nationalbanken endnu et seminar, hvor repræsen-
tanter fra den finansielle sektor og myndigheder diskuterede forslaget
til de nye regler ud fra en dansk synsvinkel.

Baggrunden for forslagene til de nye kapitaldækningsregler er, at de
nuværende regler ikke er udviklet i takt med den finansielle innovation
og de moderne risikostyringsteknikker. Hertil kommer, at kreditrisiko-
vægtene er for grovmaskede. Andre risici end kredit- og markedsrisici, fx
renterisiko på anlægsbeholdningen og operationel risiko, indgår ikke
eksplicit. Generelt har der vist sig et behov for at skabe en bedre sam-
menhæng mellem vægtning af kreditrisiko og økonomisk risiko samt at
skabe en større differentiering af kreditrisikovægtene.

Forslaget indebærer, at kapitalreguleringen skal bestå af tre søjler:
Minimumskapitalkrav, tilsynsprocessen og markedsdisciplin.

Den første søjle om minimumskapitalkravene anbefaler en revision af
den nuværende standardiserede opgørelse, således at vægtene for kre-
ditrisikoen på de enkelte lån opgøres på baggrund af låntagernes kre-
ditvurdering fra eksterne ratingbureauer. Som alternativ lægges op til
en metode, hvor vægtene opgøres på baggrund af institutternes egne
ratings af deres kunder. På sigt foreslås muligheden for anvendelse af
egentlige risikomodeller. Derudover er der forslag om at indføre en
eksplicit kapitaldækning af andre risici end kredit- og markedsrisici, fx
renterisiko på anlægsbeholdningen og operationel risiko.

Den anden søjle om tilsynsprocessen indeholder en række anbefalin-
ger til tilsynsmyndighederne vedrørende overvågning af de finansielle
institutter. Der er bl.a. forslag om anvendelse af differentierede kapital-
krav, der er højere end minimumskapitalkravet på 8 pct., ud fra den
betragtning, at de forskellige institutter har meget forskellige risikopro-
filer. Tilsynsmyndighederne skal tillige kunne gribe tidligere ind, og ge-
nerelt skal de overvåge institutternes interne procedurer til vurdering af
deres risikoprofil og kapitalgrundlag.

Den tredje søjle om markedsdisciplin beskriver, hvorledes institutterne
ved offentliggørelse af oplysninger om deres kapitalgrundlag mv. kan
medvirke til at skabe finansiel stabilitet og mere gennemsigtige marke-
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der. Endelig indeholder begge forslag anbefalinger til anvendelsesom-
rådet for de nye kapitalkrav.

PENGEINSTITUTTERNE

Pengeinstitutternes regnskabsresultater viste i 1999 for femte år i træk
et solidt overskud. Resultatet før skat var på 14,3 mia.kr., hvilket er en
marginal stigning på 0,3 mia.kr. i forhold til 1998. Fortsat lave tab og
hensættelser var medvirkende til at sikre pengeinstitutterne et godt
overskud. Pengeinstitutternes tab og hensættelser på debitorer faldt
med knap 5 pct. i 1999 og ligger dermed fortsat på et meget lavt niveau.
Der synes endnu ingen tendens til, at pinsepakken har øget tabene i
bankerne. Kursreguleringer af værdipapirer er steget med 75 pct., hvil-
ket er den primære årsag til den marginale forbedring i resultatet før
skat. Til trods for stigningen i de samlede kursreguleringer har flere
mellemstore og mindre pengeinstitutter oplevet fald i kursreguleringer-
ne, primært som følge af det stigende renteniveau i 1999.

Den ikke-rentebaserede indtjening er steget i 1999, idet nettogebyr-
indtægterne er øget med 13 pct. Nettogebyrindtægterne udgør 28 pct.
af de samlede nettorente- og gebyrindtægter, hvilket er en mindre stig-
ning i forhold til 1998, hvor andelen var 26 pct. Tendensen til øgede
gebyrindtægter er således fortsat i 1999, og dette kan primært henføres
til vækst i gebyrindtægterne i forbindelse med omlægning af realkre-
ditlån samt kapitalforvaltning og generel fokus på gebyrindtægtsmulig-
hederne. Flere pengeinstitutter har tilkendegivet, at de vil øge rente-
marginalen over for erhvervskunder, hvilket kan medvirke til at øge den
rentebaserede indtjening.

Strukturelle ændringer
Som i de foregående år er der i 1999 sket en række strukturelle ændrin-
ger inden for pengeinstitutsektoren. Den underliggende tendens til
øget konglomeratdannelse fortsætter, hvilket er medvirkende til at gøre
strukturen i de finansielle virksomheder mere kompleks. Figur 28 illu-
strerer den kraftige vækst i de finansielle koncerners og konglomeraters
markedsandel målt på den samlede balancesum. I 1989 udgjorde de
finansielle koncerner og konglomerater næsten halvdelen af sektorens
balance, mens denne andel i 1998 var steget til 75 pct. Konglomeraterne
udgjorde kun en lille andel for 10 år siden, mens de i 1998 besad over 60
pct., af den samlede balance.

Et eksempel på konglomeratdannelse er fusionen mellem Unibank og
Tryg-Baltica i marts 1999. Fusionen blev gennemført ved, at Tryg-Baltica
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Forsikring blev omdannet til et holdingselskab, og derefter blev det fu-
sioneret med holdingselskabet Unidanmark som det fortsættende sel-
skab. Denne fusion blev i december 1999 efterfulgt af Unidanmarks op-
køb af det norske skadesforsikringsselskab Vesta. De største danske
pengeinstitutter fortsatte de seneste års tendens til etablering i de øvri-
ge nordiske lande. Således overtog Den Danske Bank den norske Fokus
Bank i juni 1999.

Codan Forsikring indgik i juni 1999 en aftale med den svenske bank
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), hvor SEB overtog Codan Bank,
mens Codan Forsikring overtog skadesforsikringsselskabet Trygg-Hansa,
der var ejet af SEB. Derudover indgik Codan Forsikring og SEB et strate-
gisk samarbejde om distribution af produkter.

Et andet eksempel på strukturelle ændringer over landegrænserne i
norden er den svenske FöreningsSparbankens køb af FinansieringsInsti-
tuttet for Industri og Håndværk (FIH) i efteråret 1999.

Pengeinstitutterne tager i stadig større udstrækning informationstek-
nologien til sig. Bl.a. er pengeinstitutternes internetstrategi blevet op-
prioriteret, og flere større aktører har etableret – eller har snarlige pla-
ner for – løsninger til fx aktiehandel via Internettet. Pengeinstitutternes
homebanking-systemer har i princippet udviklet sig således, at de dæk-
ker hovedparten af de behov, som den enkelte kunde tidligere fik dæk-

KONCERNER OG KONGLOMERATERS ANDEL AF DEN SAMLEDE BALANCESUM Figur 28
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ket ved henvendelse via telefon eller personlig kontakt. Homebanking-
systemerne tilbyder funktioner som regningsbetalinger, overførsler,
budgetlægning, låne- og skatteberegninger samt værdipapirhandel som
omtalt ovenfor. I begyndelsen af 2000 havde over 540.000 privatkunder
indgået en homebanking-aftale med deres pengeinstitut.

REALKREDITINSTITUTTERNE

I 1999 ventes realkreditsektoren at få et godt regnskabsresultat1, om end
noget lavere end i 1998 på grund af en lavere konverteringsaktivitet,
tab på obligationsbeholdningen og stigninger i administrationsomkost-
ninger. Udlånet steg med i alt 6,6 pct. i 1999.

Adgang til pengeinstitutternes udstrakte filialnet har vist sig at være en
vigtig konkurrenceparameter for realkreditinstitutterne. De bankejede
realkreditinstitutter tager fortsat markedsandele fra de "gamle" insti-
tutter2. I alt var stigningen i udlån i de "gamle" institutter på 20 mia.kr. i
1999, mens de øvrige institutter har haft en fremgang i de samlede bog-
førte udlån på 44 mia.kr. Dermed er deres andel af de samlede udestå-
ende lån steget til 24 pct. fra 20 pct. i 1998.

Der er fortsat stor interesse for realkreditlån med variabel rente, de så-
kaldte rentetilpasningslån eller flexlån. Det skyldes primært, at spændet
mellem korte og lange renter er udvidet, men også at pinsepakken
gradvist udhuler værdien af rentefradraget. Sidstnævnte er medvirken-
de til at øge nettorentebesparelsen i købssituationen ved at foretage
finansiering i rentetilpasningslån i stedet for lange fastforrentede real-
kreditlån. Der kan forventes en yderligere stigning i udeståendet af ren-
tetilpasningslån, idet finansieringen af det almene boligbyggeri fra 2000
baseres på lån med årlig rentetilpasning. Rentetilpasningslånenes andel
af de samlede realkreditudlån udgjorde knap 6 pct. ultimo 1999 mod
3 pct. i starten af 1999. Andelen af rentetilpasningslån med årlig refi-
nansiering udgjorde lidt over halvdelen af rentetilpasningslånene ultimo
1999.

INVESTERINGSFORENINGERNE

Investeringsforeningernes samlede formue har i de seneste 4 år vist kraf-
tig vækst, men især i 1999 var der tale om en stor stigning. Det forholds-

1
Ikke alle institutter havde ved redaktionens afslutning offentliggjort årsregnskab for 1999.

2
Med de "gamle" institutter menes her Nykredit, Realkredit Danmark og BRFkredit, mens den øvrige
gruppe omfatter Totalkredit, Danske Kredit, Unikredit, FIH Realkredit, LRF og fra 1998 BG Kredit.
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vis lave renteniveau er medvirkende til at øge interessen for alternative
placeringsmuligheder. Investeringsforeningernes samlede formue steg
med 79 mia.kr. til 204 mia.kr. Det nominelle salg af nye beviser var
49 mia.kr., mens kursstigninger på foreningernes værdipapirer – pri-
mært investeringsbeviser med aktier – udgjorde 30 mia.kr.

Interessen for aktieafdelingerne er steget markant. I 1999 var formuen
i aktieafdelingerne større end i obligationsafdelingerne og udgjorde
56 pct. af den samlede formue, jf. figur 29.

Generelt har investeringsforeninger med udenlandske aktier givet det
bedste afkast i de seneste år. Investeringsforeninger med danske aktier
fik i 1999 et afkast på omkring 20 pct., mens foreninger med europæiske
og globale aktier steg henholdsvis 45 pct. og 53 pct. Investeringsfor-
eninger med danske obligationer steg typisk 0-3 pct.

VB FINANS OG HIMMERLANDSBANKEN

VB Finans
Nationalbanken stillede i slutningen af 1993 mod statsgaranti en kasse-
kredit på maksimalt 4,4 mia.kr. til rådighed for Varde Banks afviklings-
selskab, VB Finans. Som beskrevet i årsberetningen for 1996, side 53f,
blev VB Finans i begyndelsen af 1996 erklæret konkurs efter anmodning
fra selskabets bestyrelse. VB Finans af 1996, som i forbindelse med kon-
kursen overtog alle VB Finans' aktiver og visse passiver, herunder Natio-

INVESTERINGSFORENINGERNES FORMUE Figur 29
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nalbankens kassekredit, har gennem 1999 forsat arbejdet med at afvikle
aktiviteterne efter Varde Bank.

I løbet af 1999 har selskabet som følge af afviklingen af engagemen-
ter, salg af ejendomme samt afhændelse af aktiebesiddelser kunnet
indbetale ca. 0,1 mia.kr. til Nationalbanken. Selskabets samlede gæld til
Nationalbanken er således halveret fra knap 0,2 mia.kr. ved årets be-
gyndelse til knap 0,1 mia.kr. ved årets udgang.

Arbejdet med den fortsatte afvikling vedrører først og fremmest af-
slutningen af en række retssager, konkursboet er involveret i. Bobe-
handlingen vil forløbe yderligere nogle år. Det er derfor fortsat ikke
muligt at foretage en samlet opgørelse af Varde Banks afvikling.

Himmerlandsbanken
Der er i 1999 ikke udbetalt beløb under Nationalbankens og en række
pengeinstitutters garanti over for konkursboet efter Himmerlandsban-
ken, jf. årsberetningen for 1993, side 48. Det er derfor ikke muligt at
foretage en samlet opgørelse af Himmerlandsbankens afvikling.
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Sedler og mønter

Nationalbanken iværksatte en række ekstraordinære tiltag i perioden
op til årtusindskiftet for at sikre en tilstrækkelig forsyning af kontanter.

Seddel- og møntomløbet udgjorde ved årets udgang 46,4 mia.kr., hvil-
ket er en stigning på 5,4 mia.kr. i forhold til året før. Forberedelserne til
årtusindskiftet medførte en ekstraordinær stigning i seddelomløbet på
ca. 3,4 mia.kr. Næsten hele denne stigning skyldes en øget beholdning i
kontantdepoterne og i pengeinstitutternes filialer. Der var ved årsskiftet
således kun tale om en øget beholdning af kontanter hos befolkningen
på knap 0,5 mia.kr.

Nationalbanken færdiggjorde i 1999 udsendelsen af den nye seddelserie.
50-kronesedlen kom den 7. maj og 100-kronesedlen den 22. november.

KONTANTFORSYNINGEN VED ÅR 2000

Ekstraordinære tiltag
I perioden op til årtusindskiftet var der verden over opstået en bekym-
ring for, at der kunne forekomme problemer ved overgangen til år
2000, herunder også på kontantforsyningsområdet. Nationalbanken til-
kendegav ved flere lejligheder, at der ikke var grundlag for bekymring,
idet den finansielle sektor havde forberedt sig grundigt på årtusindskif-
tet. Nationalbanken advarede samtidig mod hamstring af kontanter. For
at imødegå en eventuel frygt for mangel på kontanter og et deraf af-
ledt forsøg på hamstring, undlod Nationalbanken igennem en længere
periode at destruere sedler, der var returneret til Nationalbanken til de-
struktion. Ved årets udgang udgjorde seddelreserven ca. 60 mia.kr.

I december 1999 iværksatte Nationalbanken en række særlige tiltag,
der skulle sikre en effektiv kontantforsyning i tilfælde af, at der skulle
opstå et ekstraordinært stort behov for kontanter i dagene op til årtu-
sindskiftet. Tiltagene, der var rettet mod distributionen af sedler, ved-
rørte perioden fra 6. december 1999 til midten af januar 2000. Foruden
forsendelser til kontantdepoterne åbnede Nationalbanken i perioden
også mulighed for forsendelser af sedler til samtlige pengeinstitutter.
Nationalbankens Hovedkasse var tillige åben for ekspedition af samtlige
pengeinstitutter, og Hovedkassens åbningstid blev udvidet. Dermed
fungerede Nationalbanken midlertidigt som kontantdepot for pengein-
stitutterne. Denne funktion har for hele landet været udlagt til kon-
tantdepoter i pengeinstitutterne siden begyndelsen af 1999.
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For kontantdepoterne betød tiltagene primært, at den samlede ramme
for beholdningen midlertidigt blev udvidet med 2,2 mia.kr. til 6,8 mia.kr.
Udvidelsen begyndte i starten af november og er blevet afviklet i løbet
af januar 2000. Desuden blev der indgået en aftale om mulighed for
hyppigere forsendelser af sedler i perioden fra 6. december til udgangen
af januar 2000.

Seddel- og møntomløbet ved årtusindskiftet
Stigningen i seddel- og møntomløbet har de seneste år været på 5-6 pct.
om året. Gennem det meste af 1999 sås en tilsvarende stigning, idet
seddel- og møntomløbet lå ca. 2 mia.kr. højere end på samme tidspunkt
året før, jf. figur 30.

Denne stigning i seddel- og møntomløbet skyldes et generelt øget be-
hov for kontanter som følge af øget omsætning og prisstigninger i sam-
fundet. I løbet af december voksede seddel- og møntomløbet kraftigt
og var ved årets udgang 5,4 mia.kr. højere end ved udgangen af 1998.
De særlige tiltag og en øget efterspørgsel omkring årtusindskiftet med-
førte en ekstraordinær stigning i seddelomløbet på ca. 3,4 mia.kr. Stør-
stedelen af denne stigning skyldtes en stigning i kontantdepoternes
beholdninger på 2,1 mia.kr., jf. figur 31.

De resterende ca. 1,3 mia.kr. kan henføres til ekstraordinære behold-
ninger i pengeinstitutternes filialer, herunder kontantautomater, og den
ekstraordinære beholdning hos private.

DET SAMLEDE SEDDEL- OG MØNTOMLØB UDEN FOR KONTANTDEPOTERNE Figur 30
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På baggrund af pengeinstitutternes balanceopgørelse ved udgangen af
december 1999 kan udvidelsen af pengeinstitutternes beholdning opgø-
res til 0,9 mia.kr. og privates ekstrabeholdning af kontanter til knap 0,5
mia.kr. Der har således kun i meget begrænset omfang været tale om,
at private har hævet ekstra kontanter i forbindelse med overgangen til
det nye årtusinde. Heller ikke i andre EU-lande har der været tale om, at

SEDLER OG MØNTER I KONTANTDEPOTERNE I 4. KVARTAL 1999 Figur 31
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private har hævet ekstraordinært mange kontanter i forbindelse med
årtusindskiftet.

Forberedelserne til årtusindskiftet betød, at der forekom en særlig
kraftig stigning i de store sedlers omløb, jf. figur 32. Det særlige forløb i
50- og 100-kronesedlernes omløb skyldes udsendelsen af de nye sedler i
henholdsvis maj og november. Det samlede omløb fremgår af tabel 2a,
side 160.

Møntomløbet steg i 1999 med 3,6 pct. mod 5,1 pct. året før. Det sam-
lede møntomløb og Den Kgl. Mønts produktion fremgår af tabel 3a,
side 161.

I henhold til nationalbankloven skal værdien af seddelomløbet være
dækket af Nationalbankens beholdning af guld og andre aktiver. Siden
1939 har der været dispenseret for kravet om gulddækning.

DEN NYE SEDDELSERIE

I 1999 udsendte Nationalbanken to nye pengesedler. Den 7. maj udsend-
tes den nye 50-kroneseddel, og 22. november kom den nye 100-krone-
seddel. Hermed er den nye seddelserie komplet. Den gamle serie blev
udskiftet, fordi den teknologiske udvikling har skabt behov for at sikre
sedlerne bedre mod forfalskninger. Introduktionsforløbet for den nye
seddelserie, Serie 1997, er vist i boks 2.

Inddragelsen af de gamle sedler er gået forholdsvis hurtigt. Således
var ca. 90 pct. af de gamle 500- og 1000-kronesedler inddraget ved ud-
gangen af 1999. For 50- og 100-kronesedlerne er de tilsvarende tal hen-
holdsvis 69 pct. og 46 pct., jf. Den nye seddelserie, Kvartalsoversigten 1.
kvartal 2000, side 17.

Personerne, der er portrætteret i den nye seddelserie, har alle gjort en
indsats inden for dansk ånds- og kulturliv. Således er litteraturen repræ-
senteret ved Karen Blixen på den nye 50-kroneseddel og musikken ved
Carl Nielsen på den nye 100-kroneseddel.

Bagsidemotiverne er på alle sedler inspireret af stenrelieffer fra dan-
ske kirker fra tiden lige efter kristendommens indførelse. På 50-krone-
sedlen optræder en kentaur og på 100-kronesedlen en basilisk. Relieffet

INTRODUKTIONSFORLØBET FOR SERIE 1997 Boks 2

50-kronesedlen ............................................................................................... 7. maj 1999

100-kronesedlen .................................................................................. 22. november 1999

200-kronesedlen .........................................................................................  10. marts 1997

500-kronesedlen .................................................................................  12. september 1997

1000-kronesedlen ................................................................................  18. september 1998
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af kentauren findes i landet Kirke på Tåsinge og relieffet af basilisken
findes på Tømmerby Kirke i Hanherred.

I forbindelse med introduktionen af begge sedler gennemførtes in-
formationskampagner. I lighed med tidligere blev der for hver seddel
afholdt et pressemøde, husstandsomdelt en folder og informeret via
Internettet og indslag i tv. Som noget nyt blev der produceret gratis
postkort, Go-cards, der kunne fås på caféer, i biografer og lignende i
perioden omkring udsendelsestidspunktet.

I alt udgør de samlede omkostninger til information om den nye sed-
delserie ca. 25 mio.kr., eller ca. 5 mio.kr. pr. seddel.

For at markere afslutningen på en tiårig periode med udskiftning af
først mønterne og derefter sedlerne har Nationalbanken udarbejdet en
publikation, Danmarks penge, hvori mønterne og sedlerne præsenteres i
sammenhæng, og hvor fremstillingen af pengene er beskrevet. Publika-
tionen findes på både dansk og engelsk og kan fås ved henvendelse til
Nationalbankens Informationssektion. Derudover blev der arrangeret en
udstilling i Nationalbankens forhal i perioden 16. november-3. december
1999 om arbejdet med den nye seddelserie.



69

SERIE 1997

Anm.: Seddeltrykkeriets tegner, Johan Alkjær, har haft det overordnede kunstneriske ansvar for den nye seddelserie.
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FALSKMØNTNERI

I perioden fra 1993 til 1998 skete der en stigning i antallet af falske sed-
ler fundet i omløb fra 133 til 695. I 1999 var antallet derimod lidt lavere
end året før, nemlig 673, jf. figur 33. Antallet af beslaglæggelser af fal-
ske sedler, der endnu ikke er kommet i omløb, varierer meget fra år til
år. I 1999 var antallet af beslaglæggelser 162, hvilket er en stigning på
73 i forhold til 1998. I 1999 blev der fundet ca. 6 falske sedler i omløb pr.
en million ægte sedler. Omfanget af falskmøntneri er meget begrænset
i Danmark i forhold til andre lande.

Falskmøntneri, forsøg på samme eller medvirken hertil er en alvorlig
forbrydelse, der straffes efter straffeloven. Straframmen, som går op til
12 års fængsel, er en af straffelovens strengeste straframmer. Det kan
også være en overtrædelse af straffeloven, hvis man kopierer penge-
sedler for sjov.

ANTAL FALSKE SEDLER Figur 33
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Betalingsformidling

Samtidig med indførelsen af euroen i de 11 lande i euroområdet i januar
1999 blev det fælles europæiske betalingssystem i euro, TARGET, og
flere andre eurobetalingssystemer indført. Herhjemme fik den danske
del af TARGET, DEBES, en problemfri start.

BETALINGSFORMIDLING I EURO

Betalingssystemer i euro
Euroens indførelse medførte et behov for hurtigt og sikkert at kunne
føre store beløb i euro rundt i euroområdet. Det blev derfor i 1995 be-
sluttet at etablere et fælles betalingssystem i euro kaldet TARGET1. TAR-
GETs to hovedformål er at lette udførelsen af pengepolitiske transaktio-
ner i euroområdet og generelt at gøre grænseoverskridende betalinger i
euro hurtigere, sikrere og billigere.

Også EU-lande, der ikke deltager i eurosamarbejdet, er tilkoblet TAR-
GET. Nationalbanken har derfor i samarbejde med den danske finansielle
sektor udviklet DEBES2 som en dansk indfaldsport til TARGET, jf. boks 3.

1
Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system.

2
Danmarks Euro BEtalingsSystem.

TARGETs OPBYGNING Boks 3

TARGET er et decentralt system, hvor deltagerne har konti hos deres nationale cen-

tralbanker. Systemet er opbygget ved at sammenkoble de nationale realtids bruttoaf-

viklingssystemer via et såkaldt interlinking modul. På denne måde behandles inden-

landske betalinger i de nationale systemer, mens grænseoverskridende betalinger be-

handles i de respektive nationale systemer og udveksles bilateralt mellem centralban-

kerne.

Hvis en dansk bank ønsker at sende en eurobetaling til en anden dansk bank, sker

dette via DEBES. Pengene flyttes fra afsenderens eurokonto til modtagerens eurokon-

to i Nationalbanken.

Hvis en dansk bank ønsker at sende en eurobetaling til en deltager i et andet land,

sker dette først via DEBES. Nationalbanken flytter pengene fra den danske banks kon-

to i Nationalbanken til den udenlandske centralbanks konto i Nationalbanken. Hos

den udenlandske centralbank flyttes pengene fra Nationalbankens konto til den mod-

tagende banks konto. På denne måde agerer centralbankerne korrespondenter for

hinanden.

TARGET/DEBES er beskrevet nærmere i Kvartalsoversigten 2. kvartal 1998, side 18.
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TARGET har fungeret godt det første år, trods mindre problemer med
driftsstabiliteten i enkelte lande. Centralbankerne arbejder løbende på
at udvikle systemet og forbedre dets stabilitet.

Brugen af TARGET1 er vokset støt i løbet af 1999. I december var an-
tallet af eurobetalinger gennem TARGET steget til 4,1 mio. fra 3,0 mio. i
januar, jf. figur 34. Den samlede værdi af betalingerne udgjorde 20.994
mia.euro i december. De grænseoverskridende betalinger udgjorde ca.
27 pct. målt på antallet af betalinger, mens de udgjorde ca. 40 pct. i
værdi. I alt blev der i 1999 afsendt 42,3 mio. betalinger til en værdi af
239.472 mia.euro.

Ud over TARGET er der udviklet en del parallelle eurobetalingssyste-
mer med en begrænset deltagerkreds, der overvejende anvendes til
mindre eurobetalinger, herunder betalinger for erhvervskunder.2 Disse
eurobetalingssystemer fik også en god start og afviklede i december
betalinger for i alt 8.391 mia.euro svarende til en markedsandel på ca.
1/3 af eurobetalingerne. De største af de alternative systemer er det
privatejede fælleseuropæiske Euro 1 og det tyske EAF, der i december
havde en omsætning på henholdsvis 3.512 mia.euro og 2.917 mia.euro.

Fremkomsten af flere betalingssystemer som alternativ til det traditio-
nelle korrespondentbanknet medfører, at pengeinstitutterne skal være

1
Jf. Jesper Berg og Thomas Christensen, TARGETs første år, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt,
1. kvartal, 2000.

2
Fx er kun to danske banker direkte deltagere i Euro 1, der i alt har ca. 70 deltagere. Til sammenlig-
ning har DEBES 35 direkte deltagere, og TARGET over 5.000 direkte deltagere.

BETALINGER I EURO I DIVERSE BETALINGSSYSTEMER I 1999 Figur 34

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

TARGET TARGET indenlandske Euro 1 EAF

Mio. betalinger



73

opmærksomme på, gennem hvilket system de ønsker at afsende og
modtage betalinger. Den Europæiske Bankforening (EBF) og flere andre
banksammenslutninger har i årets løb udarbejdet retningslinjer og an-
befalinger for valg af betalingssystem.

TARGET blev i 1999 ud over de fastsatte lukkedage (weekender, jule-
dag og nytårsdag) ekstraordinært lukket 31. december for at sikre en
problemfri overgang til år 2000. På grund af lav omsætning på dage, der
i mange lande er helligdage, er det besluttet, at TARGET i 2000 yderlige-
re holder lukket langfredag, 2. påskedag, 1. maj og 2. juledag.

Grænseoverskridende sikkerhedsstillelse
Centralbankerne i EU giver kun kredit mod fuld sikkerhed. For at lette
sikkerhedsstillelsen i TARGET har centralbankerne i EU udviklet den så-
kaldte korrespondentcentralbankmodel, CCBM. Via CCBM kan et pen-
geinstitut i EU få kredit hos sin centralbank med sikkerhed i værdipapi-
rer, der er placeret i depot hos centralbanken i et andet EU-land.

Danske pengeinstitutters filialer i euroområdet kan få kredit i euro
mod sikkerhed i danske stats- og realkreditobligationer, hvis det pågæl-
dende lands centralbank accepterer danske papirer som sikkerhed. Det
gør centralbankerne i Tyskland, Frankrig, Holland, Luxembourg og Fin-
land. Centralbankerne i euroområdet garanterer i fællesskab for værdi-
en af deres værdipapirer, hvis sikkerheden skal realiseres. Dækker vær-
dien af værdipapirerne ikke den kredit, de var stillet til sikkerhed for,
bærer centralbankerne i euroområdet i fællesskab tabet. For lande, der

GRÆNSEOVERSKRIDENDE SIKKERHEDSSTILLELSE VIA CCBM, DECEMBER 1999 Tabel 4

Mio.euro
Som långivende

centralbank Udstedende land

Østrig .............................................................. 2.783 3.098
Belgien ............................................................ 7.704 28.029
Tyskland ......................................................... 40.910 25.538
Danmark ......................................................... 0 284
Spanien ........................................................... 4.469 7.265
ECB1 ................................................................. 2.821 -
Finland ............................................................ 1.057 1.193
Frankrig .......................................................... 29.379 3.884
Storbritannien ................................................ 19.115 1.216
Grækenland ................................................... 0 0
Irland .............................................................. 5.384 0
Italien .............................................................. 1.543 73.608
Luxembourg ................................................... 22.502 10.704
Holland ........................................................... 24.950 4.879
Portugal .......................................................... 42 1.845
Sverige ............................................................ 0 1.117

Kilde: ECB.
1 ECB er ikke en långivende centralbank. Tallet dækker over investeringen af ECBs egenbeholdning.
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ikke har indført euroen, er reglerne anderledes, og Nationalbanken
garanterer alene for de danske papirers værdi.

Brugen af CCBM er begrænset i Danmark, hvor Nationalbanken ultimo
december 1999 stillede sikkerhed for 284 mio.euro. Generelt har brugen
af den grænseoverskridende sikkerhedsstillelse i de EU-lande, der ikke
har indført euroen, været lille som følge af den begrænsede brug af
TARGET i disse lande. Den store brug i Storbritannien skyldes hovedsa-
gelig, at Bank of England også giver kredit i britiske pund via CCBM. I
især Belgien, Tyskland, Luxembourg og Italien har brugen af CCBM væ-
ret stor, jf. tabel 4.

I CCBM, der bygger på den eksisterende nationale infrastruktur, vare-
tager centralbankerne en rolle, der mere naturligt ligger i et privat sy-
stem, idet centralbankerne leverer en service, som værdipapircentraler-
ne selv kan levere. På længere sigt er det sandsynligt, at den grænse-
overskridende sikkerhedsstillelse vil ske på anden vis, jf. boks 4.

BETALINGSFORMIDLING I EURO I DANMARK

Danmark er tilsluttet TARGET via DEBES. Værdipapircentralen, VP, tilbød
fra starten af 1999 mulighed for afvikling af værdipapirer i euro, og i
maj 1999 blev det muligt at afvikle detailbetalinger i euro i Danmark.1

1
For en nærmere beskrivelse af disse systemer henvises til Årsberetningen 1998, side 75.

INTERNATIONALISERING AF VÆRDIPAPIRAFVIKLINGEN Boks 4

Grænseoverskridende sikkerhedsstillelse inden for EU sker overvejende via CCBM.

Nogle værdipapircentraler etablerer imidlertid forbindelser, såkaldte links, mellem

hinanden, hvorved værdipapirer kan flyttes over grænserne. Værdipapircentralen i

Danmark har i dag link til den internationale værdipapircentral, Euroclear, og til den

svenske værdipapircentral, VPC.

Link-modellen er muligvis ved at blive overhalet af den betydelige konsolidering på

det europæiske værdipapirmarked i disse år. Euroclear har planer om at give interna-

tionale aktører adgang til hele det europæiske registreringssystem gennem en op-

kobling til Euroclear. Planen indebærer, at Euroclear skal være navet (hub) i det euro-

pæiske værdipapirsystem med eger (spokes) i form af links ud til de nationale værdi-

papircentraler.

CEDEL, der er en anden international værdipapircentral, placeret i Luxembourg, fu-

sionerer med Deutsche Börse Clearing, den tyske værdipapircentral. Endelig indgår

Euroclear og den franske værdipapircentral, Sicovam, en strategisk alliance.

Derudover har værdipapircentralerne i Danmark, Norge og Sverige gennem nogen

tid drøftet planer om en fælles nordisk værdipapircentral, S4 (Scandinavian Securities

Settlement System).
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EU-landene uden for euroområdet deltager i TARGET på mere restriktive
vilkår end deltagerne fra euroområdet, jf. Årsberetningen 1998, side 73-
74. Mens deltagerne fra euroområdet har adgang til ubegrænset intra-
dag-likviditet, kan Nationalbanken kun stille likviditet til rådighed til de
danske deltagere i TARGET på baggrund af en deponering fra National-
banken i en centralbank i euroområdet. De danske deltagere betaler for
den andel af deponeringen, som de ønsker at have til rådighed, og pri-
sen er p.t. 0,07 procentpoint p.a. Oprindelig var deponeringen på 1
mia.euro, men det har vist sig, at efterspørgslen efter intradag-likviditet
har ligget omkring 500-600 mio.euro. Fra 1. januar 2000 er deponerin-
gen sat tilsvarende ned.

Driften af DEBES er forløbet tilfredsstillende i det første år. National-
banken arbejder løbende på at videreudvikle DEBES for at sikre syste-
mets driftsstabilitet og for at imødekomme nye krav til systemet.

Efter en forsigtig start er brugen af DEBES vokset støt. I december
1999 blev der afsendt 4.465 grænseoverskridende betalinger til en værdi
af 101 mia.euro mod 2.240 betalinger til en værdi af 79 mia.euro i janu-
ar 1999. Også for indenlandske betalinger er der sket en stigning fra
181 betalinger til en værdi af 0,7 mia.euro i januar 1999 til 539 betalin-
ger til en værdi af 1,2 mia.euro i december 1999. Niveauet afspejler, at
Danmark ikke deltager i euroen. Omsætningen i DEBES er således stadig
meget begrænset i forhold til omsætningen i Nationalbankens kronebe-
talingssystem, DN-Forespørgselsservice. Omsætningen i eurosumclearin-
gen for detailbetalinger i euro er ligeledes meget begrænset.

KRONOS

Nationalbankens kronebetalingssystem, DN-Forespørgselsservice, er fra
1981 og er på visse områder ikke tidssvarende. Eksempelvis opdateres
skærmbillederne ikke løbende, og pengeinstitutterne skal manuelt ind-
taste data fra DN-Forespørgselsservice til deres likviditetsstyringssyste-
mer. Nationalbanken er derfor i færd med at udvikle en erstatning for
betalingsdelen af DN-Forespørgselsservice1 kaldet KRONOS, der er mere
avanceret og samtidig mere brugervenlig for pengeinstitutterne. Syste-
met vil bl.a. indeholde en tidssvarende interaktiv og grafisk bruger-
grænseflade, så bl.a. skærmbilleder løbende opdateres. Derudover vil
man kunne sende betalinger via SWIFT2 til KRONOS, og KRONOS vil let-
tere kunne integreres med pengeinstitutternes øvrige systemer. Endelig

1
DN-Forespørgselsservice indeholder ud over betalingsdelen en række andre funktioner, fx handel
med indskudsbeviser m.m.

2
SWIFT er det dominerende internationale netværk for finansielle transaktioner. Fx er DEBES SWIFT-
baseret.
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vil KRONOS opfylde de krav, som det kommende internationale afvik-
lingssystem for valutahandler, CLS, vil stille for at optage en valuta i
systemet.1 Nationalbanken arbejder på, at danske kroner kan komme
med som afviklingsvaluta i CLS.

KRONOS forventes færdigt i begyndelsen af 2001 og vil i løbet af 2001
også erstatte DEBES, hvorved pengeinstitutterne får et fælles krone- og
eurobetalingssystem.

1
For en nærmere beskrivelse af CLS henvises til Årsberetningen 1998, side 77.
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Internationalt monetært samarbejde

11 af de 15 EU-lande indførte euroen som fælles valuta 1. januar 1999,
hvor tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, ØMU,
begyndte. Danmark har som følge af Edinburgh-aftalen ikke indført
euroen. De tre øvrige EU-lande uden for eurosamarbejdet er Storbritan-
nien, Sverige og Grækenland, hvor Grækenland vil ansøge om medlem-
skab i marts 2000. Euroen eksisterer i første omgang kun som konto-
penge, og 1. januar 2002 indføres euroen som sedler og mønter. Euro-
ens indførelse har ændret karakteren af det monetære og økonomiske
samarbejde i EU, idet tilrettelæggelsen af den fælles pengepolitik og
den økonomiske koordinering i de 11 eurolande nu er det dominerende
tema.

Der har ikke i løbet af 1999 været behov for store støtteaktioner fra
IMF til kriseramte lande, som tilfældet var i 1997 og 1998.

DANMARK OG ØMUen

Danmark har ikke indført euroen. Som led i Edinburgh-aftalen, der blev
godkendt sammen med Maastricht-traktaten ved folkeafstemningen i
1993, meddelte den danske regering, at Danmark ikke vil deltage i
tredje fase af ØMUen.

Danmark deltager derimod i valutakursmekanismen ERM2, hvilket
indebærer en fortsættelse af den danske fastkurspolitik. Den dan-
ske krone er med ERM2-samarbejdet tæt knyttet til euroen. Standard-
bredden for udsvingsbånd i ERM2 er +/- 15 pct., men lande med en god
konvergenssituation kan indgå aftale om et snævrere udsvingsbånd.
Danmark har indgået en sådan aftale, og kronens valutakurs over for
euro må højst svinge med +/- 2,25 pct. i forhold til centralkursen1. Ud-
svingsbåndet tjener som et sikkerhedsnet, idet Nationalbanken i praksis
stabiliserer kronen inden for et mere snævert interval. Den danske cen-
tralkurs over for euro blev fastlagt 31. december 1998 ud fra den tidlige-
re danske centralkurs over for D-mark og D-markens omregningskurs til
euro.

I august 1999 udtalte statsministeren, at der vil blive udskrevet en dansk
folkeafstemning om deltagelse i eurosamarbejdet. Afstemningen for-

1
Den danske centralkurs er 7,46038 kr. pr. euro.



78

ventes at skulle finde sted efter Socialdemokratiets partikongres i sep-
tember 2000 og inden næste folketingsvalg, dvs. senest i begyndelsen af
2002.

Som opfølgning på en række spørgsmål fra Folketinget til økonomi-
ministeren fremlagde Økonomiministeriet i december 1999 "Redegørel-
se for overgang til euroen i tilfælde af dansk deltagelse". Redegørelsen
er udarbejdet i samarbejde med interesseorganisationer, den finansielle
sektor, andre ministerier og Nationalbanken. Formålet med redegørel-
sen er at give en oversigt over, hvad der skal ske og tidsrammerne her-
for, hvis befolkningen ved en kommende folkeafstemning stemmer "ja"
til, at Danmark skal indføre euroen.

I henhold til redegørelsen vil en eventuel dansk overgang til euroen i
alt tage op til 3-4 år fra en folkeafstemning, til eurosedler og -mønter
sættes i omløb, jf. boks 5.

Der er afsat omkring 1 år til at gøre Danmark klar til deltagelse i euro-
samarbejdet med indførelse af euro som kontopenge. Derefter er der
afsat op til 2-3 år til at gøre alle dele af samfundet klar til cirkulation af
eurosedler og -mønter samt til slut yderligere højst 2 måneder til om-
bytning af kronesedler og -mønter med euro.

For at euroen kan indføres i Danmark, skal Nationalbanken gøres klar til
at indgå som en del af Eurosystemet, som består af Den Europæiske
Centralbank, ECB, og de nationale centralbanker i eurolandene. Dette
indebærer en ændring af nationalbankloven samt en række ændringer
inden for Nationalbankens ansvarsområder og i mange af Nationalban-
kens systemer.

Som følge af de krav, der stilles til alle EU-landenes centralbanker, på-
virkes nogle af Nationalbankens ansvarsområder, uanset om Danmark
indfører euroen. Dette gælder fx betalingsformidlingen, hvor National-
banken allerede i dag deltager i EU-centralbankernes fælles betalingssy-

TIDSPLAN FOR EN EVENTUEL OVERGANG TIL EURO I DANMARK Boks 5

Omkring 1 år Op til 2-3 år Højst 2 måneder

Fra en folkeafstemning,

som giver et "ja" til

euroen, til Danmark

indtræder i eurosam-

arbejdet med euroen

som kontopenge.

Fra Danmark er indtrådt i euro-

samarbejdet, til eurosedler og

-mønter sættes i omløb.

Fra eurosedler og

-mønter er sat i

omløb, til krone-

sedler og -mønter

er ombyttet med

euro.

Kilde: Økonomiministeriet, "Redegørelse for overgang til euroen i tilfælde af dansk deltagelse".
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stem, TARGET, om end på mere restriktive vilkår end eurolandene, jf.
side 75. Desuden har Nationalbanken igangsat en omlægning af sin
statistik, jf. side 93.
For andre arbejdsområder vil deltagelse i Eurosystemet nødvendiggøre
et omfattende udviklingsarbejde. Det gælder navnlig regnskabsområ-
det, men også tilpasningen af det pengepolitiske instrumentarium og
forberedelse af omlægning og udstedelse af statsgæld i euro. Hertil
kommer arbejdet med at etablere en startbeholdning og forberede den
efterfølgende løbende produktion af eurosedler og -mønter til cirkula-
tion i Danmark.

Nationalbankens omstilling ved en eventuel overgang til euroen er be-
skrevet i Økonomiministeriets redegørelse i et særskilt kapitel, der er
vedlagt denne årsberetning som bilag, jf. side 146. Til gennemførelse af
de nødvendige ændringer forud for indførelse af euroen som konto-
penge kræves for Nationalbankens vedkommende omkring et år regnet
fra det tidspunkt, hvor der foreligger et "ja" ved en folkeafstemning.
Det vurderes, at der yderligere vil være behov for ca. 1 år, inden Natio-
nalbanken kan være klar til at sætte eurosedler og -mønter i omløb. I
henhold til Økonomiministeriets redegørelse vil andre sektorer, herun-
der ikke mindst den offentlige sektor, kræve en noget længere forbere-
delsesperiode, inden eurosedler og -mønter kan indføres.

DE ØVRIGE EU-LANDE UDEN FOR EUROOMRÅDET

De 11 EU-lande, eurolandene, som indførte euroen 1. januar 1999 er
Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Hol-
land, Østrig, Portugal og Finland. De tre EU-lande, der foruden Dan-
mark står uden for euroområdet, er Grækenland, Sverige og Storbritan-
nien.

Grækenland
Den græske regering har meddelt, at Grækenland i marts 2000 vil søge
om optagelse i eurosamarbejdet.

Grækenland opfyldte ved konvergensvurderingen i foråret 1998
ikke de økonomiske kriterier for deltagelse i eurosamarbejdet og kun-
ne derfor ikke indføre euroen 1. januar 1999. Siden har den græs-
ke økonomi konvergeret betragteligt mod de øvrige EU-lande, fx er
det græske offentlige budgetunderskud i 1999 skønnet til 1,9 pct. af
BNP i forhold til et underskud på 4,0 pct. af BNP i 1997. På baggrund af
dette besluttede Rådet af EU-landenes økonomi- og finansministre,
ECOFIN-Rådet, i november 1999 at ophæve afgørelsen om, at Græken-
land har et uforholdsmæssigt stort budgetunderskud. Hermed opfylder
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Grækenland konvergenskriterierne om offentligt budgetunderskud og
gæld.

Efter græsk anmodning blev den græske drakmes centralkurs i ERM2 i
januar 2000 revalueret med 3,5 pct. i forhold til euroen. Drakmen havde
i en længere periode op til revalueringen ligget 6-7 pct. stærkere end
den fastsatte centralkurs. Den græske drakme har et udsvingsbånd i
ERM2 på +/- 15 pct.

Vurderingen af, om et land opfylder kriterierne for deltagelse i euro-
samarbejdet, skal ifølge traktaten gentages mindst hvert andet år1. Hvis
Grækenland i foråret 2000 vurderes at opfylde alle konvergenskriterier,
vil Grækenland formentligt indtræde i eurosamarbejdet fra 1. januar
2001. Grækenland forventer derefter at kunne indføre eurosedler og
-mønter samtidig med de nuværende 11 eurolande 1. januar 2002. Be-
slutningen om Grækenlands deltagelse ventes at blive truffet på EU-
topmødet i juni 2000.

Sverige
I Sverige vedtog Riksdagen i december 1997 på baggrund af regeringens
indstilling, at Sverige ikke deltager i tredje fase af ØMUen fra starten,
men at en senere deltagelse er mulig, hvis det godkendes af befolknin-
gen i forbindelse med et valg eller ved en folkeafstemning. Der er ikke
taget stilling til tidspunktet for en eventuel afstemning eller til den
overordnede tidsplan for en efterfølgende overgangsperiode.

Ved Riksdagsbeslutningen fra 1997 vedtog man, at selvom Sverige ikke
deltog i ØMUen fra starten, skulle man opretholde Sveriges handlefri-
hed ved at gennemføre praktiske euroforberedelser i alle samfundets
sektorer. Regeringen besluttede i august 1999, at de statslige myndig-
heder og styrelser skulle iværksætte et analysearbejde med fokus på den
nødvendige overgangsperiode for den offentlige sektor. Resultatet ven-
tes færdigt i marts 2000.

Den svenske centralbank, Riksbanken, fremlagde i oktober 1999 en
analyse af den nødvendige forberedelsestid for den finansielle sektor.
Banksektoren vurderer, at forberedelsestiden vil være omkring 18 må-
neder fra den politiske beslutning om deltagelse tages, til den kan fun-
gere fuldt ud med euro. Riksbanken har selv sat sig som mål at kunne
være klar til at deltage i ØMUen 12 måneder efter, at den politiske be-
slutning tages.

Ved udvælgelsen af deltagerlandene i eurosamarbejdet i EU i foråret
1998 var det vurderingen, at Sverige ikke opfyldte valutakurskriteriet for

1
Grækenland og Sverige er de eneste to lande, der vurderes ved konvergensvurderingen i foråret
2000, idet Danmark og Storbritannien i henhold til deres undtagelsesprotokoller kun skal konver-
gensvurderes, hvis de selv anmoder herom.
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deltagelse i den fælles valuta, da Sverige ikke deltog i det daværende
valutasamarbejde, EMS1. Vurderingen af Sveriges konvergenssituation
gentages i foråret 2000.

Sverige deltager ligesom Storbritannien ikke i valutakursmekanismen
ERM2. Fra den svenske regerings side har man imidlertid udtalt, at hvis
en svensk indtræden i ØMU-samarbejdet bliver aktuel, vil det være et
logisk skridt først at knytte den svenske krone til ERM2.

Storbritannien
Storbritannien har ligesom Danmark benyttet sig af en traktatfæstet ret
til ikke at deltage i tredje fase af ØMUen. Den britiske regering har for-
beholdt sig retten til senere britisk deltagelse, såfremt ØMUen fungerer
tilfredsstillende og vurderes at være økonomisk hensigtsmæssig for
Storbritannien. Regeringen har endvidere tilkendegivet, at en eventuel
deltagelse i givet fald skal godkendes ved en folkeafstemning.

Den britiske regering udsendte i februar 1999 en overgangsplan for
britisk deltagelse i eurosamarbejdet. Det fremgår, at en overgang til
euro i Storbritannien ventes at tage omkring tre år fra en folkeafstem-
ning, til indførelse af eurosedler og -mønter er afsluttet.

EUROENS INDFØRELSE

Praktisk betydning
Euroen har siden 1. januar 1999 eksisteret som kontopenge i de 11 eu-
rolande. Det er således muligt at oprette konti og udføre elektroniske
betalinger i euro, fx ved værdipapirhandel.

Med euroens indførelse ophørte de 11 deltagende landes nationale
valutaer med at eksistere som selvstændige valutaer, og de finansielle
markeder gik over til at handle den nye fælles valuta, euro. De nationale
valutaer skal i overgangsperioden opfattes som forskellige regneenhe-
der af euroen, fx er D-marken præcis 1/1,95583 euro2. Forholdet mellem
de nationale valutaer og euro er således helt fast.

Ved omregning mellem de 11 nationale valutaer og euro skal de offi-
cielle omregningskurser anvendes. Såfremt der opkræves et gebyr i for-

1
Konvergenskriterierne for deltagelse i eurosamarbejdet er i henhold til traktaten: Det offentlige
underskud må som hovedregel ikke overstige 3 pct. af BNP og den offentlige gæld må som hovedre-
gel ikke overstige 60 pct. af BNP. Inflationen, målt ved væksten i forbrugerpriserne i forhold til sam-
me måned året før, må i gennemsnit over en periode på et år forud for udvælgelsen ikke have været
mere end 1,5 procentpoint højere end for de – højst tre – medlemslande, der har opnået de bedste
resultater med hensyn til prisstabilitet. Renten for lange statsobligationer eller tilsvarende papirer
må i gennemsnit for en periode på et år før udvælgelsen ikke have været mere end 2 procentpoint
højere end for de – højst tre – medlemslande, der har opnået de bedste resultater med hensyn til
prisstabilitet. Endelig skal landene have overholdt de normale udsvingsmargener inden for ERM i
mindst to år uden alvorlige spændinger.

2
Forholdet mellem de nationale valutaer og euro blev fastlagt 31. december 1998. De 11 officielle
omregningskurser fremgår af tabel 13, side 169.
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bindelse med omregningen, anbefaler EU-Kommissionen, at gebyret
fremgår særskilt og ikke indgår i omregningskursen1.

Euroen har i løbet af 1999 opnået væsentlig betydning på de interna-
tionale finansielle markeder, hvilket bl.a. afspejler euroområdets tyngde
i den globale økonomi2. Udviklingen understøttes af integrationen af
euroområdets pengemarked og obligationsmarked.

Privatpersoner i euroområdet har endnu ikke mærket større forandrin-
ger som følge af euroens indførelse. Selvom der skiltes med priser i euro
i mange eurolande, foregår betalinger med kontanter fortsat i de 11
nationale valutaer (D-mark, franc, m.m.) indtil 2002, hvor euroen indfø-
res som kontantvaluta og fuldt ud erstatter de nationale sedler og møn-
ter.

Produktionen af eurosedler og -mønter er begyndt i hovedparten af
de deltagende lande. Eurosedlerne bliver ens for alle landene, mens
mønterne vil have en fælles og en national side3. Allerede i 1997 blev
udseendet af eurosedlerne og den fælles side af euromønterne be-
sluttet. Alle landene, der deltager i den fælles valuta fra start, har efter-
følgende offentliggjort udseendet af deres nationale møntsider. Der
bliver otte forskellige euromønter (1, 2, 5, 10, 20 og 50 cent samt 1 og 2
euro) og syv forskellige eurosedler (5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 euro).
Frem til 1. januar 2002, hvor de første eurosedler og -mønter sættes i
omløb, skal der produceres omkring 13 mia. eurosedler og 56 mia. eu-
romønter.

I november 1999 vedtog ECOFIN-Rådet en erklæring om en meget hur-
tig overgang til eurosedler og -mønter i 2002. Det er målet, at hoved-
parten af alle kontante transaktioner skal kunne foretages i euro senest
14 dage, efter ombytningen starter 1. januar 2002. Efter mellem fire
uger og to måneder forventes perioden med dobbelt cirkulation af sed-
ler og mønter i både national valuta og i euro at være afsluttet. Det er
en væsentlig forkortelse af ombytningsperioden, der på EU-topmødet i
Madrid i 1995 blev fastsat til maksimalt seks måneder. De nationale
sedler og mønter vil dermed senest 1. marts 2002 miste deres status som
lovligt betalingsmiddel, men vil i en længere periode herefter kunne
indløses i de nationale centralbanker.

1
For en nærmere gennemgang af regler og henstillinger for omregning og afrunding til euroen
henvises der til Louise Mogensen, Praktiske aspekter af euroens indførelse, Danmarks Nationalbank,
Kvartalsoversigt, 4. kvartal 1999.

2
Euroområdets andel af verdens samlede BNP var i 1999 ca. 16 pct., mens USAs andel var ca. 21 pct. og
Japans andel var ca. 8 pct. Befolkningens størrelse i euroområdet var i 1999 291 mio., i USA 271 mio.
og i Japan 126 mio.

3
Eurosedlerne og -mønterne kan bl.a. ses på Europa-Kommissionens euro-hjemmeside:
www.europa.eu.int/euro.
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Betydning for EU-samarbejdet
Med indførelsen af euroen har det monetære og økonomisk-politiske
samarbejde i EU afgørende ændret karakter. Efter en årrække med fo-
kus på forberedelserne af ØMUens tredje fase, er det dominerende tema
nu i stedet blevet den løbende tilrettelæggelse af den fælles pengepoli-
tik i centralbanksamarbejdet og konsekvenserne af overgangen til fælles
valuta for den øvrige økonomiske politik i de 11 eurolande.

Nationalbanken deltager ikke i nær samme omfang i det løbende ar-
bejde i ECB, som det tidligere var tilfældet med arbejdet i ECBs forgæn-
ger, Det Europæiske Monetære Institut, EMI.

For det økonomisk-politiske samarbejde i ECOFIN-Rådet har euroens
indførelse medført, at en stadig større del af drøftelserne, fx meningsud-
vekslinger om den økonomiske udvikling, henlægges til det uformelle
forum for de 11 eurolandes økonomi- og finansministre, euro-11. Samti-
dig har det tættere samarbejde øget behovet for, at eurolandene i in-
ternationale fora, fx i G71 og IMF, koordinerer deres holdning til de
spørgsmål, der behandles. Det finske EU-formandskab fik således i 2.
halvår af 1999 en ny funktion, idet ECOFIN-formanden repræsenterede
eurolandene ved drøftelser af valutaspørgsmål i G7-kredsen.

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROSYSTEMET

De nationale centralbanker i de 11 eurolande udgør sammen med ECB
Eurosystemet2. ECBs organisation er beskrevet i boks 6. Eurosystemet er
ansvarligt for pengepolitikken i euroområdet.

Hovedmålet for Eurosystemet er at fastholde prisstabilitet. Styrelsesrå-
det har fastlagt, at der ved stabile priser forstås en år-til-år stigning i det
harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) i euroområdet på under 2 pct.

Den pengepolitiske strategi er baseret på to søjler, som tilsammen ud-
gør grundlaget for de pengepolitiske beslutninger. Den ene søjle består
af en referenceværdi for væksten i det brede pengemængdebegreb M3.
For år 2000 er referenceværdien fastsat til 4½ pct., hvilket er uændret i
forhold til 1999. Den anden søjle består af en mere bredt funderet vur-
dering af den forventede prisudvikling ud fra udviklingen i en række
ledende indikatorer, bl.a. lønninger, valutakurser, obligationskurser og
rentestrukturen, forskellige mål for den reale aktivitet, finanspolitiske
indikatorer, pris- og omkostningsindeks samt erhvervs- og forbrugerun-
dersøgelser.
1

G7 består af USA, Canada, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Japan.
2

I traktaten anvendes betegnelsen Det Europæiske System af Centralbanker, ESCB, som i nogle sam-
menhænge omfatter ECB og alle 15 EU-landes nationale centralbanker, men i andre sammenhænge
kun vedrører ECB og eurolandenes nationale centralbanker. Navnet Eurosystemet er indført af ECB
som en betegnelse for den centralbankstruktur, hvori ESCB udfører de opgaver, der er relaterede til
eurosamarbejdet.
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I løbet af 1999 har ECB alene styret rente og likviditet ved anvendelse af
de faste pengepolitiske instrumenter: Primære markedsoperationer,
langfristede markedsoperationer, to stående faciliteter og et reserve-
kravssystem.1 Blandt ECBs pengepolitiske instrumenter har de primære
markedsoperationer den helt væsentlige rolle for pengepolitikken. De
primære markedsoperationer er ugentlige auktioner over likviditet med
en løbetid på to uger, jf. side 33. De langfristede markedsoperationer er
månedlige auktioner over likviditet med en løbetid på tre måneder. De
har dog en begrænset betydning for pengepolitikken. Likviditetstilde-
lingen gennem de primære og langfristede markedsoperationer sker
altid mod sikkerhed i form af værdipapirer.

1
For en nærmere beskrivelse af Eurosystemets operationelle rammer henvises til ECBs publikation
General documentation on ESCB monetary policy instruments and procedures. Publikationen er til-
gængelig på ECBs hjemmeside www.ecb.int/pub/pub01.htm.

ECBS ORGANISATION Boks 6

ECB har tre styrende organer: Direktionen, Styrelsesrådet og Det Generelle Råd. ECBs

direktion har ansvaret for den daglige ledelse og gennemførelsen af de pengepoliti-

ske beslutninger. Wim Duisenberg er formand for direktionen, der består af i alt seks

personer.

Pengepolitiske beslutninger træffes i ECBs Styrelsesråd, hvor centralbankcheferne

fra de 11 deltagende lande og ECBs direktion deltager. Styrelsesrådet mødes normalt

hver 14. dag med særligt henblik på at træffe beslutning om eventuelle renteændrin-

ger. Den praktiske udførelse af beslutningerne truffet i Styrelsesrådet sker altoverve-

jende via de deltagende nationale centralbanker. Den ugentlige tildeling af likviditet

er et eksempel herpå.

Det Generelle Råd består af formanden og næstformanden for direktionen samt

cheferne fra alle 15 EU-landes centralbanker, herunder Danmarks Nationalbank. Det

Generelle Råds primære ansvarsområde er at bidrage til forberedelserne til deltagelse

i eurosamarbejdet, hvis et af de EU-lande, der ikke deltager, skal indføre euroen. Det

Generelle Råd bidrager desuden til ECBs rådgivende opgaver og indsamling af statisti-

ske oplysninger.

ECBs beslutninger og Eurosystemets funktion er igennem året blevet belyst via ECBs

omfattende informationsvirksomhed, fx ECBs månedsoversigt og ECB-formandens

månedlige pressemøder efter møder i Styrelsesrådet.

ECB ejes af de nationale centralbanker, der har indskudt kapital i ECB. Størrelsen af

de enkelte centralbankers kapitalindskud afhænger af landets økonomiske og be-

folkningsmæssige størrelse. De nationale centralbankers ejerandel af ECB svarer til

den andel af den samlede kapital, som centralbanken har indskudt. ECBs overskud og

tab fordeles blandt de nationale centralbanker efter ejerandelene.

De fire centralbanker i EU, der står uden for eurosystemet, har indbetalt 5 pct. af

det beløb, de skulle have indskudt ved indtræden i eurosystemet. Renteafkastet af

dette beløb går til dækning af udgifterne i forbindelse med de ECB-opgaver, som

vedrører alle 15 lande.
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De stående faciliteter består af en marginal udlånsfacilitet og en ind-
lånsfacilitet, som har til formål henholdsvis at tilføre og opsuge dag-til-
dag likviditet.

Eurosystemets reservekravssystem pålægger kreditinstitutterne i eu-
rolandene at deponere reserver svarende til 2 pct. af udvalgte passiver.
ECB forrenter disse reserver med renten på de primære markedsoperati-
oner. Hensigten med reservekrav er bl.a. at bidrage til stabilisering af
pengemarkedsrenterne.

ECBs renteændringer i 1999 er beskrevet på side 31.

STABILITETS- OG VÆKSTPAGTEN

Med ECOFIN-Rådets beslutning i november 1999 om at fjerne Grækenland
fra listen over lande med uforholdsmæssigt store budgetunderskud, over-
holder alle EU-landene nu traktatens krav til de offentlige budgetter. Alle
landene er under grænsen på 3 pct. af BNP for det offentlige budgetun-
derskud. En del lande, herunder Grækenland, ligger markant over trakta-
tens grænse for offentlig gæld på 60 pct. af BNP, men da gælden er fal-
dende, vurderes disse lande alligevel at opfylde traktatens krav.

For at sikre, at den finanspolitiske disciplin opretholdes på længe-
re sigt vedtog man i juni 1997 stabilitets- og vækstpagten1. Pagten tråd-
te i kraft samtidig med indførelsen af euroen og forpligter alle 15 EU-
lande til at have en målsætning om en offentlig budgetsaldo "tæt på
balance eller i overskud på mellemlangt sigt". Det er en udbygning i
forhold til traktatens krav om, at budgetunderskuddet højst må være
3 pct. af BNP.

Hvert enkelt EU-land har udarbejdet et nationalt program for, hvor-
dan man vil opfylde pagtens krav i perioden frem til 2002. ECOFIN-Rådet
færdiggjorde i marts 1999 sin første gennemgang af de 15 landes pro-
grammer efter pagtens ikrafttræden og afgav en udtalelse for hvert
enkelt program. ECOFIN-Rådet konkluderede, at alle landene lever op til
pagtens bestemmelse om på mellemlangt sigt at stile mod et budgetun-
derskud tæt på balance eller i overskud. Nogle af eurolandenes pro-
grammer fik dog kritik for, at det meste af budgettilpasningen er lagt i
slutningen af fremskrivningsperioden, at en stor del af budgettilpasnin-
gen skyldes "passive gevinster" fra rentefald og forventet øget vækst,
samt, frem for alt, at de kun lige nøjagtigt opfylder kravet til den mel-

1
Stabilitets- og vækstpagten består formelt af en topmøderesolution og to rådsforordninger: Resolu-
tion fra Det Europæiske Råd, EF-tidende C 236, 2. august 1997 side 1, og de to forordninger: EF-
tidende L 209, 2. august 1997, side 1ff. Der henvises i øvrigt til Niels Bartholdy, Stabilitets- og vækst-
pagten: Status efter første runde, foråret 1999, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal
1999.
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lemfristede målsætning og dermed ikke har nogen sikkerhedsmargin
over for uventede begivenheder.

Landene skal årligt opdatere deres program. De første opdaterede
programmer forelå i slutningen af 1999.

DEN INTERNATIONALE VALUTAFOND, IMF

Arbejdet i IMF har i 1999 været koncentreret om at sikre finansiering af
de særlige faciliteter for udviklingslande og om langsigtede ændringer i
IMFs overvågning. Ændringerne skal sikre, at det internationale finan-
sielle system bliver mere robust over for chok.

IMFs udlån faldt i 1999, efter at især udviklingen i de asiatiske lande
blev stabiliseret, og der ikke var behov for samme omfattende lånepro-
grammer som i de to foregående år. IMFs likviditet forbedredes kraftigt
efter kvoteforøgelsen, som trådte i kraft 22. januar 1999, jf. Årsberet-
ning 1998, side 89.

På årsmødet i september 1999 blev det besluttet at oprette en perma-
nent komité, Den Internationale Monetære og Finansielle Komité, IMFC,
til afløser for Interimskomiteen, som havde midlertidig status. IMFs le-
delse og komitestruktur er beskrevet i boks 7.

IMFs LEDELSE OG KOMITESTRUKTUR Boks 7

Board of Governors er det højeste besluttende organ i IMF. Det består af en guvernør

(normalt centralbankchef eller finansminister) og en suppleant fra hvert medlems-

land. Normalt afholdes der et møde pr. år ("årsmødet").

IMFs bestyrelse er ansvarlig for den løbende virksomhed i IMF og mødes normalt

flere gange om ugen. IMFs administrerende direktør er ordfører i bestyrelsen, der be-

står af 24 medlemmer, som hver repræsenterer et land eller en gruppe af lande. De

nordiske og de baltiske lande har et fælles bestyrelsesmedlem, som udpeges af lande-

nes guvernører. Der er en uformel aftale om, at det land (1998-99 Danmark, 2000-01

Finland), der bestrider bestyrelsesposten, også koordinerer de nordiske og baltiske

landes holdninger til spørgsmål, der bliver drøftet i IMFs bestyrelse.

Antallet af stemmer, som det enkelte land eller den enkelte valggruppe har i IMFs

Board of Governors samt i bestyrelsen, afhænger af medlemslandets eller valggrup-

pens samlede kvote i IMF. Den nordisk-baltiske valggruppe har 3,59 pct. af stemmerne

i bestyrelsen.

I november 1999 blev det besluttet at erstatte Den Nordisk-Baltiske Valgkredskomi-

té med Den Nordisk-Baltiske Monetære og Finansielle Komité.

Interimskomiteen (IC) blev i efteråret 1999 omdøbt til The International Monetary

and Financial Committee (IMFC). Det er en rådgivende komité, der består af 24 med-

lemmer på minister- og centralbankchefniveau. Medlemmerne repræsenterer de

samme lande og landegrupper som dem, der findes i IMFs bestyrelse. Komiteen mø-

des normalt to gange om året. Siden efteråret 1998 har komiteen tillige holdt møder

på stedfortræderniveau en til tre uger før mødet i selve IC/IMFC.



87

Gældsinitiativ og finansieringsordninger for udviklingslande
I 1999 var der et gennembrud i de internationale forhandlinger om fi-
nansiering af initiativet til gældslettelse for de fattigste udviklingslande,
HIPC-initiativet (Heavily Indebted Poor Countries). Som en af de centrale,
multilaterale långivere til udviklingslande har IMF sammen med Ver-
densbanken en vigtig rolle i dette initiativ. På IMFs årsmøde i september
1999 blev der opnået enighed om finansieringen af IMFs deltagelse i
gældslettelsen for HIPC-landene. Parallelt hermed blev der også truffet
beslutning om finansieringen af en anden IMF-lånefacilitet, der særlig
retter sig mod udviklingslande, den udvidede strukturtilpasningsfacilitet,
ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility). Finansieringen af disse
særlige faciliteter holdes adskilt fra IMFs almindelige ressourcer og sker
ved direkte bidrag fra især industrilandene samt ved overførsler fra spe-
cialfonde i IMF. Finansieringen af IMFs eget bidrag til de særlige facilite-
ter for udviklingslandene er beskrevet i boks 8.

På årsmødet blev det ligeledes vedtaget, at IMF i fremtiden skal lægge
mere vægt på fattigdomsbekæmpelse i de lande, der anvender den ud-
videde strukturtilpasningsfacilitet. ESAF-låneordningen er derfor om-
døbt til faciliteten for fattigdomsbekæmpelse og vækst, PRGF (Poverty

FINANSIERING AF IMFs SÆRLIGE FACILITETER FOR UDVIKLINGSLANDE Boks 8

Ifølge IMFs vedtægter må IMFs almindelige ressourcer, dvs. træk på medlemslandes

centralbanker og fondens generelle reserver, ikke forbeholdes en bestemt gruppe

medlemslande. Fondens almindelige ressourcer kan derfor ikke finansiere særlige fa-

ciliteter for udviklingslande, men disse faciliteters finansiering må findes separat.

Den særlige finansiering af disse faciliteter sker enten ved bilaterale bidrag fra især

industrilandene eller ved overførsler fra andre specialfonde i IMF. Til at supplere de

bilaterale bidrag blev det på årsmødet i 1999 vedtaget, at IMF skulle opskrive en del

(14 mio.ounces) af sit guld ved at sælge og tilbagekøbe dette guld til markedspris fra

lande, der tilbagebetaler lån fra IMF. Langt størstedelen af IMFs guld er på IMFs ba-

lance opført til en regnskabsmæssig værdi af 35 SDR pr. ounce, mens markedsprisen

er betydelig højere (ved udgangen af 1999 lå prisen på 212 SDR pr. ounce).1 Opskriv-

ningen af guldet gør det muligt for fonden at overføre den registrerede fortjeneste

ved opskrivningen fra de almindelige ressourcer til de specialfonde, der finansierer de

særlige faciliteter for udviklingslandene.

Samtidig vil IMF trække mere på medlemslandenes centralbanker og kan derved in-

vestere flere midler i rentebærende fordringer. Afkastet af fondens forøgede investe-

ringer vil blive anvendt til at finansiere IMFs omkostninger ved deltagelse i gældslet-

telsesinitiativet samt til rentesubsidier på den udvidede strukturtilpasningsfacilitet.

For at IMFs almindelige indkomst ikke skal falde, nedsættes forrentningen på ind-

skud fra de lande, der bidrager til fondens finansiering, samtidig med at renten for-

øges for de lande, der låner af IMFs almindelige ressourcer.

1 Tidligere er mindre dele af IMFs guld solgt på markedet, og fortjenesten herved har finansieret de
særlige faciliteter for udviklingslandene.
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Reduction and Growth Facility). Ændringen indebærer, at der skal udar-
bejdes egentlige programmer for fattigdomsbekæmpelse i de lande, der
modtager støtte under faciliteten.

Danmark har hidtil støttet ESAF-ordningen med ca. 30 mio.kr. årligt.
Danmarks støtte til PRGF-faciliteten og til IMFs deltagelse i gældsinitiati-
vet finansieres over Danmarks udviklingsbistand.

Folketingets finansudvalg godkendte i december 1999, at staten stiller
garanti over for Nationalbanken, således at Nationalbanken kan yde lån
til PRGF-faciliteten. Sammen med andre industrilande imødekommer
Danmark hermed en anmodning fra IMF om, at lånerammen for PRGF-
faciliteten udvides med 2 mia.SDR. Danmarks andel af dette beløb vil
udgøre 100 mio.SDR eller ca. 1 mia.kr.

Udvidet kontrol med anvendelse af IMFs midler
Mistanke om misbrug af offentlige midler og korruption i Rusland og
Indonesien bevirkede, at IMF i tilknytning til låneudbetalinger til disse to
lande indførte en særlig, udvidet kontrol med anvendelsen af udbetalte
midler.

Til Ruslands lånearrangement på 4,5 mia.dollar i juli 1999 blev der
stillet krav om, at der skulle udarbejdes og offentliggøres uafhængige
revisionsrapporter med det formål at undersøge formodninger om mis-
brug af tidligere udbetalte IMF-midler i den russiske centralbank samt
undersøge forholdet mellem den russiske centralbank og dens uden-
landske filialer.

Rapporterne fandt ikke tegn på, at den russiske centralbank havde
misbrugt midler fra IMF. Derimod var der under et tidligere IMF-
lånearrangement sket en tilbageførsel af midler fra filialerne til central-
banken på en sådan måde, at centralbankens internationale reserver var
blevet opgjort kunstigt høje. Dette var et alvorligt brud på låneaftalen
med IMF.

Der blev derfor foretaget en udvidet kontrol med udbetalingerne til
Rusland under det nye lån i juli. Første tranche på 640 mio.dollar blev i
henhold til særlige kontrolforanstaltninger bundet på en konto i IMF,
som anvendes til at tilbagebetale renter og afdrag på Ruslands tidligere
gæld til IMF. Rusland kan således ikke disponere over de udbetalte
midler. Der er ikke siden juli 1999 foretaget udbetalinger under IMFs
lånearrangement med Rusland.

Rusland har i 1999, som i tidligere år, overholdt sine tilbagebetalings-
forpligtelser til IMF. Netto tilbagebetaler landet mere, end det modta-
ger i nye lån.

IMF stillede ligeledes krav om, at der skulle udarbejdes og offentliggø-
res en uafhængig revisionsrapport i Indonesien. Undersøgelsen afsløre-
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de bl.a. korruption, som involverede både den indonesiske regering og
centralbank. Som en konsekvens heraf udskød IMF i september 1999
yderligere udbetalinger under det eksisterende lånearrangement med
Indonesien. Den sidste udbetaling på 460 mio.dollar blev foretaget i
begyndelsen af august 1999.

Øget gennemsigtighed samt udvidelse af fondens overvågning
IMF har i de senere år udarbejdet standarder for bl.a. datapublicering, jf.
side 90, og for gennemsigtighed i finanspolitik og i monetær og finan-
siel politik. Dette arbejde har fået større vægt på baggrund af erfarin-
gerne fra de lande, der i 1997-98 blev ramt af finansielle kriser. Erfarin-
gerne peger på et behov for større gennemsigtighed i landenes tilret-
telæggelse af deres økonomiske politik. Desuden bør det sikres, at in-
ternationale standarder – særlig hvad angår tilsyn med finansielle virk-
somheder – implementeres i alle medlemslande, således at deres finan-
sielle sektor bliver mindre følsom over for uforudsete chok.

For at muliggøre, at eventuelle svagheder i et lands finansielle sektor
opdages tidligt, har IMF og Verdensbanken i fællesskab startet et pilot-
projekt. IMF vil i sin overvågning af medlemslandene fokusere på de
aspekter af udviklingen i den finansielle sektor, som har makroøkono-
misk betydning, og de vigtigste konklusioner vil blive indarbejdet i IMFs
rapporter om medlemslandene.

IMF har endvidere iværksat et pilotprojekt om frivillig offentliggørelse
af de rapporter, som udarbejdes om medlemslandene. Det drejer sig
både om de almindelige rapporter om den økonomiske udvikling i
medlemslandene og de rapporter, der udarbejdes, når et land anmoder
om lån fra IMF. For alle lande offentliggøres såkaldte Press Information
Notices, PINs, som sammenfatter rapporterne. Danmark har godkendt,
at IMFs rapporter om Danmark offentliggøres, og IMFs seneste rapport
om Danmark blev offentliggjort 26. august 1999.
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Statistik

Internationaliseringen i almindelighed og EU-samarbejdet i særdeleshed
har skærpet behovet for at kunne foretage sammenligninger af den
økonomiske og finansielle udvikling mellem lande på et ensartet
grundlag. Af samme grund er der i de senere år udført et stort arbejde i
internationale fora med at standardisere adgangen til og indholdet af
økonomisk og finansiel statistik. IMF har udarbejdet en datapublice-
ringsstandard – SDDS1 – med det formål at øge informationsniveauet om
landes økonomiske og finansielle udvikling. Koordinationen af den øko-
nomiske politik inden for EU og overgangen til den fælles mønt for 11
af EU-landene betyder, at kravene til rapportering af statistiske oplys-
ninger til henholdsvis Eurostat og ECB til stadighed skærpes. Det stiller
samtidig krav til den danske statistik, hvor der navnlig på det finansielle
område er behov for at foretage en udbygning for at kunne leve op til
de fastsatte retningslinjer.

INTERNATIONALT STATISTIKSAMARBEJDE

IMFs datapubliceringsstandard – SDDS
IMFs datapubliceringsstandard blev oprettet i april 1996 i kølvandet på
den finansielle krise i Mexico i 1994-95. Formålet med etableringen af
standarden var at fremme publikation af økonomisk og finansiel stati-
stik for på den måde at forbedre markedsdeltagernes mulighed for at
vurdere et lands økonomiske og finansielle situation.

Tilslutning til standarden sker på frivillig basis. Ved udgangen af 1999
havde 47 deltagerlande, både industrilande og udviklingslande, tilsluttet
sig SDDS og er dermed forpligtet til at overholde standardens krav. Ind-
holdet i SDDS er i oversigtsform angivet i boks 9 og er nærmere beskre-
vet i Kvartalsoversigten, november 1996, side 21-24.

SDDS er genstand for en løbende skærpelse af kravene til de oplysnin-
ger, som landene skal stille til rådighed for offentligheden. I forlængelse
af den økonomiske krise i en række sydøstasiatiske lande vedtog IMFs
bestyrelse i slutningen af 1998 og i foråret 1999 en række udvidelser af
SDDS samtidig med, at IMF generelt skærpede overvågningen af lande-
nes overholdelse af standarden.

1
The Special Data Dissemination Standard.
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Ved udgangen af 1999 er der stillet krav om, at landene skal udforme en
national dataside indeholdende de væsentligste økonomiske nøgletal.
Den nationale dataside skal til stadighed indeholde de senest offentlig-
gjorte oplysninger og være tilgængelig fra IMFs informationsdatabase
via et hyperlink til fx det nationale statistikbureaus eller den nationale
centralbanks hjemmeside.

Hertil kommer nye retningslinjer for centralbankers offentliggørelse af
valutareserver. Retningslinjerne indebærer, at valutareserverne frem-
over skal offentliggøres på et langt mere detaljeret grundlag end hidtil,
og opgørelsen skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvilke forpligtelser
der knytter sig til valutareserven. Desuden skal opgørelsen omfatte op-
lysninger om statens aktiver og passiver i udenlandsk valuta. Den detal-
jerede valutareserveopgørelse skal offentliggøres månedligt med mak-
simalt 1 måneds forsinkelse, mens oplysninger om bruttoreserverne skal
offentliggøres senest 1 uge efter månedens udløb. Retningslinjerne
træder i kraft 31. marts 2000.

Endelig er det varslet, at SDDS fra 31. december 2001 vil omfatte krav
om offentliggørelse af oplysninger om landenes samlede aktiver og pas-
siver over for udlandet, bortset fra aktier, der vil blive omfattet på et
senere, men endnu ikke fastlagt tidspunkt.

SDDS-STANDARDENS KRAV Boks 9

SDDS dækker 4 hovedgrupper inden for finansiel og økonomisk statistik: Real sektor,

offentlig sektor, finansiel sektor og udenrigsøkonomi. Hertil kommer kategorien: Be-

folkning. Ved tilslutning til standarden forpligter landene sig til at overholde neden-

stående krav og stille information til rådighed på IMFs informationsdatabase.

Dækning, hyppighed og frist for offentliggørelse

Det er nøje specificeret, hvilke økonomiske størrelser der som minimum skal fremgå

af statistikken inden for de enkelte kategorier, hvor hyppigt og med hvilke tidsfrister

oplysningerne skal offentliggøres.

Tilgængelighed

Standarden kræver samtidig udgivelse til alle markedsdeltagere samt offentliggørelse

af en kalender over kommende statistiske offentliggørelser.

Integritet

Standarden kræver, at hver datakategori nøje beskrives i forbindelse med udarbejdel-

se og udgivelse af statistikken. Det skal tillige fremgå, hvorvidt offentlige myndighe-

der har adgang til data før offentliggørelsen, og hvilken praksis der benyttes ved revi-

sion af data samt endelig krav om oplysning af metodeændringer.
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Statistiksamarbejde i ECB
På europæisk plan varetages arbejdet med at indsamle og standardisere
EU-landenes statistik på det økonomiske og finansielle område af Euro-
stat, EU-Kommissionens statistiske organ, og ECB. Eurostat er primært
ansvarlig for den økonomiske statistik, mens ECB tager sig af den finan-
sielle statistik. Arbejdsdelingen mellem Eurostat og ECB er formaliseret
gennem en aftale, hvori gensidig udveksling af statistiske oplysninger
mellem de to institutioner indgår som et vigtigt element.

På begge områder arbejdes der fortløbende med at standardisere de
statistiske opgørelser, EU-landene skal rapportere til Eurostat og ECB
som led i koordinationen af den økonomiske politik inden for EU og
overgangen til den fælles mønt for 11 af EU-landene.

ECBs arbejde på statistikområdet er begrundet i, at ECB som pengepo-
litisk myndighed for euroområdet har behov for at kunne vurdere den
monetære og økonomiske udvikling i euroområdet. Hertil kommer, at
ECB også har en klar interesse i at kunne følge udviklingen i EU-landene
uden for euroområdet. Det gælder ikke mindst Danmark som følge af
den gensidigt forpligtende aftale om udsvingsgrænser mellem kronen
og euroen, jf. ERM2-aftalen side 77.

Som optakt til euroens indførelse offentliggjorde EMI, forløberen for
ECB, i juli 1996 en rapport, den såkaldte statistikpakke, over de nødven-
dige statistikker for ECB i tredje fase af ØMUen1.

Hovedelementet i statistikpakken var etableringen af en harmoniseret
balancestatistik for monetære finansielle institutioner, MFIer. Ud over
ECB og de nationale centralbanker i EU består MFI-sektoren hovedsage-
ligt af kreditinstitutter som defineret i EUs bankharmoniseringsdirekti-
ver samt pengemarkedsforeninger. MFI-sektorens likvide passiver i form
af indlån og tætte substitutter til indlån danner grundlag for opgørelsen
af euroområdets pengemængde, der spiller en central rolle i ECBs pen-
gepolitik.

De øvrige centralbanker i EU har siden juli 1998 rapporteret balance-
statistik for MFIer til ECB. I 1999 er der primært blevet arbejdet med
yderligere at ensrette og forbedre indholdet af MFI-statistikken, og ECB
har samtidig startet forberedelserne med at udmønte statistikpakkens
øvrige elementer, der er beskrevet i boks 10.

1
Statistical Requirements for Stage Three of Monetary Union (Implementation Package), EMI, juli
1996. EMIs statistikpakke er nærmere beskrevet af Kim Abildgren, Kommende EU-statistikker på det
finansielle område, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, august 1996.
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UDVIKLINGEN I DANMARK

Gennemførelse af IMFs SDDS-standard
Danmark tilsluttede sig som et af de første lande SDDS-standarden i juni
1996 og lever op til de foreskrevne retningslinjer for offentliggørelse af
økonomisk og finansiel statistik.

Gennemførelsen af de senest vedtagne udvidelser af standarden ved-
rørende etableringen af en dataside for Danmark og retningslinjerne for

ARBEJDET MED GENNEMFØRELSEN AF STATISTIKPAKKEN Boks 10

Ud over at videreudvikle MFI-balancestatistikken har ECB påbegyndt arbejdet med en

række andre statistikker. ECB indledte i 1999 publiceringen af en midlertidig værdi-

papirstatistik og statistik over MFI-sektorens ud- og indlånsrenter. Disse statistikker

publiceres ligesom den nye balancestatistik for MFIer i ECBs Månedsoversigt. ECBs

midlertidige statistikker opgøres ved at sammenstille en række eksisterende nationale

statistikker. I 1999 påbegyndte ECB arbejdet med en permanent rentestatistik på

harmoniseret basis. Arbejdet med denne statistik, der vil indebære nye rapporterings-

krav til den finansielle sektor, optrappes i 2000. Derudover har ECB også indledt for-

beredelserne af en permanent værdipapirstatistik.

Blandt statistikpakkens øvrige finansielle statistikker ventes ECB i løbet af 2001 at

begynde publiceringen af en midlertidig statistik for andre finansielle institutioner

end MFIer, fx investeringsforeninger, finansieringsselskaber og kreditkortselskaber. I

1999 har ECB arbejdet med at afdække og systematisere de nationale statistikker på

dette område. På længere sigt ventes ECB at opbygge en harmoniseret balancestati-

stik for disse finansielle institutioner i stil med den nye balancestatistik for MFIer.

Derudover kan der blive tale om at udvide kredsen af finansielle institutioner med

forsikringsselskaber og pensionskasser.

ECB og de nationale centralbanker har i 1999 arbejdet videre med opstillingen af

kvartalsvise finansielle sektorkonti for euroområdet. Finansielle sektorkonti er finan-

sielle balancer på sektorniveau. Til finansielle sektorkonti hører endvidere oplysninger

om periodens transaktioner i aktiverne og passiverne på den finansielle balance. Fi-

nansielle sektorkonti er en såkaldt afledt statistik, der opstilles på basis af andre selv-

stændige statistikker. De første finansielle sektorkonti for euroområdet ventes publi-

ceret i 2000.

I 1999 har ECB indledt publiceringen af en samlet betalingsbalance for euroområ-

det. Hovedposterne på betalingsbalancen publiceres på månedsbasis. Hvert kvartal

suppleres disse med mere detaljerede oplysninger. Gennem 1999 har ECB og central-

bankerne i EU arbejdet på at forbedre kvaliteten af den publicerede betalingsbalan-

cestatistik. Mod slutningen af 1999 offentliggjorde ECB for første gang en samlet ka-

pitalbalance for euroområdet over for resten af verden.

Anden økonomisk statistik omfatter bl.a. prisindeks, nationalregnskabsstatistik, for-

skellige konjunkturindikatorer og statistik over offentlige finanser. I EU opgøres disse

statistikker som hovedregel af Eurostat og de nationale statistikbureauer. En række af

statistikkerne publiceres i ECBs Månedsoversigt.
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Nationalbankens offentliggørelse af valutareserven, jf. ovenfor, har væ-
ret under forberedelse siden efteråret 1999.

Udviklingen af den danske dataside blev afsluttet ved udgangen af
1999 og sendt til godkendelse i IMF. Når godkendelse foreligger, vil da-
tasiden blive gjort tilgængelig fra Nationalbankens hjemmeside1, og IMF
vil etablere et link fra sin informationsdatabase til den danske dataside,
så der også vil være adgang til oplysningerne fra IMFs hjemmeside. Da-
tasiden vil senere blive overtaget af Danmarks Statistik, der har ansvaret
for at udarbejde hovedparten af oplysningerne.

Datasiden indeholder de seneste to observationer for ca. 90 variable
inden for de fire hovedgrupper af finansiel og økonomisk statistik, som
er indeholdt i SDDS. Datasiden vil desuden indeholde information om
offentliggørelsesfrekvensen for de enkelte variable og tidspunktet for
sidste observation. Siden vil løbende blive opdateret i takt med, at ny
information foreligger.

Nationalbanken stiler mod at begynde at offentliggøre valutareserven
efter de nye retningslinjer fra IMF fra og med opgørelsen for marts
2000. En summarisk opgørelse af Nationalbankens valutareserve vil som
hidtil blive offentliggjort den 2. bankdag i måneden. Den detaljerede
opgørelse af valutareserven, der vil indeholde de øvrige krævede oplys-
ninger, herunder statens aktiver og passiver i udenlandsk valuta, ventes
at være klar til offentliggørelse i slutningen af april 2000.

Ny balancestatistik for MFIer
Det blev i 1996 besluttet efter gensidig overenskomst mellem branche-
organisationerne for den finansielle sektor, Finanstilsynet, Danmarks
Statistik og Nationalbanken at indføre en ny balancestatistik for danske
MFIer baseret på de statistiske retningslinjer fra EMI.

Modsat eurolandene og de øvrige EU-lande uden for euroområdet
blev det samtidig aftalt at gennemføre statistikken i Danmark over en
længere årrække end foreskrevet af EMI.

Det praktiske arbejde med at etablere MFI-statistikken har fundet sted
siden 1998 i en række arbejdsgrupper med repræsentanter fra såvel
myndighedsside som den finansielle sektor.

I balancestatistikken for MFIer2 bliver opdelingen af balancens poster
på lande, valuta og sektorer betydeligt mere detaljeret end i den nuvæ-
rende balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter. Desuden skal
flere indberette balancestatistik. Ud over Nationalbanken drejer det sig

1
Datasiden vil være tilgængelig fra Nationalbankens hjemmeside (www.nationalbanken.dk) under
gruppen statistik – SDDS.

2
For en gennemgang af statistikkravene til MFI-sektoren henvises til Kjeld Ole Nielsen og Anders
Mølgaard Pedersen, Ny balancestatistik for monetære finansielle institutioner, Danmarks National-
bank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 1999.
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om de kreditinstitutter, som ikke er pengeinstitutter eller realkreditinsti-
tutter. Som noget nyt vil der også blive indsamlet statistik fra de mindste
pengeinstitutter samt fra pengemarkedsforeninger.

Samarbejdet mellem myndighederne er tilrettelagt således, at finan-
siel statistik fremover indberettes til Nationalbanken. De nye indberet-
ningsforskrifter og -skemaer er udformet, så de samtidig omfatter pen-
geinstitutternes indberetning af statistik til andre instanser. Den kvar-
talsvise sektor-/branchestatistik, den kvartalsvise og halvårlige balance-
statistik til BIS1 samt pengeinstitutternes bidrag til den indirekte opgø-
relse af bruttonationalindkomsten, den såkaldte FISIM-statistik, vil såle-
des indgå i indberetningerne til MFI-statistikken. For de MFIer, der er
indberetningspligtige til disse statistikker, bliver der tale om en mere
ensartet og rationel indberetningsform.

Arbejdsgrupperne for ny balancestatistik i MFI-sektoren færdiggjorde i
april 1999 det forberedende arbejde med de indholdsmæssige og tekni-
ske retningslinjer for den kommende statistik. I 2. halvår 1999 er de tek-
niske forberedelser med udvikling og tilretning af edb-systemer påbe-
gyndt hos indberettere og i Nationalbanken.

Arbejdet forventes afsluttet i oktober 2000, hvor indberetterne vil be-
gynde at indrapportere oplysninger til den nye balancestatistik for MFI-
er. Den første samlede MFI-balancestatistik udarbejdes senest med virk-
ning for december 2000, hvor også rapporteringen til ECB påbegyndes.

Udbygning af den finansielle statistik
Nationalbanken mener, at Danmark løbende bør leve op til internationale
standarder på statistikområdet. Det gælder også det finansielle område,
hvor der på baggrund af ECBs arbejde med at gennemføre statistikpak-
ken fra 1996 i praksis, jf. boks 10, må forudses at skulle ske en betydelig
udbygning af den danske finansielle statistik over de kommende år.

Nationalbanken agter at følge arbejdet tæt og vil stile mod at gen-
nemføre udbygningen af den finansielle statistik i samme tempo som de
øvrige EU-lande.

Ligesom den danske finansielle sektor må påregne at skulle bruge res-
sourcer på den forudsete statistikudbygning, vil Nationalbankens egen
ressourceindsats på statistikområdet, navnlig i de førstkommende år,
blive væsentligt forøget.

1
I denne statistik indberetter de største pengeinstitutter lande- og valutafordelingen af deres væsent-
ligste internationale mellemværender til Nationalbanken med henblik på rapportering til Bank for
International Settlements, BIS.
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RAMMER FOR STATISTIKUDARBEJDELSE

Samarbejdsaftale mellem Danmarks Statistik og Nationalbanken
Danmarks Statistik og Nationalbanken har traditionelt haft et tæt samar-
bejde om udarbejdelse af statistik såvel over Danmarks mellemværender
med udlandet som på det finansielle område. På betalingsbalanceområ-
det er der en relativt klar ansvars- og arbejdsfordeling mellem de to insti-
tutioner. Danmarks Statistik har ansvaret for den samlede betalingsbalan-
ceopgørelse, men en væsentlig del af oplysningerne kommer fra Natio-
nalbankens betalingsstatistik, der registrerer betalinger fra og til udlan-
det. Nationalbanken har ansvar for udlandsgældsopgørelsen og indsamler
data, udarbejder og offentliggør gældsopgørelsen. Helt samme forhold
har ikke hidtil gjort sig gældende på det finansielle område, hvor både
Danmarks Statistik og Nationalbanken indsamler og offentliggør statistik.

Den forudsete udbygning af den finansielle statistik over de kom-
mende år, der er nødvendig for, at Danmark løbende kan leve op til
internationale standarder på statistikområdet, har derfor forstærket
behovet for at få fastlagt en klar ansvars- og arbejdsfordeling og få af-
klaret, hvordan arbejdet med udbygningen af den finansielle statistik
konkret skal tilrettelægges. Efter drøftelser om opgavens omfang indgik
Danmarks Statistik og Nationalbanken på den baggrund i efteråret 1999
en principaftale om ansvarsfordeling i relation til statistikudarbejdelse.

Aftalen betyder, at Nationalbanken påtager sig ansvaret for i løbet af
2001 at bringe den danske finansielle statistik i overensstemmelse med
internationalt fastsatte standarder, herunder de retningslinjer, der er og
fremover vil blive afstukket for EU-landenes rapportering af finansiel
statistik til ECB. Aftalen mellem Danmarks Statistik og Nationalbanken
svarer til arbejdsdelingen mellem Eurostat, der varetager statistiksamar-
bejdet mellem EU-landenes statistikbureauer, og ECB og afspejler, hvad
der er gældende i de øvrige EU-lande, hvor den finansielle statistik er et
anliggende for centralbankerne.

Aftalen vil i løbet af foråret 2000 blive fulgt op af en egentlig samar-
bejdsaftale, omfattende hele spektret af samarbejdsflader mellem Dan-
marks Statistik og Nationalbanken på statistikområdet. Ud over at ud-
bygge og formalisere samarbejdet mellem de to institutioner vil samar-
bejdsaftalen sigte mod at begrænse rapporteringsbyrden for berørte
sektorer ved så vidt muligt at sikre, at indberetning alene skal ske til en
myndighed (princippet om enhedsrapportering).

Nationalbankens statistikhjemmel
Nationalbanken har formel bemyndigelse til at indsamle statistik på
valutaområdet, men ikke på det finansielle område. Den finansielle sta-
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tistik, der i dag udarbejdes af Nationalbanken – den månedlige balance-
statistik for penge- og realkreditinstitutter – bygger på gældende regler
for den finansielle sektors regnskabspraksis og er baseret på Finanstilsy-
nets hjemmel til at indhente regnskabsoplysninger fra den finansielle
sektor i tilsynsmæssigt øjemed.

Med baggrund i den forestående udbygning af den finansielle statistik
i Danmark, som Nationalbanken skal stå for, jf. aftalen med Danmarks
Statistik, er det fundet hensigtsmæssigt, at Nationalbanken får hjemmel
til at indsamle statistik på det finansielle område. Da udbygningen af
den finansielle statistik har til formål at gøre den internationalt sam-
menlignelig, vil den hidtidige nære overensstemmelse mellem tilsyns-
mæssige og statistiske oplysninger, der har gjort sig gældende i Dan-
mark, ikke kunne opretholdes. Desuden forudsætter et effektivt samar-
bejde mellem Danmarks Statistik og Nationalbanken adgang til at ud-
veksle fortrolige oplysninger til brug for statistikudarbejdelse. Det kræ-
ver i sig selv, at Nationalbanken får hjemmel til at indsamle statistik og
ligesom Danmarks Statistik får status som egentlig myndighed på stati-
stikområdet.

Nationalbankens statistikhjemmel på det finansielle område søges til-
vejebragt gennem en ændring af lov om Danmarks Statistik. Et lovfor-
slag blev fremsat i Folketinget i slutningen af 1999. Det åbner bl.a. ad-
gang til, at Danmarks Statistik kan overdrage opgaven med at indsamle,
bearbejde og offentliggøre finansiel statistik til Nationalbanken. Derud-
over udvides bemyndigelsen til at indsamle statistik, både hvad angår
typen af oplysninger og kredsen af virksomheder for at sikre den til-
strækkelige hjemmel for en udbygning af den danske finansielle stati-
stik. Loven skal i henhold til forslaget træde i kraft 1. april 2000. Selve
effektueringen af Nationalbankens statistikhjemmel på det finansielle
område vil ske ved indgåelse af en samarbejdsaftale med Danmarks Sta-
tistik, jf. ovenfor.
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Organisation

Introduktionen af euroen i 1999 medførte ændringer i arbejdsgangen i
Nationalbanken, der deltager i det fælles betalingssystem TARGET. Året
var desuden præget af forberedelserne til år 2000-skiftet, der forløb
uden problemer.

Ved udgangen af 1999 var antallet af medarbejdere på 556, dvs. et
fald på 10 medarbejdere i forhold til året før.

ÆNDRINGER I ARBEJDSOPGAVER

TARGET
TARGET blev sat i drift 4. januar 1999, den første bankdag efter intro-
duktionen af euroen. Betalingssystemet DEBES, som er den danske del af
TARGET, blev også sat i drift uden problemer, jf. side 74. Med en åb-
ningstid i 1999 fra kl. 7.00 til kl. 18.00 på alle dage, bortset fra weeken-
der, juledag, nytårsaftensdag og nytårsdag, stillede TARGET nye krav til
bemandingen i Nationalbanken.

Eftersyn af sedler automatiseres
I foråret 2000 omlægges den manuelle kvalitetskontrol af de trykte
sedler til at foregå halvautomatisk. Kvalitetskontrollen er etableret på to
afgørende faser i seddelfremstillingen – på seddelpressen og i forbindel-
se med udskæringen af sedlerne. Ved udskæringen af sedler bliver skæ-
remaskinen integreret med eftersynsmaskinen, som kan efterse op til 40
sedler i sekundet.

Information
I 1999 udgav Nationalbanken bogen "Pengepolitik i Danmark", der er en
samlet præsentation af dansk pengepolitik. Hensigten er at bygge bro
mellem generelle lærebøger og opslagsværker om pengepolitik og den
praktiske tilgang til pengepolitik i Danmark i 1999.1 Derudover er der i
1999 udarbejdet en brochure om Nationalbankens opgaver, som skal give
offentligheden indsigt i Nationalbankens opgaver som centralbank samt
forklare begreber som inflation, fastkurspolitik, renter og kurser. Endelig
er der udarbejdet en brochure om Danmarks penge, som viser den nu-

1
Publikationen er tilgængelig på Nationalbankens websted eller kan købes hos Schultz Information.
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værende mønt- og seddelserie samlet samt arbejdsprocessen fra skitse til
færdigt produkt.1

FinansieringsInstituttet for Industri og Håndværk A/S (FIH)
I forbindelse med strukturændringer i FinansieringsInstituttet for Indu-
stri og Håndværk (FIH) i 1998 har Nationalbanken solgt sin aktiebehold-
ning i FIH. Nationalbanken var i 1958 med til at oprette FIH, hvis formål
var at styrke industrialiseringsprocessen ved at yde mellemlange lån til
industri- og håndværksvirksomheder. Efterhånden skete denne långiv-
ning i konkurrence med andre finansielle institutioner, og Nationalban-
ken fandt det derfor ikke længere naturligt at stå som medejer. Halv-
delen af aktiebeholdningen blev solgt i 1998 og resten i 1999.

ÅR 2000-OVERGANG

Nationalbankens forberedelser til overgangen til år 2000 koncentrerede
sig i 1. halvår 1999 om sektortest, hvor afviklings- og clearingsystemer i
den finansielle sektor blev afprøvet. Sektortesten omfattede bl.a. kom-
munikationslinjer og edb-infrastruktur, værdipapirafvikling og de finan-
sielle clearingsystemer. Endvidere deltog Nationalbanken i flere af ECBs
test af TARGET.

Nationalbanken testede allerede i 1998 de systemer, som banken be-
nytter på BEC. Nationalbankens egenudviklede programmer blev testet i
1999. I november 1999 blev alle nye systemer testet, og de systemer,
hvor der var foretaget ændringer og tilføjelser, blev testet igen.

På alle standardsystemer blev der indhentet tilfredsstillende leveran-
dørerklæringer.

Infrastruktur og tekniske installationer blev testet, hvor det var muligt.
I en række tilfælde blev der indhentet leverandørerklæringer. Med ud-
gangen af 3. kvartal 1999 var alle forretningskritiske installationer år
2000-parate.

For det tilfælde, at der til trods for det omfattende arbejde med at te-
ste edb-systemer, infrastruktur og tekniske installationer, alligevel skulle
opstå problemer, blev der i 2. halvår udarbejdet en detaljeret bered-
skabsplan. Alle afdelinger med forretningskritiske arbejdsopgaver bi-
drog til Nationalbankens beredskabsplan. Umiddelbart inden årsskiftet
blev der taget backup af alle væsentlige edb-programmer og data. Na-
tionalbanken havde forberedt alternative vagtplaner for den almindeli-
ge vagttjeneste og for de tekniske vagter. Nytårsdag startede man sy-
stemerne og afprøvede dem.

1
Brochurerne kan fås ved henvendelse til Nationalbankens Informationssektion.
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På internationalt plan etablerede BIS en informationsplatform, MACS-
projektet, for udveksling af år 2000-informationer mellem de finansielle
myndigheder i ca. 30 lande i verden. Nationalbanken og Finanstilsynet
deltog som de danske finansielle myndigheder.

På europæisk centralbankplan deltog Nationalbanken i et arbejde i ECB.
Arbejdet blev koordineret af ECBs År 2000-koordinationskomité, som ud-
arbejdede en beredskabs- og kommunikationsplan for selve overgangen
til år 2000. Op til årsskiftet foregik der flere gange dagligt en gensidig
orientering mellem de deltagende landes centralbanker om udviklingen
på de finansielle markeder, der umiddelbart efter årsskiftet blev suppleret
med information om, hvordan de enkelte centralbanker fungerede både
for så vidt angik tekniske installationer og edb-systemer.

Beredskabs- og kommunikationsplanerne omfattede også dagene om-
kring 29. februar 2000.

For at kunne håndtere en situation, hvor efterspørgslen efter kontan-
ter ville stige, blev der i 1999 forberedt en række tiltag på kontantforsy-
ningsområdet, jf. side 64. Nationalbanken åbnede endvidere ekstraordi-
nært for både køb og salg af indskudsbeviser lige før og lige efter nytår
for at sikre en stabil pengemarkedsrente omkring årsskiftet, jf. side 36.

De omfattende forberedelser og test bevirkede, at overgangen til år
2000 forløb uden problemer.

LEDELSE

Den Kgl. Bankkommissær
Økonomiminister og minister for nordisk samarbejde Marianne Jelved er
Kgl. Bankkommissær.

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet genvalgte direktør Bent le Fèvre, forskningschef,
dr.techn. Jens Rostrup-Nielsen og professor Hans E. Zeuthen som med-
lemmer af repræsentantskabet for en ny 5-årig periode fra 1. april 1999.

Direktør, civilingeniør Erik B. Rasmussen fratrådte 31. marts 1999 på
grund af alder. I stedet blev koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen valgt
til repræsentantskabet fra 1. april 1999.

Professor Hans E. Zeuthen blev genvalgt til formand for repræsentant-
skabet og adm. direktør Helle Bechgaard til næstformand for perioden
1. april 1999 til 31. marts 2000.

I april 1999 valgte Folketinget folketingsmedlem Christian Mejdahl
som nyt medlem af repræsentantskabet i stedet for folketingsmedlem
Uffe Ellemann-Jensen, som ønskede at udtræde.
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Folketingsmedlem Jacob Buksti udtrådte af repræsentantskabet 23. fe-
bruar 2000, da han blev udnævnt til minister. Folketinget har endnu
ikke valgt et nyt medlem.

Folketingsmedlem Jørgen Estrup udtræder af Folketinget 1. marts
2000 og skal derfor også udtræde af repræsentantskabet. Folketinget
har endnu ikke valgt et nyt medlem.

Gårdejer Harry Nicolaisen fratræder 31. marts 2000 på grund af
alder.

Nationalbankens repræsentantskab 1. marts 2000 fremgår af boks
11.

NATIONALBANKENS REPRÆSENTANTSKAB 1. MARTS 2000 Boks 11

Formand: Professor Hans E. Zeuthen

Næstformand: Adm. direktør Helle Bechgaard

Valgt af Folketinget indtil 31. marts 2001:

Folketingsmedlem Pia Christmas-Møller

Folketingsmedlem Jørgen Estrup

Folketingsmedlem Jes Lunde

Folketingsmedlem Christian Mejdahl

Folketingsmedlem Jan Petersen

Folketingsmedlem Anders Fogh Rasmussen

Folketingsmedlem Gitte Seeberg

Udnævnt af Den Kgl. Bankkommissær indtil 31. marts 2001:

Departementschef Michael Dithmer

Fhv. kommitteret Karsten Olsen

Valgt af repræsentantskabet: indtil 31. marts

Adm. direktør Helle Bechgaard  2000

Direktør B. Frank Nielsen 2000

Formand for ICN Kirsten Stallknecht 2000

Gårdejer Harry Nicolaisen 2001

Fhv. formand for LO Finn Thorgrimson 2001

Næstformand for Forbundet af Offentligt Ansatte Margit Vognsen 2001

Direktør Jette W. Knudsen 2002

Husmand Kjeld Larsen 2002

Formand for Forbrugerrådet Kirsten Nielsen 2002

Ingeniør Knud Koch Jensen 2003

Koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen 2003

Civilingeniør Helge Sørensen 2003

Direktør Bent le Fèvre 2004

Forskningschef, dr.techn. Jens Rostrup-Nielsen 2004

Professor Hans E. Zeuthen 2004
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Bestyrelsen
Som medlemmer af bestyrelsen for perioden 1. april 1999 til 31. marts
2000 genvalgte repræsentantskabet folketingsmedlem Jacob Buksti,
næstformand for Forbundet af Offentligt Ansatte Margit Vognsen og
professor Hans E. Zeuthen. Repræsentantskabet valgte desuden kon-
cerndirektør Søren Bjerre-Nielsen og folketingsmedlem Anders Fogh
Rasmussen i stedet for direktør, civilingeniør Erik B. Rasmussen, som
udtrådte på grund af alder, og folketingsmedlem Uffe Ellemann-Jensen,
som ønskede at udtræde.

To medlemmer af bestyrelsen, departementschef Michael Dithmer og
fhv. kommitteret Karsten Olsen, er udnævnt af Den Kgl. Bankkommis-
sær for perioden indtil 31. marts 2001.

Bestyrelsen genvalgte professor Hans E. Zeuthen til formand og depar-
tementschef Michael Dithmer til næstformand for perioden 1. april 1999
til 31. marts 2000.

Folketingsmedlem Jacob Buksti udtrådte af bestyrelsen 23. februar
2000, da han blev udnævnt til minister. Repræsentantskabet har endnu
ikke valgt et nyt medlem.

Nationalbankens bestyrelse fremgår af boks 12.

Direktionen
Bodil Nyboe Andersen er som kgl. udnævnt direktør formand for direk-
tionen. De to øvrige medlemmer er Torben Nielsen og Jens Thomsen.

Revisorer
Den Kgl. Bankkommissær genudnævnte statsautoriseret revisor Svend
Ørjan Jensen og udnævnte statsautoriseret revisor Bjarne Fabienke til
Nationalbankens eksterne revisorer for et år indtil 31. marts 2000. Stats-
autoriseret revisor John Gath fratrådte som ekstern revisor.

NATIONALBANKENS BESTYRELSE 1. MARTS 2000 Boks 12

Formand: Professor Hans E. Zeuthen
Næstformand: Departementschef Michael Dithmer

Valgt af repræsentantskabet indtil 31. marts 2000:
Koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen
Folketingsmedlem Anders Fogh Rasmussen
Næstformand for Forbundet af Offentligt Ansatte Margit Vognsen
Professor Hans E. Zeuthen

Udnævnt af Den Kgl. Bankkommissær indtil 31. marts 2001:
Departementschef Michael Dithmer
Fhv. kommitteret Karsten Olsen
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ADMINISTRATION

Nationalbanken består af 16 afdelinger/kontorer, inkl. Seddeltrykkeriet
og Den Kgl. Mønt, jf. organisationsplanen side 104. I 1999 blev et nyt
kontor, Sikringskontoret, oprettet. Sikringskontoret har ansvaret for
Nationalbankens sikringsforhold, herunder IT-sikkerhed. IT-sikkerhed var
tidligere en del af Edb-kontorets arbejdsområde.

Medarbejdere
Det samlede antal medarbejdere, omregnet til fuldtidsbeskæftigede, er
faldet med 10 til 556 ved udgangen af 1999, jf. tabel 5.

Nye opgaver er kommet til, og der er derfor sket en stigning i gruppen
af bank- og kontorpersonale, mens andre opgaver er faldet bort eller
rationaliseret, hvilket har medført nedgang for gruppen af øvrige med-
arbejdere.

I 1999 har 12 medarbejdere forladt banken som led i en fratrædel-
sesaftale.

Ved udgangen af 1999 er 26 medarbejdere på orlov fra Nationalban-
ken. De fleste er beskæftiget i internationale organisationer, heraf 9 i
ECB.

3 medarbejdere har orlov efter lovregulerede ordninger.

ANTAL MEDARBEJDERE, OMREGNET TIL FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Tabel 5

Ultimo 1995 1996 1997 1998 1999

Bank- og kontorpersonale ............................ 311 320 318 326 341
Seddeltrykkeriet ............................................ 83 82 82 77 73
Den Kgl. Mønt ............................................... 40 29 26 16 16
Øvrige medarbejdere .................................... 158 155 153 147 126

I alt ................................................................ 592 586 579 566 556
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ORGANISATIONSPLAN 1. MARTS 2000

Repræsentantskab
25 medlemmer

Bestyrelse
7 medlemmer

Direktion

Direktør

Jens Thomsen

Direktør

Torben Nielsen

Kgl. udnævnt direktør, formand

Bodil Nyboe Andersen

104

Kapitalmarkeds-
afdelingen
Afdelingschef
Benny Andersen

Kontorchef
Ib Hansen

Kontorchef
Ove Sten Jensen

Internationalt Kontor
Underdirektør
Kai Aaen Hansen

Kontorchef
Niels Bartholdy

Økonomisk Afdeling
Underdirektør
Anders Møller Christensen

Kontorchef
Hugo Frey Jensen

Seddeltrykkeriet
Underdirektør
Hans Kloch

Kontorchef
Flemming Gernsøe

Kontorchef
Leif Yde

Statistisk Afdeling
Vicedirektør
Jørgen Ovi

Kontorchef
Lars Gerrild Sørensen

Betalingsformidlings-
kontoret
Kontorchef
Jesper Berg

Den Kgl. Mønt
Kontorchef
Laust Grove

Driftsafdelingen
Afdelingschef
Ejner Petersen

Kontorchef
Erik Lundgreen

Personale- og
Organisationskontoret
Afdelingschef
Flemming Farup

Kontorchef
John Larsen

Edb-kontoret
Kontorchef
Søren Lundsby Hansen

Hovedkassen
Kontorchef
Tage Heering

Kontorchef
Mogens Brink

Regnskabsafdelingen
Underdirektør
Henrik Larsen

Kontorchef
Viggo Sørensen

Sekretariatet
Kontorchef
Bjarne Skafte

Juridisk Sektion
Kontorchef
Kirsten Rohde Jensen

Handelsafdelingen
Afdelingschef
Hans Denkov

Kontorchef
Ole Christian Hansen

Kontorchef
Frank Nielsen

Kontorchef
Erik Pedersen

Kontorchef
Niels Erik Sørensen

Revisionskontoret
Kontorchef
Peter Jochimsen

Sikringskontoret
Kontorchef
Leif Kjærgaard
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Medarbejdernes videreuddannelse
Målsætningen for medarbejdernes videreuddannelse er fastlagt i "Ud-
dannelsespolitiske målsætninger i Danmarks Nationalbank", som blev
vedtaget i Samarbejdsudvalget i 1996.

Det gennemgående princip er, at både banken og medarbejderen har
en interesse i og et medansvar for, at medarbejderen videreuddannes i
takt med de krav, som udviklingen stiller til Nationalbanken. Udgifterne
til medarbejdernes videreuddannelse er steget fra under 3 mio.kr. i 1995
til 9 mio.kr. i 1999. Beløbet svarer til ca. 4 pct. af lønninger mv.

Hovedparten af stigningen i uddannelsesudgifterne er gået til at ud-
vikle de nære kompetencer, primært fagkurser, fagkonferencer og edb-
fag, hvor udgifterne i 1999 beløb sig til ca. 6 mio.kr. Herudover er der i
1999 anvendt et beløb på omkring 1 mio.kr. til lederuddannelse.

I foråret 1998 tilbød Nationalbanken i lighed med en række andre fi-
nansielle institutter alle medarbejdere en hjemme-pc-ordning. Til-mel-
ding til ordningen indebar, at medarbejderne mod at melde sig til un-
dervisning i et antal moduler under den offentligt anerkendte pc-køre-
kortuddannelse kunne få stillet en hjemme-pc til disposition og købe
den til markedsprisen efter ordningens 2-årige udløb. Ordningen har
været en succes, idet ca. 90 pct. af medarbejderne har deltaget i uddan-
nelsen i de forløbne to år. De uddannelsesmæssige udgifter har i alt
andraget 2,5 mio.kr. fordelt nogenlunde ligeligt over de to år.

Nationalbanken vil i de kommende år satse mere på undervisning med
interne instruktører for på den måde at give medarbejderne undervis-
ningserfaring som led i deres karriereudvikling. Det gælder både værk-
tøjskurser, kurser i personlig udvikling og på visse områder af de egent-
lige faglige kurser.

Derudover vil Nationalbanken i højere grad end hidtil yde støtte til vi-
dereuddannelse i medarbejdernes egen tid på områder, der har en vis
relevans, men ikke nødvendigvis direkte relation til medarbejderens
nuværende arbejdsområde.

REPRÆSENTATION I BESTYRELSER MV.

Nationalbanken er 1. marts 2000 repræsenteret i følgende bestyrelser mv.:

Finansieringsinstitutter
Danmarks Skibskreditfond:
Fhv. nationalbankdirektør Ole Thomasen er udpeget til styrelsen og
til repræsentantskabet. Formand for Dansk Metal Max Bæhring og
adm. koncerndirektør Hugo Andersen er udpeget til repræsentantska-
bet.
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Dansk Landbrugs Realkreditfond:
Fhv. nationalbankdirektør Ole Thomasen er udpeget til bestyrelsen og
repræsentantskabet. Professor Flemming Just er udpeget til repræsen-
tantskabet.

Dansk Udviklingsfinansiering A/S:
Professor Hans E. Zeuthen og fhv. vicedirektør Jørn Kjær er udpeget til
repræsentantskabet.

GrønlandsBANKEN A/S:
Fhv. nationalbankdirektør Ole Thomasen er valgt til bestyrelsen.

Den Nordiske Investeringsbank:
Afdelingschef Hans Denkov er suppleant i bestyrelsen.

Værdipapirmarkedsinstitutioner
Fondsrådet:
Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem og kontorchef Ove Sten
Jensen er suppleant.

Værdipapircentralen:
Nationalbankdirektør Torben Nielsen er næstformand for bestyrelsen og
kontorchef Jesper Berg er stedfortræder.

Andre institutioner
Udvalget til bestyrelse af Den Sociale Pensionsfond:
Afdelingschef Hans Denkov er medlem.

Det Økonomiske Råd:
Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem.

REPRÆSENTATION I INTERNATIONALE ORGANISATIONER

Som led i det internationale penge- og valutapolitiske samarbejde del-
tager Nationalbanken i en række komiteer, udvalg og arbejdsgrupper.
De væsentligste er:

Den Europæiske Union, EU
Den Økonomiske og Finansielle Komité:
Nationalbankdirektør Jens Thomsen (sammen med departementschef
Michael Dithmer, Økonomiministeriet).
Kontorchef Niels Bartholdy er medlem af stedfortrædergruppen (sam-
men med afdelingschef Henrik Fugmann, Økonomiministeriet).
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Den Økonomisk-Politiske Komité:
Kontorchef Hugo Frey Jensen (sammen med afdelingschef Per Bremer
Rasmussen og kontorchef Thomas Alslev Christensen, Økonomiministeri-
et, og afdelingschef Per Callesen, Finansministeriet).

Det Rådgivende Bankudvalg:
Afdelingschef Benny Andersen (sammen med kontorchef Torben Garne,
Økonomiministeriet, og direktør Henrik Bjerre-Nielsen, Finanstilsynet).

Gruppen af Møntdirektører:
Chef for Den Kgl. Mønt Laust Grove og fuldmægtig Thomas Enevoldsen.

Den Europæiske Centralbank, ECB
Det Generelle Råd:
Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen.

Nationalbanken deltager delvist i følgende komiteer under ECB:

Banktilsynskomiteen:
Afdelingschef Benny Andersen (sammen med direktør Henrik Bjerre-
Nielsen, Finanstilsynet).

Betalingsformidlingskomiteen:
Nationalbankdirektør Torben Nielsen og fuldmægtig Tobias Thygesen.

Den Juridiske Komité:
Kontorchef Kirsten Rohde Jensen og fuldmægtig Louise Mogensen.

Den Pengepolitiske Komité:
Kontorchef Hugo Frey Jensen og fuldmægtig Hanne Lyngesen.

IT-komiteen:
Kontorchef Søren Lundsby Hansen og specialkonsulent Kristian Kjeldsen.

Komiteen for Ekstern Kommunikation:
Kontorchef Bjarne Skafte.

Komiteen for Internationale Relationer:
Nationalbankdirektør Jens Thomsen og kontorchef Niels Bartholdy.

Markedsoperationskomiteen:
Kontorchef Frank Nielsen.
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Regnskabskomiteen:
Underdirektør Henrik Larsen og specialkonsulent Allan Damm Christen-
sen.

Revisionskomiteen:
Revisionschef Peter Jochimsen og fuldmægtig Stephan Green Löwe.

Seddelkomiteen:
Underdirektør Hans Kloch og kontorchef Tage Heering.

Statistikkomiteen:
Vicedirektør Jørgen Ovi.

År 2000-koordinationskomiteen:
Kontorchef John Larsen.

Den Internationale Valutafond, IMF
Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen er det danske medlem af
fondens Board of Governors. (Departementschef Michael Dithmer, Øko-
nomiministeriet, er stedfortrædende medlem).

Den Nordisk-Baltiske Monetære og Finansielle Komité:
Nationalbankdirektør Jens Thomsen (sammen med departementschef
Michael Dithmer, Økonomiministeriet) og underdirektør Kai Aaen Han-
sen, som er formand for stedfortrædergruppen.

Konsulent Ole Hollensen er medlem af Stedfortrædergruppen (sam-
men med afdelingschef Henrik Fugmann, Økonomiministeriet).

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD
Den Økonomisk-Politiske Komité:
Nationalbankdirektør Jens Thomsen (sammen med departementschef
Michael Dithmer, Økonomiministeriet, og departementschef Anders
Eldrup, Finansministeriet).

DANMARKS NATIONALBANKS JUBILÆUMSFOND AF 1968

I 1999 blev Jubilæumsfondens hæderslegat uddelt til fotograf Rigmor
Mydtskov og til guldsmed Arje Griegst. De modtog hver 100.000 kr. Ud-
delingen blev markeret med en udstilling af de to kunstneres værker i
Nationalbankens Forhal.

Nationalbankens Jubilæumsfonds formål er at yde økonomisk støtte til
fremme og udvikling af den kunstneriske udformning og præsentation
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af danske produkter samt at støtte andre kunstneriske områder, for-
trinsvis kunsthåndværk, arkitektur og design, men også musik og dans. I
1999 blev der ydet økonomisk støtte på 5 mio.kr. 147 ud af 1.506 ansøg-
ninger blev imødekommet. Der blev yderligere givet 8 bevillinger uden
forudgående ansøgning.

Fondens styrelse bestod 1. marts 2000 af nationalbankdirektør Bodil
Nyboe Andersen (formand), professor Hans E. Zeuthen (næstformand),
museumsdirektør Bodil Busk Laursen, advokat Per Magid, kunsthistori-
ker Bente Scavenius samt arkitekt og industriel designer Teit Weylandt.

Yderligere information om Nationalbankens Jubilæumsfond kan fin-
des på Nationalbankens websted, under "Om Nationalbanken".

NATIONALBANKENS GÆSTELEJLIGHEDER I NYHAVN 18

Nationalbanken har syv gæstelejligheder i Nyhavn 18. De stilles gratis til
rådighed for udenlandske videnskabsmænd og kunstnere for ophold fra
tre måneder og op til et år. I 1999 blev der tildelt 12 gæsteophold i lej-
lighederne.

Tildeling af gæstelejlighederne sker efter rådgivning fra et udvalg be-
stående af professor Ole Feldbæk (formand), rektor Else Marie Bukdahl
og professor Niels I. Meyer.

FONDEN ERIK HOFFMEYERS REJSELEGAT

I 1999 blev Erik Hoffmeyers Rejselegat uddelt til ph.d.-studerende Isil
Kazan og til digteren Muniam Alfaker. De fik hver et legat på 40.000 kr.
til brug for videre dygtiggørelse i udlandet.

Fondens oprettelse og formål er omtalt i årsberetningen for 1995.
Fondens bestyrelse består af professor Hans E. Zeuthen (formand), fhv.

nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer og fhv. overrabbiner Bent Melchior.
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Regnskabsberetning

Nationalbankens regnskab for 1999 viser et overskud på 1.472 mio.kr.
Resultatet af finansielle poster var på 1.933 mio.kr. Heraf udgjorde ne-
gative kursreguleringer mv. 3.081 mio.kr. Efter overførsel af 3.081
mio.kr. fra kursreguleringsfonden og henlæggelse af 1.366 mio.kr. til
sikringsfonden overføres restbeløbet på 3.188 mio.kr. til staten. Natio-
nalbankens egenkapital er herefter faldet med 1.715 mio.kr. til 41.758
mio.kr. i 1999.

Nationalbankens finansielle risici består hovedsageligt af markedsrisici.
Markedsrisikoen skyldes primært rentefølsomhed og valutaeksponering.
Rentefølsomheden blev i lyset af de lave renter primo 1999 reduceret.
Valutaeksponeringen består helt overvejende af euromellemværender.
Kreditrisikoen er meget begrænset, da Nationalbanken udelukkende
har tilgodehavender hos modparter med høj kreditværdighed og i væ-
sentligt omfang kræver sikkerhedsstillelse.

NATIONALBANKENS STYRING AF FINANSIELLE RISICI

Nationalbanken har betydelige finansielle tilgodehavender og forplig-
telser. De væsentligste tilgodehavender er fordringer på udlandet, in-
denlandske obligationer og udlån til danske pengeinstitutter. De væ-
sentligste forpligtelser er seddel- og møntomløb, indlån og indskudsbe-
viser samt statens indestående.

De finansielle tilgodehavender og forpligtelser indebærer, at Natio-
nalbanken er udsat for markeds- og kreditrisici, der kan påvirke regn-
skabsresultatet.

Markedsrisiko
Markedsrisiko er risikoen for, at Nationalbanken lider tab som følge af
kursændringer på de finansielle markeder, dvs. primært på grund af
rente- og valutakursændringer.

Rentefølsomhed
Rentefølsomheden angiver det kurstab, Nationalbanken vil få som følge
af en renteændring. For Nationalbanken, der har væsentligt flere fast
forrentede tilgodehavender end forpligtelser, vil der opstå tab ved en
rentestigning.
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Nationalbanken kunne undgå kurstab som følge af renteændringer ved
udelukkende at indgå variabelt forrentede mellemværender. Imidlertid
giver fast forrentede obligationer på langt sigt et højere afkast end va-
riabelt forrentede placeringer på pengemarkedet. Over en længere pe-
riode vil Nationalbanken derfor opnå et bedre afkast ved at påtage sig
en renterisiko.

Rentefølsomheden på Nationalbankens inden- og udenlandske obliga-
tionsbeholdning blev i lyset af de lave renter primo 1999 reduceret med
0,6 mia.kr. til 2,8 mia.kr., jf. tabel 6. Det betyder, at en generel stigning i
det inden- og udenlandske renteniveau på 1 procentpoint medfører et
tab på 2,8 mia.kr. Rentefølsomheden på udenlandske obligationer ud-
gjorde godt 60 pct. af den samlede rentefølsomhed.

Rentefølsomheden på kronemellemværenderne kan henføres til den
indenlandske fondsbeholdning. En stor del af rentefølsomheden på den
indenlandske fondsbeholdning stammer fra realkreditobligationer. Da
realkreditobligationer kan førtidsindfries, er rentefølsomheden vanske-
ligere at bestemme end for fx statsobligationer. Nationalbanken foreta-
ger modelberegninger af rentefølsomheden justeret for risikoen for
førtidsindfrielser på beholdningen af realkreditobligationer.

Valutaeksponering
Nationalbanken har betydelige valutatilgodehavender, først og frem-
mest valutareserven. Nationalbanken kan derfor – i lighed med andre
centralbanker – ikke undgå valutaeksponering.

Nationalbankens valutaeksponering samstyres med valutaeksponerin-
gen på statens valutagæld. Samstyringen indebærer, at statsgæld i dol-
lar, yen, britiske pund og schweizerfranc som udgangspunkt modsvares
af, at Nationalbanken har tilsvarende tilgodehavender. Nettopositionen,
dvs. forskellen mellem Nationalbankens valutatilgodehavende og sta-
tens valutagæld, har i de senere år overvejende været i EMS-kerne-

NATIONALBANKENS RENTEFØLSOMHED Tabel 6

Kurstab i mia.kr. ved en generel rentestigning på
1 procentpoint Ultimo 1998 Ultimo 1999

Kroner ............................................................. 1,1 1,1
Euro1 ............................................................... 1,3 0,9
Britiske pund .................................................. 0,2 0,2
Schweizerfranc ............................................... 0,0 0,0
Dollar .............................................................. 0,6 0,5
Yen .................................................................. 0,2 0,2

I alt .................................................................. 3,4 2,8
1 Euro for 1998 består af ecu og summen af de nationale valutaer for eurolandene.
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valutaer, primært D-mark, og nu euro. Disse valutaer betragtes på bag-
grund af den danske fastkurspolitik som de mindst risikofyldte valutaer.
Endvidere tilstræbes det, at valutakursrisikoen på både statens valuta-
gæld og Nationalbankens valutatilgodehavende er lille. Valutakursrisi-
koen på statens valutagæld begrænses bl.a. ved, at staten anvender
swaps til at opnå gæld i euro, når lån optages i andre valutaer. I Natio-
nalbanken begrænses valutakursrisikoen ved salg af dollar, britiske
pund, yen og schweizerfranc mod euro på termin. Dermed reduceres
valutakursrisikoen på bankens obligations- og pengemarkedsplaceringer
i de pågældende valutaer. Fx havde Nationalbanken ved udgangen af
1999 tilgodehavender i britiske pund for 12 mia.kr., men havde solgt
pund for 11 mia.kr. på termin. Herved udgjorde det samlede mellemvæ-
rende i pund netto 1 mia.kr.

Nationalbankens valutaeksponering består derfor næsten udelukken-
de af euro, jf. tabel 7. Resultatet påvirkes således kun i beskedent om-
fang af ændringer i kronens kurs over for dollar, yen, britiske pund og
schweizerfranc.

Likviditetsberedskab
Hovedformålet med valutareserven er at kunne intervenere i valutamar-
kedet. Ved forvaltning af valutareserven lægges der således stor vægt
på, at en væsentlig del af valutareserven hurtigt kan omsættes til likvi-
der. Derfor placeres en stor del af valutareserven på anfordringskonti
eller i obligationer med høj sikkerhed, der enten nemt kan omsættes
eller belånes. Endvidere har Nationalbanken adgang til likviditet via
statens Commercial Paper låntagningsprogram på 12 mia.dollar. Hertil
kommer, at Nationalbanken har automatisk lånemulighed i ECB i hen-
hold til ERM2-aftalen, hvis kronen kommer på udsvingsgrænsen i for-
hold til centralkursen.

NATIONALBANKENS VALUTAEKSPONERING Tabel 7

Ultimo 1999

Markedsværdi i mia.kr.
Ultimo 1998

netto Placeringer
Termins-

forretninger Netto

Euro1 ............................................................ 109 110 55 164
Britiske pund ............................................... 0 12 - 11 1
Schweizerfranc ............................................ - 1 0 0 0
Dollar ........................................................... 2 38 - 38 0
Yen .............................................................. - 1 11 - 9 2
Guld ............................................................. 4 5 0 5

I alt ............................................................... 111 174 -3 172

Anm.: Negative beløb indikerer, at Nationalbanken har gæld. Værdien af SDR er fordelt på de respektive valutaer.
1 Euro for 1998 består af ecu og summen af de nationale valutaer for eurolandene.
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Opgørelse af markedsrisiko
Til at vurdere markedsrisikoen og som støtte for fastlæggelsen af ram-
mer for rentefølsomheden benytter Nationalbanken forskellige risiko-
mål, herunder Value-at-Risk (VaR). I dette risikomål inddrages sandsyn-
ligheden for rente- og valutakurstab baseret på historiske bevægelser.
Herved adskiller dette risikomål sig fra opgørelsen af rentefølsomhed og
valutaeksponering. VaR-risikomålet suppleres bl.a. med stress-scenarier1.

Nationalbankens VaR udgjorde ved udgangen af 1999 3,3 mia.kr.2, jf.
tabel 8. Fortolkningen af dette tal er, at der kun er 5 pct. sandsynlighed
for, at Nationalbanken over det kommende år får et samlet rente- og
valutakurstab, der overstiger 3,3 mia.kr. Ved udgangen af 1998 udgjor-
de VaR 4,5 mia.kr.

Faldet i 1999 skyldes primært kronens stabilitet over for euro, men og-
så normaliseringen af kapitalmarkederne efter uroen i efteråret 1998.

Kreditrisiko
Kreditrisikoen er Nationalbankens risiko for et tab på et tilgodehavende
hos en modpart, som ikke er i stand til at overholde sine forpligtelser.

For at reducere kreditrisikoen tilstræber Nationalbanken kun at have
tilgodehavender hos modparter med høj kreditværdighed. Desuden an-
vendes sikkerhedsstillelse i betydelig grad.

Styring af kreditrisikoen på de udenlandske fordringer, dvs. fordringer
på udenlandske stater, banker mv., sker med udgangspunkt i kreditvur-
deringer (ratings) udarbejdet af internationale ratingbureauer. Der-
udover fastsættes et loft for størrelsen af alle væsentlige mellemværen-
der.

1
Stress-scenarier er regneeksempler, hvor konsekvensen af en ekstrem markedsudvikling undersøges,
fx historiske rente- og valutakursudviklinger i særligt ugunstige perioder.

2
VaR-tallet beregnes med udgangspunkt i estimerede korrelationer og volatiliteter mellem relevante
finansielle variable. Ved at kombinere disse estimater med Nationalbankens porteføljesammensæt-
ning kan VaR findes.

NATIONALBANKENS VALUE-AT-RISK Tabel 8

Value-at-Risk i mia.kr. med 1-års horisont Ultimo 1998 Ultimo 1999

Kroner ............................................................. 1,1 1,5
Euro1 ............................................................... 4,1 1,6
Britiske pund .................................................. 0,3 0,3
Schweizerfranc ............................................... 0,1 0,0
Dollar .............................................................. 1,0 0,6
Yen ................................................................ 0,5 0,4
Gevinst på grund af spredning ..................... 2,6 1,1

I alt .................................................................. 4,5 3,3

Anm.: VaR-tallet angiver bidraget fra både rente- og valutakursrisiko ekskl. guld.
1 Euro for 1998 består af ecu og summen af de nationale valutaer for eurolandene.
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Ved indskud i udenlandske banker benyttes desuden i stort omfang re-
poaftaler, hvor Nationalbanken får sikkerhed i form af statsobligationer.
Såfremt en udenlandsk bank går konkurs, har Nationalbanken dækning
for sit indskud i form af den stillede sikkerhed. Nationalbankens uden-
landske obligationer er udstedt eller garanteret af stater med en høj
rating eller udstedt af overnationale institutioner. Nationalbanken har
således hverken virksomhedsobligationer eller obligationer fra mindre
kreditværdige stater.

Ved placering af den indenlandske fondsbeholdning lægges også
vægt på, at udstederne har en høj kreditværdighed. Fondsbeholdningen
består af statsobligationer, realkreditobligationer, skibskreditobligatio-
ner og lignende.

Tabel 9 afspejler Nationalbankens meget begrænsede kreditrisiko, da
over 90 pct. af valutareserven og den indenlandske fondsbeholdning er
placeret i overnationale institutioner eller i aktiver med en rating på Aa3
og derover.

Der er kun en lille kreditrisiko forbundet med Nationalbankens pen-
gepolitiske operationer, pengeinstitutternes intradag-kreditter og kon-
tantdepoter, idet der altid kræves sikkerhedsstillelse.

REGNSKABSAFLÆGGELSEN

Nationalbankens regnskab med tilhørende noter er vist side 121-129.
Regnskabet for 1999 er udarbejdet efter samme principper som forrige

år, bortset fra at der er foretaget reklassifikation af regnskabsposter

SAMLET KREDITEKSPONERING PÅ VALUTARESERVEN OG DEN
INDENLANDSKE FONDSBEHOLDNING MV., ULTIMO 1999 Tabel 9

Obligationer Bankforretninger

Mia.kr. Stater Andre Sikrede Usikrede

Overnatio-
nale insti-
tutioner Total

Aaa ........................................ 51,3 15,3 0,0 4,1 2,7 73,4
Aa1 ........................................ 13,5 0,7 - 3,0 - 17,2
Aa2 ........................................ 2,1 1,5 3,4 6,6 - 13,5
Aa3 ........................................ 12,3 12,7 21,1 17,3 - 63,4
A1 .......................................... - - 0,9 2,9 - 3,8
A2 .......................................... - - - 3,0 - 3,0
A3 .......................................... - - 0,2 - - 0,2
Ingen rating .......................... - 5,41 0,9 0,0 22,42 28,8

Total ...................................... 79,1 35,7 26,6 36,8 25,1 203,3

Anm.: Moody's kreditvurdering er benyttet. Skalaen strækker sig fra Aaa til D, hvor Aaa er den højeste kreditværdighed.
For en nærmere beskrivelse af rating henvises til Kristian Sparre Andersen og Anders Matzen, Anvendelsen af kre-
ditvurderingsbureauers ratings på de europæiske kapitalmarkeder, jf. Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3.
kvartal 1998.

1 Enkelte danske realkreditinstitutter og lignende.
2 Dækker udelukkende BIS og IMF.
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under omkostninger i resultatopgørelsen, og at pengeinstitutter og re-
alkreditinstitutter nu vises i samme regnskabsposter som følge af æn-
dringer i de pengepolitiske instrumenter. Reklassifikationen påvirker
ikke årets resultat eller værdien af aktiver og passiver.

Regnskabet afspejler, at Nationalbanken står for udstedelsen af sedler
og mønter, administrerer valutareserven og er bank for penge- og real-
kreditinstitutterne og staten.

Resultatet af finansielle poster var 1.933 mio.kr. og dermed 3.910
mio.kr. lavere end året før. Det kraftige fald skyldes primært, at kursre-
guleringerne var negative med 3.081 mio.kr. mod positive kursregule-
ringer på 995 mio.kr. i 1998, svarende til en forringelse på i alt 4.076
mio.kr. Med andre indtægter på 84 mio.kr. og omkostninger på 545
mio.kr. var årets resultat 1.472 mio.kr. eller 3.956 mio.kr. lavere end i
1998.

Balancen er steget fra 182,8 mia.kr. til 281,8 mia.kr. På aktivsiden er
stigningen primært sket i fordringer på udlandet og udlån til penge- og
realkreditinstitutter, mens der på passivsiden primært er stigninger i
indlån fra penge- og realkreditinstitutter samt i indskudsbeviser.

Resultatopgørelsen
Nettorenteindtægter
Den samlede nettorenteindtægt var 5.014 mio.kr. og dermed 166
mio.kr. højere end året før.

Renteindtægter af tilgodehavender i udlandet steg med 417 mio.kr. til
5.519 mio.kr. Stigningen er hovedsagelig en følge af, at valutareserven i
gennemsnit har været 32 mia.kr. større i 1999 end i 1998.

Udlån til og indlån fra penge- og realkreditinstitutter gav henholdsvis
en renteindtægt på 822 mio.kr. mod 1.455 mio.kr. i 1998 og en renteud-
gift på 192 mio.kr. mod 212 mio.kr. i 1998. Renteudgiften af indskuds-
beviser androg 1.778 mio.kr. mod 1.965 mio.kr. i 1998. Nettorenteudgif-
ten til penge- og realkreditinstitutter (inkl. renten af indskudsbeviser)
var således 1.148 mio.kr. mod 721 mio.kr. i 1998. Rentesatsen for ind-
skudsbeviser og udlån er ens, mens satsen for indlån er lidt lavere. Ren-
tesatserne har alle været lavere end de tilsvarende satser for 1998, men
da penge- og realkreditinstitutterne har haft en væsentlig højere netto-
stilling over for Nationalbanken end i 1998 jf. side 40, er den samlede
nettorenteudgift steget.

Renteudgift til staten er faldet med 217 mio.kr. til 1.828 mio.kr. Sta-
tens indestående har i gennemsnit været højere end året før, mens dis-
kontoen, som kontoen forrentes med, har været lavere.

Rente af udlån til andre er faldet med 36 mio.kr. til 187 mio.kr. Æn-
dringen kan tilskrives et fald på 90 mio.kr. som følge af, at Dansk Eks-
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portfinansieringsfond i løbet af året har indfriet alle lån, og en stigning
på 54 mio.kr. fra valutaswaps med Danmarks Skibskreditfond. Stignin-
gen på de 54 mio.kr. skyldes hovedsagelig, at modtagne renter er afreg-
net til en højere dollarkurs end i 1998.

Renter af indlån fra andre mv. er steget 72 mio.kr. til 210 mio.kr., pri-
mært som følge af, at Nationalbanken i 1999 har overtaget yderligere
forpligtelser over for Danmarks Skibskreditfond i form af indekslån med
en samlet indekseret værdi på 3.066 mio.kr.

Renter og udbytte af obligationer og aktier mv. er steget med 24
mio.kr. til 2.544 mio.kr.

Kursreguleringer mv.
Kursreguleringer medførte et tab på 3.081 mio.kr.

Værdireguleringen af guld gav en gevinst på 636 mio.kr., hvilket ho-
vedsagelig skyldes en højere dollarkurs, mens guldprisen udtrykt i dollar
har været næsten uændret.

Kursreguleringen af valutamellemværender omfatter ud over valuta-
reserven uafviklede valutaforretninger, valuta- og renteswaps og in-
denlandske valutamellemværender samt passivet modpost til tildelte
særlige trækningsrettigheder i IMF (SDR). Kursreguleringen gav et tab
på 2.684 mio.kr., som kan tilskrives en valutakursgevinst på 535 mio.kr.
og et børskurstab på 3.219 mio.kr. Valutakursgevinsten skyldes primært
udviklingen i SDR.

Kursreguleringen af (indenlandske) obligationer og aktier gav et tab
på 1.034 mio.kr. Heraf udgjorde tab på obligationer 1.287 mio.kr., mens
der var en gevinst ved salg af aktier i Finansieringsinstituttet for Industri
og Håndværk (FIH) på 253 mio.kr., svarende til salgssummen, idet Natio-
nalbankens aktiebeholdning var optaget i regnskabet til 1 kr. pr. aktie-
post.

Børskurstabet på inden- og udenlandske obligationer kan dels henfø-
res til den generelle internationale rentestigning, dels til, at en stor del
af obligationsbeholdningen primo året havde en børskurs over pari, og
derfor automatisk har udløst kurstab i takt med indfrielse, eller fordi
indfrielsestidspunktet har nærmet sig.

Andre ordinære indtægter
Der var i 1999 andre indtægter på 84 mio.kr., hvoraf størstedelen vedrø-
rer opløsning af en reservefond under IMF.

Omkostninger
De samlede omkostninger steg med 63 mio.kr. til 545 mio.kr., svarende
til 13,0 pct.
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Personaleomkostningerne steg med 35 mio.kr. til 298 mio.kr., svarende
til en stigning på 13,1 pct. Af stigningen udgør 25 mio.kr. hensættelser
til understøttelses- og fratrædelsesordninger vedrørende såvel indevæ-
rende som tidligere år.

Andre omkostninger steg med 28 mio.kr. til 247 mio.kr., svarende til
en stigning på 12,9 pct. En del af stigningen kan henføres til øgede inve-
steringer, som i henhold til bankens regnskabsprincipper er udgiftsført i
anskaffelsesåret. Endvidere har der været øgede udgifter til informati-
onskampagnen om den nye seddelserie.

Årets resultat
Årets resultat er et overskud på 1.472 mio.kr. mod et overskud på 5.428
mio.kr. i 1998. I overensstemmelse med den hidtidige praksis for over-
skudsdisponering dækkes de negative kursreguleringer på 3.081 mio.kr.
ved overførsel fra kursreguleringsfonden, som herefter udgør 20 mio.kr.
Til sikringsfonden henlægges 1.366 mio.kr., svarende til 30 pct. af resul-
tatet ekskl. kursreguleringer, hvorefter sikringsfonden udgør 41.439
mio.kr. Restbeløbet på 3.188 mio.kr. udbetales til staten.

Balancen
Guld
Beholdningen udgjorde 4,6 mia.kr. ved årets udgang mod 3,9 mia.kr.
året før. Stigningen skyldes alene, at prisen på guld i kroner er steget
med 16 pct. i løbet af 1999.

Fordringer på udlandet
Fordringerne udgjorde 154,7 mia.kr. ved årets udgang mod 89,4 mia.kr.
året før, svarende til en stigning på 73 pct. Fordringerne er placeret i
euro (69 pct.), dollar (18 pct.), britiske pund (7 pct.) og yen (6 pct.). Pla-
ceringerne er hovedsagelig foretaget i statsobligationer, statsgarantere-
de eller højtratede obligationer, indeståender i centralbanker og forret-
ningsbanker, eller som udlån med sikkerhed i statsobligationer.

Fordringer på udlandet indgår som den væsentligste post i valutare-
serven sammen med guld, fordringer på IMF samt forpligtelser over for
udlandet.

Fordringer på Den Internationale Valutafond (IMF)
Denne balancepost er sammensat af Danmarks kvote i IMF med fradrag
af IMFs trækningsret i Nationalbanken og med tillæg af bankens be-
holdning af særlige trækningsrettigheder i IMF (SDR). Der har i årets løb
været et fald på 0,9 mia.kr. til 8,4 mia.kr. i dette aktiv, som skyldes årets
kursregulering samt Valutafondens dispositioner. Der er i 1999 gennem-
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ført en kvoteforhøjelse på 0,6 mia.SDR, som er baggrunden for den kraf-
tige stigning i kvoten og trækningsretten.

Udlån mv.
Udlånene består hovedsagelig af mellemværender med penge- og real-
kreditinstitutterne, og de skal ses i sammenhæng med posten indlån mv.
og indskudsbeviser. Penge- og realkreditinstitutternes nettotilgodeha-
vende i Nationalbanken er i årets løb steget fra 14,7 mia.kr. til 68,3
mia.kr. Heri indgår udlån i forbindelse med kontantdepoter, som er ste-
get fra 2,9 mia.kr. til 5,0 mia.kr.

Obligationer og aktier mv.
Beholdningen, som består af indenlandske værdipapirer, udgør 37,7
mia.kr., hvilket er stort set uforandret fra året før. Beholdningen er pri-
mært kommunekredit- og realkreditobligationer (17,0 mia.kr.), statsob-
ligationer (14,1 mia.kr.) og skibskreditobligationer (6,5 mia.kr.). Aktier er
optaget til 1 kr. pr. aktiepost.

Seddel- og møntomløb
Seddelomløbet er steget med 5,2 mia.kr. til 42,4 mia.kr., mens mønt-
omløbet er steget med 0,1 mia.kr. til 4,0 mia.kr. Af seddelomløbet udgør
færøske sedler 282 mio.kr. En stor del af stigningen i seddelomløbet
skyldes ekstraordinært store beholdninger i pengeinstitutterne i forbin-
delse med sikring af kontantforsyningen ved årtusindskiftet, jf. side 65.

Forpligtelser over for udlandet
Forpligtelserne, som er steget med 1,2 mia.kr. til 2,4 mia.kr., udgøres af
kroneindeståender i Nationalbanken fra overnationale institutioner og
andre centralbanker.

Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF (SDR)
Tildelingen har været uændret i året, og stigningen i regnskabsposten
på 0,2 mia.kr. til 1,8 mia.kr. er alene udtryk for årets kursregulering.

Indlån mv.
Ud over indlån fra penge- og realkreditinstitutter på 38,7 mia.kr. indgår
der i posten andre indlån på 7,7 mia.kr., hvoraf mellemværende med
Danmarks Skibskreditfond på 3,9 mia.kr. er det største.

Indskudsbeviser
Indskudsbeviser, som er Nationalbankens kortfristede gældsbeviser solgt
til penge- og realkreditinstitutter, er steget med 65,1 mia.kr. til 99,9
mia.kr.
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Staten
Statens indestående er steget fra 37,1 mia.kr. til 39,7 mia.kr. Statens an-
del af Nationalbankens resultat indgår i dette beløb.

Egenkapitalen
Egenkapitalen udgør 41.758 mio.kr., som fremkommer som egenkapi-
talen ved årets begyndelse på 43.474 mio.kr. med fradrag af negative
kursreguleringer på 3.081 mio.kr. og tillæg af andel på 1.366 mio.kr. af
resultat før kursreguleringer.

København, ultimo februar 2000.

Bodil Nyboe Andersen      Torben Nielsen Jens Thomsen

Direktionen fremlagde årsberetningen for 1999 på repræsentantskabs-
mødet den 16. marts 2000. Beretningen blev taget til efterretning.

Bankens regnskab for 1999 blev forelagt af direktionen med bestyrel-
sens indstilling om godkendelse. Repræsentantskabet og Den Kgl. Bank-
kommissær tiltrådte indstillingen





Regnskab
for året 1999
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1999

Note 1999 1998
1.000 kr. 1.000 kr.

Renteindtægter mv.:

Rente af tilgodehavende i udlandet ...................... 5.518.638 5.101.568

  1 Rente af udlån mv. .................................................. 1.008.982 1.678.387

Rente og udbytte af obligationer og aktier mv. ... 2.543.921 2.520.201

Provision og andre indtægter ................................. 15.624 3.911_________ _________

9.087.165 9.304.067

Renteudgifter mv.:

Rente af forpligtelser over for udlandet ................ 65.099 96.656

  2 Rente af indlån mv. og indskudsbeviser ................. 4.007.796 4.359.206_________ _________

4.072.895 4.455.862_________ _________

Nettorenteindtægt .................................................. 5.014.270 4.848.205

Kursreguleringer mv.:

  Værdiregulering af guld ......................................... 635.925 -296.006

  Kursreguleringer af valutamellemværender ......... -2.683.684 844.062

  3 Kursregulering af obligationer og aktier mv. ........ -1.033.727 446.539_________ _________

-3.081.486 994.595_________ _________

Resultat af finansielle poster .................................. 1.932.784 5.842.800
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1999

Note 1999 1998
1.000 kr. 1.000 kr.

Resultat af finansielle poster .................................. 1.932.784 5.842.800

  4 Andre ordinære indtægter ..................................... 84.284 67.671

Omkostninger:

  5 Personaleomkostninger .......................................... 297.999 263.454

  6 Andre omkostninger ............................................... 246.926 218.740_________ _________

544.925 482.194_________ _________

Årets resultat ........................................................... 1.472.143 5.428.277

der fordeles på følgende måde:

overført fra kursreguleringsfond ........................... -3.081.486 994.595

Henlæggelse til sikringsfond ................................... 1.366.089 1.330.105_________ _________

Overførsel til staten ................................................ 3.187.540 3.103.577_________ _________

Overskud efter henlæggelser tilfalder staten i henhold

til nationalbankloven.

Kommentarer til regnskabet findes på side 110-119
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BALANCE 31. DECEMBER 1999

Note 1999 1998
1.000 kr. 1.000 kr.

Aktiver

Guld ..................................................................................... 4.566.951 3.933.559

Fordringer på udlandet ...................................................... 154.715.301 89.416.246

  7 Fordringer på Den Internationale Valutafond ................. 8.441.266 9.329.804

  8 Udlån mv. ............................................................................ 72.945.688 40.225.314

  9 Obligationer og aktier mv. ................................................. 37.696.381 37.486.642

10 Andre aktiver ...................................................................... 3.417.368 2.383.086

Periodeafgrænsningsposter ............................................... 19.401 19.247___________ ___________

Aktiver i alt ......................................................................... 281.802.356 182.793.898___________ ___________
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BALANCE 31. DECEMBER 1999

Note 1999 1998
1.000 kr. 1.000 kr.

Passiver

Seddelomløb ....................................................................... 42.429.943 37.198.773

Møntomløb ......................................................................... 3.951.719 3.815.871

Forpligtelser over for udlandet ......................................... 2.424.958 1.252.999

Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i

    Den Internationale Valutafond (SDR) ............................ 1.814.683 1.605.805

11 Indlån mv. ........................................................................... 46.403.909 21.230.616

Indskudsbeviser ................................................................... 99.896.000 34.752.000

Staten .................................................................................. 39.677.540 37.130.934

Andre passiver .................................................................... 3.445.132 2.333.031___________ ___________

Forpligtelser i alt ................................................................ 240.043.884 139.320.029

Grundfond .................................................... 50.000 50.000

Reservefond .................................................. 250.000 250.000

Kursreguleringsfond ..................................... 19.964 3.101.450

Sikringsfond .................................................. 41.438.508 40.072.419__________ ___________

Egenkapital i alt .................................................................. 41.758.472 43.473.869___________ ___________

Passiver i alt ........................................................................ 281.802.356 182.793.898___________ ___________

12 Ikke-balanceførte poster:

Garantier ............................................................................. 475.172 688.508

Andre forpligtelser ............................................................. 67.994.286 74.533.935___________ ___________

68.469.458 75.222.443___________ ___________
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 1999

1999 1998
1.000 kr. 1.000 kr.

Anvendte regnskabsprincipper
Regnskabet for 1999 er udarbejdet efter samme principper som
forrige år, bortset fra at der er foretaget reklassifikation af regn-
skabsposter under omkostninger i resultatopgørelsen, samt at
penge- og realkreditinstitutter nu vises i samme regnskabsposter
som følge af ændringer i de pengepolitiske instrumenter. Sam-
menligningstallene er tilpasset. Reklassifikationerne påvirker ikke
årets resultat eller værdien af aktiver og passiver.

Guldbeholdningen er optaget til markedsværdi ved årets slutning.

Aktiver og gæld i fremmed valuta er optaget til valutakurser og
værdipapirkurser ved årets slutning.

Obligationer og aktier. Obligationsbeholdningen er optaget til
børskurser ved årets slutning. Aktier optages til 1 kr. pr. aktie-
post.

Ejendomme, maskiner og inventar udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Bankens ejendomme er ved den seneste ejendomsværdiansæt-
telse ansat til 717 mio.kr.

Note

  1 Rente af udlån mv.
Rente af udlån til indenlandske penge- og realkreditinstitutter 821.504 1.454.884
Rente af udlån til andre .............................................................. 187.478 223.503_________ _________

1.008.982 1.678.387_________ _________

  2 Rente af indlån mv. og indskudsbeviser
Rente af indlån fra indenlandske penge- og
     realkreditinstitutter ................................................................ 192.391 211.511
Rente af indlån fra staten ........................................................... 1.828.169 2.045.415
Rente af indlån fra andre mv. ..................................................... 209.620 137.609
Rente af indskudsbeviser ............................................................. 1.777.616 1.964.671_________ _________

4.007.796 4.359.206_________ _________

  3 Kursregulering af obligationer og aktier mv.
Heri indgår salgsprovenu 253,1 mio.kr. ved salg af bankens
beholdning af aktier i FinansieringsInstituttet for Industri og
Håndværk.
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 1999

Note 1999 1998
1.000 kr. 1.000 kr.

  4 Andre ordinære indtægter
Beløbet vedrører hovedsageligt indtægter i forbindelse med
opløsning af en reservefond under Den Internationale Valuta-
fond.

  5 Personaleomkostninger
Lønninger og honorarer ............................................................. 215.966 209.917
Øvrige personaleomkostninger .................................................. 57.033 53.537
Hensættelser til understøttelses- og fratrædelsesordninger .... 25.000 –__________ __________

297.999 263.454__________ __________

  6 Andre omkostninger
Indkøb af materialer seddelproduktion ..................................... 21.591 17.338
Indkøb af materialer møntproduktion ...................................... 14.201 17.053
Indkøb af maskiner og inventar ................................................. 47.004 32.832
Ejendommens drift ...................................................................... 57.280 41.987
Databehandling og udgifter vedr. Værdipapircentralen ......... 46.529 59.341
Øvrige omkostninger .................................................................. 63.553 53.825
Indtægter ved salg af møntsæt og medaljer m.m. ................... -3.232 -3.636__________ __________

246.926 218.740__________ __________

  7 Fordringer på Den Internationale Valutafond
Kvote i Den Internationale Valutafond ..................................... 16.667.192 9.605.348
Den Internationale Valutafonds trækningsret .......................... 10.761.718 2.483.765__________ __________

Reservestilling over for Den Internationale Valutafond ........... 5.905.474 7.121.583
Beholdning af tildelte særlige trækningsrettigheder i
     Den Internationale Valutafond ............................................. 2.535.792 2.208.221__________ __________

8.441.266 9.329.804__________ __________

  8 Udlån mv.
Penge- og realkreditinstitutter ................................................... 70.290.159 37.151.167
Andre ............................................................................................ 2.655.529 3.074.147__________ __________

72.945.688 40.225.314__________ __________
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 1999

Note 1999 1998
1.000 kr. 1.000 kr.

  9 Obligationer og aktier mv.
Bankens beholdning af aktier og lignende investeringer, som
i regnskabet er optaget til 1 kr. pr. aktiepost, har pr. 31. de-
cember 1999 en skønnet markedsværdi på 563 mio.kr. Be-
holdningen består af aktier mv. i Bank for International
Settlements (BIS), SAS Danmark, GrønlandsBANKEN, Dansk
Udviklingsfinansiering, Det Danske Stålvalseværk, Bella Cen-
ter, Herning Hallerne, ECB-kapitalindskud og SWIFT.

10 Andre aktiver
Heri er indeholdt tilgodehavende rente 2.590 mio.kr.

11 Indlån mv.
Penge- og realkreditinstitutter ................................................... 38.712.350 17.087.528
Andre ............................................................................................ 7.691.559 4.143.088__________ __________

46.403.909 21.230.616__________ __________

12 Ikke-balanceførte poster
Garantier på 475 mio.kr. er væsentligst garanti på 216 mio.kr.
over for Bank for International Settlements, BIS, med rega-
ranti fra den danske stat samt garanti vedrørende Værdipa-
pircentralen, Danmarks Skibskreditfond og Dansk Eksportfi-
nansieringsfond.

Herudover har banken indgået en række garantier mv. i for-
bindelse med EU, andre centralbanker, BIS og IMF.

Banken stiller kursgaranti over for øvrige EU-landes central-
banker i tilfælde af realisation af danske værdipapirer, der
anvendes som sikkerhed i forbindelse med intradag-kredit i
betalingssystemet TARGET.

Andre forpligtelser udgør uafviklede køb på termin samt va-
luta- og renteswaps.
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REVISIONSPÅTEGNINGER OG UNDERSKRIFTER

Danmarks Nationalbank
København, den 11. februar 2000

Bodil Nyboe Andersen Torben Nielsen Jens Thomsen /Henrik Larsen, regnskabschef

Intern revisions påtegning
Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1999 for Danmarks Nationalbank.

Den udførte revision
Revisionen er udført på grundlag af lov om og reglement for Danmarks Nationalbank og i overensstemmelse med almindeligt
anerkendte revisionsprincipper.

Ud fra vor bedømmelse af væsentlighed og risiko har vi vurderet, om bankens forretningsgange og interne kontrolsystemer er
sikkerhedsmæssigt betryggende, samt efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og
øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt
vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om og reglement for Danmarks Nationalbank, og
at det giver udtryk for årets indtægter og udgifter samt Danmarks Nationalbanks aktiver og passiver pr. 31. december 1999.

København, den 11. februar 2000

Peter Jochimsen, revisionschef

Revisionspåtegning
Som revisorer udnævnt af Den Kgl. Bankkommissær har vi revideret Danmarks Nationalbanks regnskab for året 1999.

Den udførte revision
Revisionen er tilrettelagt og udført i tilslutning til de af bankens interne revision foretagne arbejder og i overensstemmelse
med almindeligt anerkendte revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er
uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundla-
get og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af
ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som
helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om og reglement for Danmarks Nationalbank, og
at det giver udtryk for årets indtægter og udgifter samt Danmarks Nationalbanks aktiver og passiver pr. 31. december 1999.

København, den 11. februar 2000

Svend Ørjan Jensen, statsautoriseret revisor Bjarne Fabienke, statsautoriseret revisor

Nærværende regnskab, der er revideret på den i bankens reglement foreskrevne måde, tiltrædes herved af repræsentant-
skabet.

København, den 16. marts 2000

Hans E. Zeuthen      Helle Bechgaard      Michael Dithmer

Søren Bjerre-Nielsen      Pia Christmas-Møller      Jørgen Estrup      Bent le Fèvre      Knud Koch Jensen
Jette W. Knudsen      Kjeld Larsen      Jes Lunde      Christian Mejdahl      Harry Nicolaisen
B. Frank Nielsen      Kirsten Nielsen      Karsten Olsen      Jan Petersen      Anders Fogh Rasmussen
Jens Rostrup-Nielsen Gitte Seeberg      Kirsten Stallknecht      Helge Sørensen Finn Thorgrimson     Margit Vognsen
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Bilag
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Pressemeddelelser

RENTEÆNDRINGER

Den 4. februar 1999 om rentenedsættelse
Med virkning fra i dag nedsættes diskontoen med 0,25 pct. til 3,25 pct.
Foliorenten nedsættes ligeledes med 0,25 pct. til 3,25 pct. Renten på
genkøbsforretninger og indskudsbeviser nedsættes tilsvarende med 0,25
pct. til 3,50 pct.

Rentenedsættelsen har baggrund i, at kronen er stærk over for euroen,
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. april 1999 om rentenedsættelse
Med virkning fra den 9. april 1999 nedsættes diskontoen med 0,50 pct.
til 2,75 pct. Foliorenten nedsættes ligeledes med 0,50 pct. til 2,75 pct.
Renten på genkøbsforretninger og indskudsbeviser nedsættes med 0,50
pct. til 2,90 pct.

Rentenedsættelsen har baggrund i den sænkning af renterne, som
Den Europæiske Centralbank, ECB, har gennemført.

Henvendelse bedes rettet til Bjarne Skafte på tlf. 33 63 60 21.

Den 4. november 1999 om renteforhøjelse
Diskontoen forhøjes med 0,25 pct. til 3 pct. Foliorenten forhøjes ligele-
des med 0,25 pct. til 3 pct. Nationalbankens udlånsrente og renten på
indskudsbeviser forhøjes med 0,45 pct. til 3,30 pct. Renteforhøjelsen har
virkning fra den 5. november 1999.

Renteforhøjelsen har baggrund i den forhøjelse af renterne, som Den
Europæiske Centralbank, ECB, har gennemført.

Henvendelse bedes rettet til Bjarne Skafte på tlf. 33 63 60 21.

Den 3. februar 2000 om renteforhøjelse
Diskontoen forhøjes med 0,25 pct. til 3,25 pct. Foliorenten forhøjes li-
geledes med 0,25 pct. til 3,25 pct. Nationalbankens udlånsrente og ren-
ten på indskudsbeviser forhøjes med 0,30 pct. til 3,60 pct. Renteforhøjel-
sen har virkning fra den 4. februar 2000.

Renteforhøjelsen har baggrund i den forhøjelse af renterne, som Den
Europæiske Centralbank, ECB, har gennemført.

Henvendelse bedes rettet til Bjarne Skafte på tlf. 33 63 60 21.
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ÆNDRING AF DE PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER

Den 27. maj 1999
Nationalbanken gennemfører med virkning fra den 21. juni 1999 en
række ændringer af de pengepolitiske instrumenter, dvs. de faciliteter,
Nationalbanken normalt anvender til at styre og forrente mellemvæ-
render med pengeinstitutterne. Ændringerne vedrører ikke de overord-
nede rammer for udførelsen af pengepolitikken.

Ændringerne betyder, at realkreditobligationer og visse andre obliga-
tioner kan anvendes som sikkerhed for pengepolitiske lån i National-
banken på linje med statsobligationer.

Med udvidelsen af sikkerhedsgrundlaget omlægges de pengepolitiske
udlån fra genkøbsforretninger til udlån mod sikkerhed. Der vil fortsat
være tale om lån med 14 dages løbetid. Økonomisk er der ingen forskel
på de to typer af transaktioner, men omlægningen giver en række ad-
ministrative fordele. Låntagerne kan nu nøjes med ét sikkerhedsdepot,
og det bliver nemmere at udskifte værdipapirer, der ligger til sikkerhed.

Omlægningen betyder, at renten på genkøbsforretninger (repo-
renten) skifter navn til Nationalbankens udlånsrente.

Hidtil har kun pengeinstitutter haft adgang til de pengepolitiske in-
strumenter. Efter ændringerne vil også realkreditinstitutter kunne del-
tage i Nationalbankens pengepolitiske operationer.

Endelig har Nationalbanken som følge af udvidelsen af belånings-
grundlaget indført en samlet ramme på ca. 20 mia.kr. for, hvor meget
de pengepolitiske modparter kan have stående på foliokonti i National-
banken over natten. Rammen forventes ikke at have betydning under
normale forhold.

For yderligere information henvises til artiklen "Ændringer af de pen-
gepolitiske instrumenter", der fra i dag er tilgængelig på Nationalban-
kens websted på Internettet www.nationalbanken.dk

Spørgsmål kan rettes til Hugo Frey Jensen på telefon 33 63 65 81.

NATIONALBANKEN UDGIVER BOG OM PENGEPOLITIK

Den 23. juni 1999
Nationalbanken udgiver i dag bogen "Pengepolitik i Danmark", der er
en samlet præsentation af dansk pengepolitik. Hensigten er at bygge
bro mellem generelle lærebøger og opslagsværker om pengepolitik og
den praktiske tilgang til pengepolitik i Danmark i 1999.

I kapitel 1 beskrives fastsættelsen af den korte rente. I kapitel 2 rede-
gøres for pengemængdens og obligationsrentens rolle i pengepolitik-
ken. I kapitel 3 beskrives målsætningen for pengepolitikken. I kapitel 4
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præsenteres pengepolitikkens betydning for rentedannelsen, valutakur-
sen og produktionen.

Nationalbanken har tidligere udgivet skrifter og bøger om pengepoli-
tiske instrumenter og pengehistoriske emner. Herudover har en række
artikler i Nationalbankens kvartalsoversigt løbende beskrevet og analy-
seret udvalgte emner.

Publikationen er frit tilgængelig på Nationalbankens hjemmeside på
adressen www.nationalbanken.dk. Eksemplarer af publikationen kan
bestilles hos Schultz Information, Herstedvang 10-12, 2620 Albertslund,
tlf. 43 63 23 00 eller købes hos Schultz ErhvervsBoghandel, Vognmager-
gade 7, 1120 København K. Prisen er 100 kr. inkl. moms.

Eventuelle henvendelser bedes rettet til Hugo Frey Jensen, tlf.
33 63 65 81.

NYE PENGESEDLER

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.

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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Den 16. august 1999 om ny 100-kroneseddel
Den 22. november 1999 udsender Nationalbanken en ny 100-kronesed-
del. Det er den femte og sidste seddel i den nye seddelserie.

På forsiden af 100-kronesedlen er der et portræt af komponisten Carl
Nielsen. Han er bl.a. kendt for operaen Maskerade (1905-06) og symfo-
nien Espansiva (1910-11). Desuden har han skrevet musik til en række
danske sange, herunder Danmark, nu blunder den lyse nat (1929).

På bagsiden af sedlen er der et fabeldyr (en basilisk), der er inspireret
af et stenrelief fra Tømmerby Kirke i Thy.

Den nye seddel får hovedfarven orange. Formatet på 100-kronesedlen
er 135 x 72 mm. Den har samme højde som de andre sedler, og er den
næstkorteste.

Den nye 100-kroneseddel vil blive præsenteret ved et pressemøde i
Nationalbanken kort før udsendelsen. I forbindelse med udgivelsen hus-
standsomdeles en folder, der orienterer om sedlens sikkerhedselemen-
ter. Folderen vil også kunne fås i pengeinstitutter. Desuden informeres
via tv, Internet og postkort.

De gamle 100-kronesedler forbliver gyldige, men inddrages, efterhån-
den som de kommer ind i Nationalbanken. Der er 59 mio. 100-kronesed-
ler i omløb. Størstedelen af de gamle sedler forventes at være inddraget
inden for et år efter den nye seddel er udsendt.

100-kronesedlen kan, i lighed med de øvrige sedler, ses på National-
bankens hjemmeside på www.nationalbanken.dk

Eventuelle henvendelser bedes rettet til Winnie Jakobsen på tlf.
33 63 60 22.

TARGET ER LUKKET 31. DECEMBER 1999

Den 31. marts 1999
Som følge af overgangen til år 2000 har Styrelsesrådet for Den Europæi-
ske Centralbank (ECB) besluttet, at det fælles betalingssystem for euro-
betalinger, TARGET, vil være lukket 31. december 1999.

Nationalbanken lukker på denne baggrund både den danske del af
TARGET og Nationalbankens euro-betalingssystem, DEBES.

Henvendelser bedes rettet til Bjarne Skafte på tlf. 33 63 60 21.
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Regelgrundlaget for den finansielle sektor

EU-DIREKTIVER

Forslag til EU-direktiv om adgang til at etablere og udøve virksomhed
som e-pengeinstitut
EU-Kommissionen fremsatte 24. september 1998 forslag til direktiv på
området. Forslaget retter sig primært mod udstederne af elektroniske
penge.1 I slutningen af året nåede EU-landene til enighed om direktiv-
forslaget, som forventes videresendt til Europa-Parlamentet til anden
behandling i løbet af 1. halvår 2000.

Forslag om ændring af direktiv 85/611/EØF om investeringsforeninger
(UCITS)
EU-Kommissionen fremsatte i juli 1998 to separate direktivforslag til
ændring af det gældende direktiv fra 1985. Forslagene omfatter be-
stemmelser om bl.a. godkendelse, tilsyn, investeringspolitik og gennem-
sigtighedskrav for investeringsinstitutter, der udbyder deres andele til
offentligheden, og hvis eneste formål er at investere i værdipapirer. Det
første forslag fokuserer på det produkt, der udbydes. Det andet forslag
fokuserer på udbyderen. "Produktforslaget" har til formål at tilpasse det
eksisterende UCITS-direktiv til markedsudviklingen ved at udvide direk-
tivets anvendelsesområde til investeringsinstitutter, der investerer helt
eller delvist i andre likvide finansielle aktiver end værdipapirer.

"Administrationsselskabsforslaget" har til formål at styrke det indre
marked på investeringsinstitutområdet ved at indføre bestemmelser om
administrationsselskaber, så de bringes på linje med gældende bestem-
melser for andre udbydere af finansielle tjenesteydelser (banker, forsik-
ringsselskaber og fondsmæglerselskaber). Et administrationsselskab kan
således få et europæisk pas, som giver mulighed for at drive virksomhed
i andre medlemslande ved etablering eller som fri udveksling af tjene-
steydelser. De gældende begrænsninger på den virksomhed, administra-
tionsselskaber må udføre, skal lempes, så de får mulighed for at udføre
individuel porteføljeforvaltning og anden accessorisk virksomhed. Der-
med opnås en bedre markedsstruktur med mere konkurrence. Arbejdet
fortsætter i 2000.

1
Se nærmere om indholdet af direktivet i årsberetningen for 1998.
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Forslag til EU-direktiv om sanering og likvidation af kreditinstitutter
Direktivforslaget blev første gang fremsat i 1985. Arbejdet med forsla-
get har været vanskeligt på grund af de konkursretlige aspekter. For-
handlingerne blev sat i bero i 1993. I 1999 blev direktivforslaget taget op
til fornyet behandling, dels fordi direktivet anses for at være vigtigt for
indførelsen af det indre marked, dels fordi der i mellemtiden er vedta-
get en konkurskonvention i EU.

Forslag til EU-direktiv om sanering og likvidation
af forsikringsselskaber
Direktivforslaget blev første gang fremsat i 1989. Forhandlingerne blev
ligeledes afbrudt i 1993, jf. oven for vedrørende forslag til direktiv om
sanering og likvidation af kreditinstitutter. Forhandlingerne om direktiv-
forslaget blev genoptaget i 1999.

Forslag til EU-direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser
I 1997 vedtog Rådet og Parlamentet et direktiv om forbrugerbeskyttelse
i forbindelse med fjernsalg. Fjernsalg af finansielle tjenesteydelser er
undtaget fra dette direktiv. I november 1998 fremsatte EU-Kom-
missionen et forslag til direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydel-
ser. Forslaget omfatter enhver aftale mellem en erhvervsdrivende og en
forbruger vedrørende finansielle tjenesteydelser, når aftalen bliver ind-
gået udelukkende ved brug af kommunikationsteknologi. Direktivfor-
slaget giver kunden en fortrydelsesret, hvis længde afhænger af pro-
duktets karakter. Et tema i forhandlingerne om forslaget er, hvorvidt
der skal være tale om minimumsregulering med mulighed for yderligere
regulering i national ret, eller hvorvidt der – som ønsket af EU-
Kommissionen og Europa-Parlamentet – skal være tale om en udtøm-
mende regulering. Direktivforslaget er et vigtigt led i at skabe et reelt
indre marked for finansielle tjenesteydelser baseret på konkurrence
mellem institutterne i hele EU. Arbejdet fortsætter i 2000.

LOVE MV.

Ændring af lov om betalingskort
Lovændringen, der trådte i kraft 16. april 1999, betyder, at begrænsnin-
gen af kortudsteders adgang til at afkræve betaling fra kortmodtager
ophæves for kortmodtagere, der ønsker at kunne anvende betalingskort
på internettet mv. Nationalbanken støttede i sit høringssvar denne libe-
ralisering af betalingskortloven dog med den bemærkning, at målet må
være at få en liberalisering af området uden at tabe fordelene ved den
fælles infrastruktur, der eksisterer på betalingsformidlingsområdet i
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Danmark. Der er i loven indføjet en bestemmelse, hvorefter forslag til
revision af lovens § 20 skal fremsættes for Folketinget senest den 1. no-
vember 2001.

Ændring af lov om forsikringsvirksomhed, lov om banker og
sparekasser mv., realkreditloven og lov om fondsmæglerselskaber
Lovændringerne, der trådte i kraft 1. juni 1999, indfører krav om mini-
mumskapital i holdingselskaber i finansielle koncerner samt indfører
en mulighed for at fastsætte engagementsgrænser for en finansiel kon-
cern. Endvidere indføres mulighed for, at direktører i finansielle virk-
somheder under tilsyn af Finanstilsynet kan være direktører i moder-
selskaber, hvis de udelukkende eller hovedsageligt ejer kapitalandele
i finansielle virksomheder. Lovændringerne begrænser muligheden for
at lånefinansiere aktiekapital i datterselskaber under tilsyn. Indførel-
sen af kapitalkrav til holdingselskaber kan ses som det første skridt
på vejen til at indføre et egentligt tilsyn med finansielle holdingselska-
ber.

Ændring af lov om værdipapirhandel
Lovændringerne, der trådte i kraft 1. maj 1999, gennemfører bestem-
melser vedrørende regelforenkling, tavshedspligt og partsbegreb, kon-
cerninterne transaktioner, Finanstilsynets adgang til at indhente oplys-
ninger og en række ændringer vedrørende pante/sikkerhedsretten. Der-
udover gennemføres en ændring af lovens § 31 vedrørende overtagel-
sestilbud, som har til formål at indføre en pligt for en erhverver af en
aktiepost i et selskab, der er noteret på Københavns Fondsbørs eller en
autoriseret markedsplads, til at afgive et overtagelsestilbud til selskabets
øvrige aktionærer, hvis erhvervelsen af aktieposten har den konsekvens,
at erhververen opnår bestemmende indflydelse og besidder mere end
en tredjedel af stemmerettighederne.

Lov om grænseoverskridende pengeoverførsler
Loven, der trådte i kraft 14. august 1999, gennemfører EU-direktivet om
grænseoverskridende pengeoverførsler. Reglerne i loven gælder for
pengeinstitutter og andre virksomheder, der erhvervsmæssigt medvirker
ved grænseoverskridende pengeoverførsler inden for EU eller EØS. Lo-
ven indeholder regler, der regulerer rettigheder og forpligtelser, dels i
forholdet mellem instituttet og dets kunder før og efter udførelsen af
en grænseoverskridende pengeoverførsel, dels i forholdet mellem insti-
tutterne indbyrdes, i tilfælde hvor en overførsel ikke udføres i henhold
til det aftalte. Anvendelsesområdet er beløbsmæssigt maksimeret til
overførsler af beløb op til modværdien af 50.000 euro.
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HØRINGSSVAR

Vedrørende udkast til en række love vedrørende den finansielle sektor
Lovforslagene har bl.a. til formål at gennemføre en række anbefalinger
fra Udvalget om den finansielle sektor efter år 2000.

Lovforslagene vedrører følgende love: Bank- og sparekasseloven, real-
kreditloven, værdipapirhandelsloven, lov om forsikringsvirksomhed, lov
om fondsmæglerselskaber, lov om investeringsforeninger og specialfor-
eninger og lov om firmapensionskasser.

Forslagenes hovedpunkter er:
� at styrke de finansielle tilsynsregler ved en udbygning af tilsynet med

finansielle koncerner, dvs. holdingselskaber, der primært ejer kapital-
andele i andre finansielle selskaber

� mulighed for at videregive kundeoplysninger inden for en koncern i
forbindelse med outsourcing af opgaver

� ophævelse af stemmeretsbegrænsningerne i realkreditloven samt i
forlængelse heraf indførsel af omdannelsesregler i realkreditloven,
således at fondsbaserede realkreditinstitutter får mulighed for at om-
danne sig til aktieselskaber efter den såkaldte indkapslingsmodel

� justering af balanceprincippet for realkreditinstitutter
� implementering af Finality-direktivet
� Nationalbankens adgang til VP-registre i forbindelse med en konflikt
� segregerede konti i et fondsmæglerselskab

Ved skrivelse af 11. oktober 1999 afgav Nationalbanken følgende hø-
ringssvar:
Den seneste udvikling – ikke blot i Danmark, men også i udlandet – har
vist, at finansielle virksomheder i stigende grad indgår i mere komplice-
rede strukturer i form af finansielle koncerner, der går på tværs af de
traditionelle skillelinjer inden for den finansielle sektor. Et hovedsigte
med en række af de fremlagte lovforslag er at styrke tilsynet med finan-
sielle koncerner.

Rent principielt finder Nationalbanken, at tilsynet med en finansiel
koncern bør være uafhængig af koncernens konkrete opbygning. Natio-
nalbanken kan derfor støtte de fremlagte forslag. Samtidig anser Natio-
nalbanken, at udviklingen gør det naturligt at overveje den fremtidige
opbygning af den finansielle lovgivning.

Ikke mindst ud fra et ønske om at sikre et konkurrencepræget og dy-
namisk marked finder Nationalbanken det vigtigt, at der ikke er unødi-
ge forhindringer for strukturelle tilpasninger. Endvidere er det Natio-
nalbankens synspunkt, at reglerne så vidt muligt bør være ens på tværs
af den finansielle sektor.
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En ophævelse af den i loven fastsatte stemmeretsbegrænsning vil gøre
det muligt at foretage de strukturtilpasninger, som selskaberne må anse
for nødvendige. Endvidere ses forslagene at indebære, at reglerne for
realkreditinstitutterne sidestilles med reglerne for andre dele af den
finansielle sektor.

På den baggrund kan Nationalbanken støtte de fremlagte ændrings-
forslag vedrørende stemmeretsbegrænsninger og omdannelsesregler i
realkreditloven.

Nationalbanken tillægger balanceprincippet afgørende betydning for
udviklingen i realkreditsektoren. Samtidig er det klart, at de gældende
regler har vist sig uhensigtsmæssige på en række områder.

På den baggrund hilser Nationalbanken forslagene velkomne, da de
øger fleksibiliteten i realkreditsektoren uden en væsentlig forøgelse af
institutternes risikoeksponering eller en svækkelse af realkreditobligati-
onernes særlige status. Samtidig indføres mulighed for mere tidssvaren-
de risikomål.

Nationalbanken tillægger det afgørende betydning, at realkreditinsti-
tutterne ikke kan påtage sig konverteringsrisiko eksempelvis ved at fi-
nansiere konverterbare lån med inkonverterbare obligationer. Det ville
derfor være at foretrække, at dette eksplicit fremgår af loven.

Nationalbanken kan i øvrigt støtte, at justeringen af balanceprincip-
pet sker i form af en rammelov, der skal følges op af detailregulering i
bekendtgørelser. Derved sikres på den ene side, at der kan ske justerin-
ger løbende med baggrund i erfaringer og ændrede vilkår. Bl.a. i lyset
heraf finder Nationalbanken, at de i bemærkningerne nævnte grænse-
værdier er fornuftige. Nationalbanken kan også støtte, at realkreditin-
stitutterne kan tilbyde rentetilpasningslån med et loft for den maksi-
male rente, som låntager skal betale, hvis institutterne afdækker risiko-
en herved.

Den brede lovgivningsramme skaber på den anden side behov for kla-
re og udførlige bemærkninger til lovforslaget for ikke at fremkalde
usikkerhed om den fremtidige regulering.

Forslagene til Værdipapirhandelsloven gennemfører direktiv 98/26/EF
om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssyste-
mer. Nationalbanken anser det for væsentligt af hensyn til danske beta-
lingssystemers grænseoverskridende deltagelse, at forslaget gennemfø-
res som foreslået.

Nationalbanken har med tilfredshed noteret sig lovforslagets bestem-
melser om mulighed for adgang til registreringer i en konfliktramt vær-
dipapircentral med det formål at mindske risikoen for misligholdelse af
væsentlige dele af statens betalinger.

Nationalbanken har ikke bemærkninger til lovforslagene i øvrigt.
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Vedrørende udkast til ændring at en række finansielle love
Ændringsforslagene drejer sig hovedsageligt om finansielle virksomhe-
ders muligheder for at udøve bestemmende indflydelse over ikke finan-
sielle virksomheder og vedrører mere end 10 forskellige love. Forslagene
har til formål at gennemføre anbefalinger fra Udvalget om den finan-
sielle sektor efter år 2000 og kan ses som led i debatten omkring "corpo-
rate governance".

Det væsentligste forslag til lovændring er, at to finansielle virksomhe-
der fra samme sektor som udgangspunkt får mulighed for tilsammen at
udøve bestemmende indflydelse over en ikke-finansiel virksomhed. Det
vil være Finanstilsynet som afgør, hvornår der er tale om bestemmende
indflydelse.

Et pengeinstitut vil ifølge lovforslaget kunne drive anden virksomhed
end pengeinstitutvirksomhed såfremt:
� pengeinstituttet ikke direkte eller indirekte har bestemmende indfly-

delse på virksomheden,
� pengeinstituttet ikke driver virksomheden sammen med pengeinstitut-

ter, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber eller realkreditinstitut-
ter, der indgår i koncern med pengeinstituttet og

� virksomheden udøves i et andet selskab end pengeinstituttet.

Desuden vil der i de endelige lovforslag blive indsat overgangsregler i
forbindelse med fusioner. To finansielle virksomheder, der indgår i en
fusion, vil få en passende tid til at afvikle investeringer, som vil blive
fanget af koncernforbudet.

Ved skrivelse af 19. oktober 1999 afgav Nationalbanken følgende hø-
ringssvar:
Nationalbanken kan støtte, at forsikringsselskaber og pensionskasser
med de fremlagte forslag får adgang til at udøve bestemmende indfly-
delse, uden at dette sker i et kapitalformidlingsaktieselskab, hvis formål
alene er at erhverve ejerandele eller i øvrigt anbringe midler i en eller
flere erhvervsvirksomheder.

Der kan konstateres en tendens i retning af øget koncerndannelse og
nedbrydning af de traditionelle skel inden for den finansielle sektor.
Efter Nationalbankens opfattelse medvirker denne udvikling til at gøre
det naturligt at overveje, om udgangspunktet for afgrænsningen vedrø-
rende bestemmende indflydelse bør ændres fra brancher til koncerner.
En sådan reorientering ligger også i forlængelse af en række af de an-
dre lovforslag, som forventes fremlagt i denne folketingssamling.

Samtidig tillægger Nationalbanken det betydelig vægt, at en finansiel
virksomhed ikke alene kan have bestemmende indflydelse på en ikke-
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finansiel virksomhed, og at bestemmende indflydelse således kun kan
udøves af mindst to uafhængige finansielle virksomheder.

Mere principielt deler Nationalbanken den opfattelse, som er anført i
rapporten om "Den finansielle sektor efter år 2000", at kreditinstitutter
primært skal levere fremmedkapital.

Nationalbanken har ikke yderligere kommentarer til de fremsendte
forslag.

Vedrørende forslag til ændring af lov om en garantifond for indskydere
og investorer
Lovforslaget har til hensigt at løse de udestående problemstillinger i
loven i relation til EU-rettens regler om statsstøtte. Statsstøtteproblema-
tikken og dermed kravene om anmeldelse til og godkendelse af EU-
Kommissionen af Garantifondens bidrag til afvikling af et institut har
som konsekvens, at garantiordningen ikke kan fungere optimalt i prak-
sis.

Med lovforslaget får Garantifonden flere valgmuligheder end i dag.
Garantifondens muligheder for medvirken i forbindelse med en afvik-
ling af et nødlidende institut vil ikke længere være begrænset til at til-
føre midler eller stille garanti til dækning af ikke-efterstillede kreditorer.
Efter forslaget kan Garantifonden fx stille ulimiterede garantier eller
overtage et institut med henblik på at muliggøre en udbudsrunde, som
opfylder EU-rettens krav om en markedsmæssig pris for instituttet.

Ved skrivelse af 26. november 1999 afgav Nationalbanken følgende hø-
ringssvar:
Lovforslaget fremsættes med henblik på at løse udestående problemstil-
linger i lov om en garantifond for indskydere og investorer i relation til
EU-rettens regler om statsstøtte.

Med lovforslaget får Garantifonden flere valgmuligheder end i dag.
Garantifondens medvirken er efter lovforslaget ikke længere begrænset
til at tilføre midler eller stille garanti til dækning af ikke-efterstillede
kreditorer ved afvikling af nødlidende institutter. Garantifonden kan
bl.a. efter lovforslaget overtage et nødlidende institut med det formål
at gennemføre en udbudsrunde for at opnå overtagelsestilbud på insti-
tuttet.1

Nationalbanken vil gerne indledningsvis understrege, at man er mod-
stander af en generel bankredningsfond. Eksistensen af en sådan bank-
redningsfond kan give forkerte incitamenter vedrørende sund bankdrift.

1
Af det endelige lovforslag, der blev fremsat i Folketinget den 3. februar 2000, fremgår muligheden
for overtagelse af et institut ikke.
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I den forbindelse lægger Nationalbanken betydelig vægt på, at der,
svarende til hvad der fremgår af den gældende lov, i loven angives
et maksimum for Garantifondens medvirken. I lighed med tidligere hø-
ringssvar vedrørende loven bør Garantifondens muligheder for at bi-
drage til en afvikling af et institut være et supplement til de løsnings-
muligheder, der i forvejen er til rådighed. Fusion eller andre former for
rekonstruktion uden Garantifondens medvirken skal ligesom konkurs
også fremover kunne anvendes ved løsning af solvensproblemer i et
institut.

Generelt finder Nationalbanken det betænkeligt, at det overlades til
Garantifonden at beslutte, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes i
forbindelse med en krise i et institut, uden at der samtidig i loven eller
bemærkningerne er angivet retningslinjer for denne beslutning. I den
sammenhæng findes det endvidere betænkeligt, at der ikke i loven er
fastsat nogen øvre grænse for den tidsmæssige udstrækning af foran-
staltninger i henhold til § 2.

Nationalbanken er enig i, at Garantifonden, som angivet i forslaget til
§ 1, stk. 4, ved valget mellem dækning af indskydere og investorer i
henhold til stk. 2 og medvirken til foranstaltninger i henhold til forsla-
gets § 2 skal vælge den løsning, der skønnes at påføre Garantifon-
den færrest omkostninger. Der synes i den forbindelse at kunne opstå
en uklarhed ved læsning af bemærkningerne til denne bestemmelse,
idet det heraf fremgår, at Garantifonden kan vælge en anden løsning
end den billigste løsning, hvis konkrete forhold begrunder dette. Natio-
nalbanken finder, at der ikke bør være tvivl om, at Garantifonden skal
vælge den billigste løsning, samt at dette bør præciseres i bemærknin-
gerne.

Den foreslåede vetoret for repræsentanter fra institutter i bestyrelsen
skal ses i lyset af, at EU-Kommissionen lægger vægt på denne bestem-
melse i relation til problemstillingen vedrørende statsstøtte. På den
baggrund kan Nationalbanken acceptere den foreslåede vetoret.

Nationalbanken må endvidere understrege, at det må forudsættes, at
Garantifonden har adgang til at få stillet de nødvendige administrative
ressourcer til rådighed ved overtagelse af et nødlidende institut. Natio-
nalbanken varetager for tiden i henhold til aftale en række administra-
tive opgaver for Garantifonden. Dette indebærer ikke, at Nationalban-
ken kan stille ressourcer til rådighed ved Garantifondens eventuelle
overtagelse af et nødlidende institut. Nationalbanken forudsætter såle-
des, at sådanne ressourcer findes i regi af de bidragsydende institutter,
idet det nødvendige personale skal have erfaring i kommerciel virksom-
hed.

Nationalbanken har ikke yderligere bemærkninger til lovforslaget.
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Vedrørende forslag til ændring af lov om Danmarks Statistik
Forslaget er nærmere beskrevet side 96.

Ved skrivelse af 26. november 1999 afgav Nationalbanken følgende hø-
ringssvar:
Internationaliseringen i almindelighed og samarbejdet inden for EU i
særdeleshed har skærpet behovet for at kunne foretage sammenlignin-
ger af den økonomiske og finansielle udvikling på tværs af lande på et
ensartet grundlag. Af samme grund er der i de senere år sket en intensi-
vering af arbejdet i internationale fora med at standardisere adgangen
til og indholdet af statistikker, der kan belyse udviklingen på de nævnte
områder. Fælles for dette arbejde er, at kravene til de statistiske opgø-
relser til stadighed udvikler sig.

På den globale scene har IMF, bl.a. belært af erfaringerne med den
seneste økonomiske krise i de sydøstasiatiske lande, sat fokus på at øge
informationsniveauet om den økonomiske udvikling i medlemslandene
ved at opstille regler for, hvilke økonomiske nøgletal der skal offentlig-
gøres, og hvor hyppigt det bør ske. Reglerne er nedfældet i en såkaldt
datapubliceringsstandard (SDDS), der oprindelig blev vedtaget i 1996,
men som løbende er genstand for revision.

I EU varetages arbejdet med at harmonisere og indsamle økonomisk
og finansiel statistik fra medlemslandene af Eurostat og ECB. Koordina-
tionen af den økonomiske politik inden for EU og overgangen til den
fælles mønt har ført til en gradvis skærpelse af kravene til medlemslan-
denes rapportering af statistiske oplysninger på det økonomiske og fi-
nansielle område til henholdsvis Eurostat og ECB.

Nationalbanken finder det påkrævet, at Danmark løbende lever op til
de internationale standarder på statistikområdet. Det gælder også på
området for finansiel statistik, hvor det vurderes at være nødvendigt
med en større udbygning af den danske statistik for at kunne holde trit
med udviklingen i statistiknormerne på det finansielle område.

I konsekvens heraf har Danmarks Statistik og Nationalbanken indgået
en aftale, ifølge hvilken Nationalbanken påtager sig ansvaret for at
forestå det nødvendige arbejde med at bringe den danske finansielle
statistik i overensstemmelse med internationalt fastsatte normer, herun-
der de retningslinjer, der er og fremover vil blive afstukket for EU-
landenes rapportering af finansiel statistik til ECB. Denne arbejdsdeling
afspejler arbejdsdelingen mellem Eurostat og ECB og svarer til, hvad der
er gældende i de fleste EU-lande, hvor ansvaret for den finansielle stati-
stik ligger hos centralbankerne.

Aftalen med Danmarks Statistik og den forudsete udbygning af stati-
stikken på det finansielle område forudsætter, at Nationalbanken får
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bemyndigelse til at indhente de påkrævede oplysninger fra den finan-
sielle sektor. Tilsvarende kræver samarbejdet en formel adgang til, at
Danmarks Statistik og Nationalbanken kan udveksle fortrolige oplysnin-
ger i forbindelse med udarbejdelsen af statistik. Da lovforslaget vil tilve-
jebringe det fornødne juridiske grundlag for, at samarbejdet mellem Dan-
marks Statistik og Nationalbanken kan udmøntes i praksis, kan Natio-
nalbanken fuldt ud støtte forslaget.

Nationalbanken har i sagens natur været inddraget i det forberedende
arbejde og har ikke bemærkninger til den konkrete udformning af lov-
forslaget.
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Overgang til euroen i tilfælde af dansk
deltagelse: Nationalbanken1

Nationalbanken skal bruge ca. 1 år efter et "ja" ved en folkeafstemning
for at være klar til at deltage i eurosamarbejdet. Efter medlemskabets
start vil Nationalbanken have behov for ca. 1 år til etablering af den
nødvendige startbeholdning, før eurosedler og -mønter kan sættes i
cirkulation. Efter en kort periode med dobbelt seddel- og møntcirkulati-
on, vil euroen være eneste lovlige betalingsmiddel.

INDLEDNING

Danmarks Nationalbank er centralbank i Danmark. Funktionen som cen-
tralbank indebærer en række opgaver, som adskiller Nationalbanken fra
andre banker.

Nationalbankens ansvarsområder er blandt andet:
� Pengepolitikken
� Udarbejdelse af finansielle statistikker
� At bidrage til sikre og effektive betalings- og clearingsystemer
� Produktion og distribution af sedler og mønter.

Den Europæiske Centralbank, ECB, er euroområdets fælles centralbank.
ECB har ansvaret for pengepolitikken i euroområdet, som p.t. består
af de 11 EU-lande, der indførte euroen pr. 1. januar 1999. ECB danner
sammen med de 11 nationale centralbanker i euroområdet Eurosyste-
met.

Selv om Nationalbanken i dag ikke er en del af området Eurosystemet,
deltager Nationalbanken alligevel i et vist omfang i Eurosystemets ar-
bejde, fx i det fælles betalingsformidlingssystem, TARGET, jf. side 71.

For at euroen kan indføres i Danmark, skal Nationalbanken gøres klar
til at indgå som en del af Eurosystemet. Dette indebærer en række æn-
dringer inden for Nationalbankens ansvarsområder og i mange af Natio-
nalbankens systemer. Det er Nationalbankens vurdering, at der til gen-
nemførelsen af disse ændringer og indførelsen af euro som kontopenge

1
Uddrag af Økonomiministeriets "Redegørelse for overgang til euroen i tilfælde af dansk deltagelse",
december 1999.
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kræves omkring 1 år – regnet fra det tidspunkt, hvor der foreligger et ja
ved en folkeafstemning.

Nationalbanken vurderer, at der yderligere vil være behov for ca. 1 år,
inden Nationalbanken kan være klar til at sætte eurosedler og -mønter i
omløb i Danmark.

DEN FÆLLES PENGEPOLITIK

Ved indførelse af euro i Danmark får Nationalbanken del i ansvaret for
udformningen af den fælles pengepolitik, da nationalbankdirektøren vil
deltage i møderne i ECBs Styrelsesråd, hvor de fælles pengepolitiske
beslutninger træffes, fx beslutninger om renteændringer.

ECBs Styrelsesråd består af ECBs direktion og centralbankcheferne fra de
lande, der har indført euroen. Det er Styrelsesrådet, som har ansvaret
for pengepolitikken i euroområdet, men det er de nationale centralban-
ker, som altovervejende foretager den praktiske udførelse på vegne af
ECB. Nationalbanken bliver således bindeledet mellem den danske fi-
nansielle sektor og Eurosystemet.

Eurosystemets pengepolitiske rammer
Rammerne for Eurosystemets pengepolitik udgøres af tre elementer:
� Markedsoperationer: ECB anvender markedsoperationer for at styre

den korte rente og likviditeten i euroområdet. Ved en markedsopera-
tion får kreditinstitutter (hovedsageligt penge- og realkreditinstitut-
ter) mod passende sikkerhed typisk tildelt en given mængde likviditet
til en på forhånd annonceret rente. Ved de primære ugentlige mar-
kedsoperationer tildeles likviditet med en løbetid på to uger. Derud-
over er der langfristede markedsoperationer, som foretages månedligt
og har en løbetid på tre måneder. Både de ugentlige og de månedlige
markedsoperationer foregår via auktioner.

� Stående faciliteter: Kreditinstitutterne har løbende mulighed for at skaf-
fe sig dag-til-dag likviditet ved hjælp af ECBs udlånsfacilitet samt fore-
tage indskud ved hjælp af ECBs indlånsfacilitet. Renten for ud- og indlån
i ECB sætter loft og bund for dag-til-dag renten på euroområdets pen-
gemarked, da ingen kreditinstitutter vil låne dyrere, end de kan låne i
ECB, eller omvendt placere til en lavere rente, end de kan få i ECB.

� Reservekravssystem: Alle kreditinstitutter skal efter de nuværende
regler deponere 2 pct. af udvalgte passiver (primært indlån) i deres re-
spektive nationale centralbanker. Indskuddet forrentes på markedsvil-
kår.
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ECBs afgrænsning af modparter til de pengepolitiske operationer, kre-
ditinstitutter, er lidt bredere end Nationalbankens modpartskreds, der
omfatter penge- og realkreditinstitutter. ECB kræver endvidere, at
modparterne er underlagt EU-harmoniseret tilsyn eller tilsyn af tilsva-
rende standard. Endelig skal modparter opfylde en række tekniske krav.

Tilpasninger i Nationalbanken
For at kunne deltage i Eurosystemets fælles pengepolitik må National-
banken tilpasse sig Eurosystemets pengepolitiske rammer. Tilsvarende
må de danske kreditinstitutter tilpasse sig Eurosystemets rammer, her-
under reservekravene.

Nationalbanken har været vant til at udføre markedsoperationer, der
minder om dem, ECB udfører, men som en væsentlig forskel i forhold til
ECB anvender Nationalbanken ikke et auktionsprincip ved tildeling af
likviditet. For at kunne deltage i Eurosystemets markedsoperationer skal
Nationalbanken derfor oprette et budsystem, der kan indsamle oplys-
ninger fra kreditinstitutterne om, hvor meget likviditet de ønsker. Tilsva-
rende skal kreditinstitutterne gøre sig klar til at anvende budsystemet.
Budene videresendes fra Nationalbanken til ECB, som på baggrund af de
samlede bud i euroområdet fordeler den fastlagte mængde af likviditet
forholdsmæssigt efter budene.

Nationalbanken har i dag en stående indlånsfacilitet (foliokonto), der
minder om ECBs, men har ikke en stående udlånsfacilitet. Faciliteten er
dog velkendt, og tilpasningsomfanget vil være begrænset.

Nationalbanken anvender i dag ikke reservekrav. En af de større til-
pasninger, som Nationalbanken skal foretage, er derfor at gøre sig klar
til administrationen af disse reservekrav. Nationalbanken skal udvikle en
database, så reservekravene for de enkelte kreditinstitutter kan opgøres.
Desuden skal Nationalbankens regnskabssystem kunne levere de enkelte
kreditinstitutters daglige indeståender til dækning af reservekrav. Ende-
lig skal der opbygges et system, som kan overvåge reservekravsforplig-
telserne.

VALUTARESERVER

Danmarks Nationalbank skal ved indtræden i euroområdet deponere en
del af sine valutareserver i ECB. Forvaltningen af den fælles valutareser-
ve varetages af de nationale centralbanker, og Nationalbanken får såle-
des ansvaret for at forvalte en del af Eurosystemets valutareserve. Nati-
onalbanken vil fortsat have en egen beholdning af udenlandsk valuta.
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For at kunne forvalte Eurosystemets reserver skal Nationalbanken im-
plementere de analyse- og dataudvekslingssystemer, som ECB anvender.
ECB fastsætter de operationelle mål for valutareserven i form af valuta-
fordeling, renterisiko, kreditrisiko og likviditetskrav. Nationalbanken får
til opgave at forvalte en given andel af Eurosystemets reserver, som p.t.
har en samlet værdi svarende til 39,5 mia.euro, hvor 15 pct. består af
guld og 85 pct. af udenlandsk valuta.

Den andel af Nationalbankens valutareserver som ikke overføres til ECB
ved euroens indførelse i Danmark, kan Nationalbanken selv råde over.
Forvaltningen skal imidlertid være i overensstemmelse med euroområ-
dets fælles penge- og valutapolitik.

STATISTIK

For at kunne tilrettelægge pengepolitikken for hele euroområdet skal
ECB have et udførligt kendskab til den økonomiske og finansielle udvik-
ling i alle eurolande. Dette kendskab opnår ECB i vid udstrækning gen-
nem indberetninger af statistik fra de nationale centralbanker.

ECB har opstillet en række krav til, hvilke statistikker de nationale cen-
tralbanker skal kunne levere inden for henholdsvis penge- og bankstati-
stik, betalingsbalancestatistik, finansielle konti, statistik over priser og
omkostninger, offentlige finanser samt en række andre makroøkono-
miske statistikker. Alle oplysninger skal foreligge i en harmoniseret
form, så det er muligt at opstille aggregerede data for euroområdet.

Tilpasninger i Nationalbanken
Indberetningskravene udvikler sig fortsat i takt med de erfaringer, som
de nuværende eurolande drager. For at være klar til at indføre euro-
en skal Nationalbanken imidlertid kunne leve op til ECBs gældende ind-
beretningskrav på et tilfredsstillende niveau for alle områder. Indberet-
ningerne kræver et højt niveau af datasikkerhed og fortrolighed, som
betyder, at de statistiske krav i høj grad også er et krav om forbedrede
elektroniske indberetningssystemer. Der forestår således et stort udvik-
lingsarbejde på dette område, før Nationalbanken kan leve op til ECBs
krav.

Nationalbanken arbejder i øjeblikket på en større omlægning af den
månedlige balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter mfl. Om-
lægningen, der forventes afsluttet primo 2001, har til formål at tilpasse
denne statistik til harmoniserede standarder i EU. Derudover er det mål-
sætningen, at også den øvrige finansielle statistik skal udbygges, så den
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i løbet af 2001 vil være tilpasset standarden i EU. I den forbindelse har
Nationalbanken og Danmarks Statistik indgået en aftale med henblik på
at intensivere og effektivisere det fremtidige statistiksamarbejde.

REGNSKABSRAPPORTERING

ECB har opstillet krav til regnskabsaflæggelse i Eurosystemet, så alle de
nationale centralbanker anvender de samme harmoniserede regnskabs-
regler ved regnskabsrapporteringen.

Der eksisterer fortsat enkelte områder, hvor de fælles regnskabsprincip-
per ikke er endeligt fastlagt. Ved en eventuel dansk indtræden må det
dog formodes, at regnskabsprincipperne vil være endeligt på plads, hvil-
ket vil lette Nationalbankens omstilling sammenlignet med de nuvæ-
rende eurolandes omstilling.

Tilpasninger i Nationalbanken
Nationalbanken er i gang med en gennemgribende analyse af de eksi-
sterende edb-systemer (forretnings-, bogførings- og rapporteringssyste-
mer), da der dels i banken, dels fra omverdenen, er et stigende behov
for fleksible systemer til rapportering og opfølgning. Dette arbejde in-
kluderer ligeledes en analyse af, hvorvidt de nuværende systemer lever
op til rapporteringskravene ved en eventuel deltagelse i euroen. Der må
forventes betydelige behov for ændringer af systemerne.

De nationale centralbanker er pålagt daglige rapporteringskrav til
ECB, bl.a. til brug for de pengepolitiske operationer. Oplysningerne skal
være sendt til ECB senest kl. 8 dagen efter rapporteringsdagen. Der skal
endvidere opstilles nødprocedurer i tilfælde af nedbrud i det system, der
overfører data til ECB. Generelt må sikkerheden for at undgå edb-
nedbrud øges, da ECB stiller strenge krav om, at rapporteringsfristerne
overholdes.

BETALINGSSYSTEMER

Eurosystemets fælles betalingsformidlingssystem, som trådte i kraft 1.
januar 1999, hedder TARGET (Trans-European Automated Real-time
Gross settlement Express Transfer). Nationalbanken deltager som de
øvrige EU-lande uden for euroområdet allerede i dag i TARGET, dog
ikke på helt lige vilkår med eurolandene, idet Danmark fx ikke har
samme adgang til ubegrænset intradag-likviditet som eurolandene.

TARGET er opbygget omkring EU-landenes nationale betalingssyste-
mer. Via TARGET er det muligt hurtigt og sikkert at føre store beløb i
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euro rundt i euroområdet. TARGET anvendes både til pengepolitiske
transaktioner og til kommercielle transaktioner mellem de private ban-
ker.

Tilpasninger i Nationalbanken
Det betalingsformidlingssystem, som Nationalbanken i dag anvender til
betalinger i kroner, hedder DN-forespørgselsservice. Dette system skal
efter planen erstattes 1. januar 2001 af et nyt avanceret system, KRO-
NOS, der lever op til de krav, som både Nationalbanken og kreditinsti-
tutterne stiller i dag. I løbet af 1. halvår 2001 vil KRONOS blive tilpasset
til også at kunne håndtere euro, dvs. være den danske forbindelse til
TARGET. Herudover skal der ske tilpasninger i de andre afviklingssyste-
mer (VP, PBS og FUTOP). Endelig vil ændringer i Danmarks National-
banks regnskabssystem fordre tilpasning i betalingssystemet.

IT-TILPASNINGER

Både i forbindelse med den fælles pengepolitik, statistikkravene, regn-
skabskravene og betalingsformidlingssystemet er Nationalbanken un-
derlagt krav om at udvikle eller implementere IT-systemer. Da flere af
systemerne er tæt indbyrdes forbundne, skal der i udviklingsarbejdet
tages særlige hensyn til dette. Datakommunikationssystemerne til Euro-
systemet skal også indføres. Alle systemerne skal være klar ved indførel-
sen af euro som kontopenge.

SEDLER OG MØNTER

Nationalbankens seddeltrykkeri og Den Kgl. Mønt skal omstilles til at
trykke eurosedler og præge euromønter, og Nationalbankens Hovedkas-
se skal gøres klar til at håndtere euro.

Forud for indførelsen af eurosedler og -mønter skal Nationalbanken
have etableret en meget betydelig startbeholdning, således at udskift-
ningen kan ske hurtigt. I tiden efter udskiftningen vil der kun være be-
hov for den løbende produktion af sedler og mønter, bl.a. til erstatning
af de nedslidte sedler og mønter.
For at undgå en midlertidig kapacitetsudvidelse i den periode, hvor
startbeholdningen skal opbygges, har Nationalbanken sonderet mulig-
hederne for at fremskaffe en del af startbeholdningen af eurosedler og
-mønter ved et samarbejde med seddeltrykkerier og møntfabrikker i de
nuværende eurolande, der vil have ledig kapacitet efter at have frem-
stillet deres egen startbeholdning.
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Ved et sådant samarbejde vil Nationalbanken både kunne anvende sin
egen kapacitet og supplere med sedler og mønter produceret i udlandet i
den periode, hvor startbeholdningen skal opbygges. Det indebærer, at Na-
tionalbanken vil kunne have etableret den fornødne startbeholdning af
eurosedler og -mønter ca. 1 år efter Danmarks deltagelse i eurosamarbej-
det.

Mønter
Euromønterne har en national side og en fælles side. Den fælles side viser
værdien af euromønten og forskellige udgaver af et Europakort. Der
fremstilles otte forskellige euromønter (1, 2, 5, 10, 20 og 50 cent samt 1 og
2 euro). Mønterne er underlagt meget store sikkerhedskrav for at undgå
falskmøntneri og for at sikre ens fællessider på alle eurolandenes mønter.

De nationale sider har hvert euroland selv stået for designet af. Nogle
lande har valgt forskellige design til de otte mønter, mens andre har
valgt at bruge samme design på alle otte. Danmark vil naturligvis og-
så skulle designe en eller flere nationale sider til brug for de otte møn-
ter. Det er økonomiministeren, der efter forhandling med Nationalban-
ken beslutter designet af mønterne, herunder også om der eventuelt
skal udskrives en designkonkurrence. Alle monarkier i euroområdet har
valgt at have portrætter af deres monark på den nationale side af møn-
terne1.

Den Kgl. Mønt præger i dag de danske mønter, mens selve prægeplader-
ne, de såkaldte blanketter, købes i udlandet. De enkelte eurolande kan
selv afgøre, hvor de vil have støbt blanketterne, blot alle kvalitets- og sik-
kerhedskrav er overholdt. For at Den Kgl. Mønt kan leve op til kravene for
produktion af euromønter, skal en ISO 9002 certificering gennemføres.

Danske euromønter, som evt. vil blive produceret på en udenlandsk
møntfabrik i den periode, hvor startbeholdningen skal opbygges, vil
selvfølgelig have den danske nationale side, uanset producentland.
Den Kgl. Mønt skal ud over design og produktion også tilpasse kontrol-
len af mønter til euroområdets kontrol.

Sedler
Eurosedlerne er ens i alle lande og er ligesom mønterne pålagt me-
get store sikkerhedskrav, dels for at sikre at alle sedler er ens uanset
produktionsland, dels for at forhindre falske sedler i at cirkulere. Der

1
Spanien har dog kun portræt af den spanske konge på 1 og 2 euromønterne.
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fremstilles syv forskellige sedler (5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 euro), og
det er besluttet, at sedlerne ikke skal være forsynet med nationale sym-
boler.

Alle eurolandene har besluttet at trykke deres egne sedler fra starten.
Produktionen af sedler er allerede nu igangsat, for at trykkerierne kan
nå at have en passende startbeholdning, inden sedlerne sendes på ga-
den 1. januar 2002. I alt forventer ECB, at der skal trykkes 13 mia.sedler
til startbeholdningerne.

Danmarks Nationalbank skal for at blive klar til at trykke euro udføre en
række testproduktioner, som skal leve op til ECBs krav. Seddeltrykkeri-
erne i Storbritannien, Grækenland og Sverige har i modsætning til
Danmark deltaget i eurolandenes testproduktioner af eurosedler. Ud
over tilpasninger i produktionsprocessen bliver der også behov for at
uddanne personale i forbindelse med indførelsen af ECBs kvalitetskon-
trolsystem.

Når eurosedlerne og -mønterne indføres fysisk i de nuværende eurolan-
de fra 1. januar 2002, vil der i en periode på maksimalt seks måneder
blive tale om dobbeltcirkulation af både euro og nationale sedler og
mønter. Flere lande har tilkendegivet, at perioden med dobbelt cirkula-
tion af sedler og mønter bliver kortvarig.

Såfremt Danmark beslutter at indføre euro, vil man, ligesom de nuvæ-
rende eurolande, først have en periode, hvor euro udelukkende findes
som kontopenge. Når man er klar til at indføre eurosedler og -mønter,
skal Nationalbanken sikre, at alle banker og muligvis også forretninger
har et lager af eurosedler og -mønter, så omstillingen kan forløbe gnid-
ningsløst. Når eurosedler og -mønter indføres, skal de ca. 123 mio.stk.
kronesedler og de ca. 1,3 mia.stk. kronemønter, som i dag cirkulerer,
inddrages. Efter at perioden med dobbeltcirkulation er ophørt, vil sedler
og mønter denomineret i kroner ikke længere være lovligt betalings-
middel, men de vil fortsat i en periode herefter kunne omveksles i Natio-
nalbanken.

Det vil desuden være nødvendigt med IT-tilpasninger i Nationalban-
kens Hovedkasse, der står for distributionen og håndteringen af sedler
og mønter.
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OVERSIGT

Overgangen til euro i Danmarks Nationalbank.

Inden indtræden i eurosamarbejdet skal Nationalbanken være klar til at:
� deltage i ECBs styrelsesråd
� deltage i Eurosystemet og den fælles pengepolitik
� indberette statistik m.m. til ECB
� deltage fuldt ud i TARGET
� udstede statsobligationer i euro
� anvende reservekrav for kreditinstitutter
� rapportere regnskabstal til ECB
� deltage i forvaltningen af Eurosystemets valutareserver.

Inden cirkulationen af eurosedler og -mønter skal Danmarks National-
bank:
� have etableret den nødvendige startbeholdning af eurosedler og -møn-

ter
� have redenomineret statsgæld i det omfang, den ønskes ændret.

I forbindelse med cirkulationen skal Danmarks Nationalbank:
� forestå inddragelsen af kronesedler og -mønter
� forestå cirkulationen af eurosedler og -mønter.
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Tabeltillæg
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NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel 1

Aktiver

Mio.kr. Guld
Fordringer

på udlandet

Fordringer på
Det Europæiske

Monetære
Institut

Fordringer på
Den Inter-
nationale

Valutafond1 Udlån2

1989 .................. 4.340 33.180 4.625 4.063 19.536
1990 .................. 3.720 52.707 5.200 3.053 6.246
1991 .................. 3.464 38.588 2.814 3.585 5.320
1992 .................. 3.456 63.540 2.757 3.503 29.132
1993 .................. 4.339 62.818 4.947 3.456 81.689
1994 .................. 3.790 44.658 3.460 3.723 61.749
1995 .................. 3.531 53.577 4.521 4.177 49.670
1996 .................. 3.652 73.624 4.979 4.598 49.659
1997 .................. 3.331 115.844 4.790 6.602 37.116
1998 .................. 3.934 89.416 • 9.330 40.225
1999 .................. 4.567 154.715 • 8.441 72.946

1998 Jan. .......... 3.416 137.662 4.941 8.744 46.026
Feb. .......... 3.416 126.240 4.941 8.777 33.331
Marts ....... 3.418 123.002 4.941 8.787 43.580
April ......... 3.387 101.635 5.947 8.881 49.884
Maj .......... 3.410 100.456 5.947 8.915 53.427
Juni .......... 3.417 100.020 5.947 9.270 60.056
Juli ........... 3.434 101.284 5.652 9.632 61.881
Aug. ......... 3.434 79.268 5.652 9.304 67.766
Sept. ........ 3.435 84.958 5.652 10.064 70.984
Okt. .......... 3.487 79.810 5.593 10.014 69.135
Nov. . ........ 3.504 84.982 5.593 9.372 55.457
Dec. .......... 4.320 87.835 44 9.568 40.344

1999 Jan. .......... 3.936 104.016 • 8.655 41.858
Feb. .......... 3.938 116.216 • 7.311 44.953
Marts ....... 3.939 130.657 • 7.884 56.227
April ......... 3.939 131.528 • 8.207 50.572
Maj .......... 3.942 131.645 • 8.262 43.599
Juni .......... 3.942 148.564 • 8.737 42.313
Juli ........... 3.931 151.309 • 5.960 47.768
Aug. ......... 3.931 155.503 • 6.039 32.324
Sept. ........ 3.931 160.471 • 5.654 42.218
Okt. .......... 3.931 158.079 • 6.129 52.572
Nov. . ........ 3.931 160.036 • 6.075 46.900
Dec. .......... 3.931 156.676 • 7.483 72.946

Anm.: Ultimo. Årstallene er fra Nationalbankens årsregnskaber. Månedstallene – også ultimo december – er fra månedsbalancerne.
1 Nationalbankens mellemværender med Den Internationale Valutafond er specificeret i tabel 11.
2 Penge- og realkreditinstitutternes mellemværender med Nationalbanken er specificeret i tabel 4.
3 Til og med 1991 inkl. obligationer erhvervet i forbindelse med genkøbsforretninger.
4 I 1992 nedskrevet med 100 mio.kr. svarende til værdien af uindløste 5- og 10-ører. Ultimo 1994 afviklet i henhold til Maastricht-traktaten med

tilhørende rådsforordning.
5 Garantier balanceføres ikke fra og med 1992.
6 Til og med 1991 inkl. udækkede terminsforretninger, der fra og med 1992 ikke balanceføres.
7 Til og med 1990 inkl. postgiromidler.
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NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel 1

Aktiver

Obligationer
og

aktier3

Statens
garanti for

møntomløb4 Garantier5
Andre

aktiver mv.6 I alt Mio.kr.

32.431 639 795 16.025 115.634 ..................  1989
37.717 639 569 18.469 128.320 ..................  1990
44.361 639 433 12.327 111.531 ..................  1991
32.018 539 • 3.327 138.272 ..................  1992
41.235 539 • 4.502 203.525 ..................  1993
39.505 • • 2.274 159.159 ..................  1994
34.096 • • 2.348 151.920 ..................  1995
35.108 • • 2.383 174.003 ..................  1996
33.766 • • 2.822 204.271 ..................  1997
37.487 • • 2.402 182.794 ..................  1998
37.696 • • 3.436 281.802 ..................  1999

34.631 • • 2.282 237.701 ...........  Jan. 1998
34.647 • • 2.221 213.573 ..........  Feb.
35.538 • • 2.104 221.369 .........Marts
35.081 • • 1.756 206.571 .........  April
35.179 • • 1.544 208.878 ...........  Maj
36.010 • • 1.600 216.321 ........... Juni
35.745 • • 1.456 219.085 ............  Juli
36.384 • • 1.668 203.476 .........  Aug.
37.429 • • 2.252 214.776 .........  Sept.
37.053 • • 3.408 208.501 ..........  Okt.
37.792 • • 1.900 198.601 ..........  Nov.
36.743 • • 1.623 180.477 ..........  Dec.

37.812 • • 1.884 198.160 ...........  Jan. 1999
38.550 • • 1.589 212.558 ..........  Feb.
39.415 • • 1.535 239.657 ........  Marts
38.539 • • 1.309 234.094 .........  April
38.859 • • 1.493 227.799 ...........  Maj
39.812 • • 2.149 245.516 ........... Juni
38.750 • • 1.977 249.695 ............  Juli
39.158 • • 2.047 239.002 .........  Aug.
39.527 • • 2.892 254.694 .........  Sept.
39.718 • • 2.684 263.113 ..........  Okt.
40.519 • • 2.425 259.886 ..........  Nov.
39.102 • • 2.873 283.010 ..........  Dec.
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NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel 1

Passiver

Mio.kr.
Seddel-
omløb

Mønt-
omløb

Forpligtelser
over for
udlandet

Modpost
til tildelte

særlige
træknings-
rettigheder
i IMF (SDR) 1 Indlån2

Indskuds-
beviser2

1989 .................. 23.290 1.755 1.304 1.553 8.977 •
1990 .................. 24.453 2.530 1.361 1.470 13.114 •
1991 .................. 25.565 2.646 3.888 1.514 18.125 •
1992 .................. 25.391 2.629 28.292 1.539 4.800 5.743
1993 .................. 26.880 2.776 790 1.664 5.455 27.812
1994 .................. 29.708 2.980 1.537 1.589 4.591 25.979
1995 .................. 31.434 3.222 2.200 1.474 3.219 33.813
1996 .................. 33.187 3.426 1.634 1.527 28.068 30.865
1997 .................. 35.079 3.631 876 1.648 33.863 52.738
1998 .................. 37.199 3.816 1.253 1.606 21.231 34.752
1999 .................. 42.430 3.952 2.425 1.815 46.404 99.896

1998 Jan. .......... 33.424 3.523 442 1.648 31.421 69.600
Feb. .......... 33.118 3.517 568 1.648 20.636 62.862
Marts ....... 33.587 3.581 594 1.648 37.132 50.361
April ......... 35.311 3.647 773 1.648 32.542 42.570
Maj .......... 35.340 3.690 866 1.648 21.329 30.958
Juni .......... 35.929 3.718 751 1.648 37.168 34.687
Juli ........... 35.823 3.714 285 1.648 21.008 62.943
Aug. ......... 35.453 3.712 6.758 1.648 26.328 32.890
Sept. ........ 35.132 3.695 7.845 1.648 35.073 22.943
Okt. .......... 35.042 3.682 1.347 1.648 28.828 40.694
Nov. . ........ 35.624 3.732 1.564 1.648 26.842 35.087
Dec. .......... 37.199 3.815 1.254 1.648 21.231 34.752

1999 Jan. .......... 35.371 3.726 852 1.606 23.074 45.413
Feb. .......... 35.102 3.716 494 1.606 23.127 40.833
Marts ....... 35.835 3.741 656 1.606 34.618 50.132
April ......... 36.402 3.756 885 1.606 27.185 50.341
Maj .......... 37.002 3.825 1.177 1.606 29.112 49.637
Juni .......... 37.327 3.851 1.021 1.606 40.153 54.492
Juli ........... 37.715 3.843 732 1.606 29.831 58.326
Aug. ......... 36.835 3.844 1.010 1.606 32.887 52.633
Sept. ........ 36.534 3.844 1.450 1.606 41.639 50.903
Okt. .......... 36.641 3.847 1.836 1.606 50.544 56.087
Nov. . ........ 38.109 3.888 2.124 1.606 38.584 71.278
Dec. .......... 42.430 3.952 2.425 1.606 46.582 99.896

Jf. anm. og noter under aktiver.
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NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel 1

Passiver

Staten7 Garantier5
Andre

passiver6

Grundfond
og

reservefond

Kurs-
regulerings-

fond
Sikrings-

fond I alt Mio.kr.

34.504 795 14.346 300 • 28.810 115.634 ...................  1989
38.405 569 17.362 300 • 28.756 128.320 ...................  1990
16.010 433 10.698 300 • 32.352 111.531 ...................  1991
35.075 • 495 300 • 34.008 138.272 ...................  1992
94.548 • 573 300 • 42.727 203.525 ...................  1993
56.910 • 1.080 300 • 34.485 159.159 ...................  1994
38.808 • 1.523 300 • 35.927 151.920 ...................  1995
34.995 • 1.548 300 1.093 37.359 174.003 ...................  1996
33.954 • 1.333 300 2.107 38.742 204.271 ...................  1997
37.131 • 2.333 300 3.101 40.072 182.794 ...................  1998
39.678 • 3.445 300 20 41.439 281.802 ...................  1999

52.105 • 6.787 300 1.093 37.359 237.701 ............  Jan. 1998
45.685 • 6.787 300 1.093 37.359 213.573 ...........  Feb.
52.085 • 1.232 300 2.107 38.742 221.369 .........  Marts
47.520 • 1.411 300 2.107 38.742 206.571 ..........  April
71.951 • 1.947 300 2.107 38.742 208.878 ............  Maj
59.021 • 2.250 300 2.107 38.742 216.321 ............ Juni
49.802 • 2.713 300 2.107 38.742 219.085 .............  Juli
52.343 • 3.195 300 2.107 38.742 203.476 ..........  Aug.
63.583 • 3.709 300 2.107 38.742 214.776 ..........  Sept.
51.705 • 4.407 300 2.107 38.742 208.501 ...........  Okt.
48.001 • 4.953 300 2.107 38.742 198.601 ...........  Nov.
34.027 • 5.402 300 2.107 38.742 180.477 ...........  Dec.

39.420 • 7.548 300 2.107 38.742 198.160 ............  Jan. 1999
58.980 • 7.551 300 2.107 38.742 212.558 ...........  Feb.
67.480 • 2.116 300 3.101 40.072 239.657 .........  Marts
68.329 • 2.116 300 3.101 40.072 234.094 ..........  April
59.320 • 2.646 300 3.101 40.072 227.799 ............  Maj
60.555 • 3.038 300 3.101 40.072 245.516 ............ Juni
70.544 • 3.624 300 3.101 40.072 249.695 .............  Juli
62.743 • 3.971 300 3.101 40.072 239.002 ..........  Aug.
70.748 • 4.496 300 3.101 40.072 254.694 ..........  Sept.
64.142 • 4.936 300 3.101 40.072 263.113 ...........  Okt.
55.374 • 5.449 300 3.101 40.072 259.886 ...........  Nov.
36.490 • 6.156 300 3.101 40.072 283.010 ...........  Dec.
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SEDDELOMLØBET Tabel 2a

Mio.kr. 1000-kr. 500-kr. 200-kr. 100-kr. 50-kr. I alt

1989 ......................................... 12.410 3.433 � 5.955 413 22.211
1990 ......................................... 13.167 3.688 � 6.544 588 23.987
1991 ......................................... 14.029 3.851 � 6.668 629 25.177
1992 ......................................... 14.164 3.806 � 6.402 618 24.990
1993 ......................................... 15.386 3.983 � 6.495 655 26.519
1994 ......................................... 17.294 4.693 � 6.646 695 29.328
1995 ......................................... 18.238 5.307 � 6.759 737 31.041
1996 ......................................... 19.280 5.819 � 6.926 778 32.803
1997 ......................................... 19.589 6.556 1.618 6.119 799 34.681
1998 ......................................... 19.787 8.088 2.182 5.881 851 36.789
1999 ......................................... 22.978 9.272 2.534 6.339 904 42.026

Anm.: Ultimo. Seddelomløbet i henhold til Nationalbankens balance inkluderer endvidere det særlige færøske seddelomløb (pr. 31. december 1999
197 mio.kr.) samt 20-, 10- og 5-kronesedler.

UDSTEDELSE AF NYE SEDLER Tabel 2b

Mio.kr. 1000-kr. 500-kr. 200-kr. 100-kr. 50-kr. I alt

1989 ......................................... 3.906 1.744 � 4.616 378 11.435
1990 ......................................... 4.690 2.185 � 6.244 622 14.049
1991 ......................................... 4.535 1.630 � 4.408 679 11.538
1992 ......................................... 3.260 2.151 � 1.973 612 7.995
1993 ......................................... 5.663 1.925 � 2.659 761 11.008
1994 ......................................... 5.319 3.102 � 3.721 757 12.899
1995 ......................................... 3.666 2.673 � 6.397 870 13.605
1996 ......................................... 3.021 1.435 � 3.556 800 8.812
1997 ......................................... 1.739 6.5181 2.5061 2.048 886 13.696
1998 ......................................... 10.5861 1.859 841 2.114 662 16.063
1999 ......................................... 10.139 2.303 611 5.5391 1.0921 19.683

1 Stigningen i udsendelsen af nye sedler skyldes udgivelsen af den nye seddelserie.



161

MØNTOMLØBET Tabel 3a

Mio.kr. 20-kr. 10-kr. 5-kr. 2-kr. 1-kr. 50-øre 25-øre I alt

1989 ......................................... � 620 383 � 454 44 135 1.636
1990 ......................................... 746 601 392 � 459 64 126 2.388
1991 ......................................... 845 596 392 � 467 77 131 2.508
1992 ......................................... 893 599 394 � 471 88 134 2.579
1993 ......................................... 932 613 399 170 381 94 138 2.727
1994 ......................................... 1.013 656 421 214 378 105 145 2.932
1995 ......................................... 1.122 697 442 248 385 112 152 3.158
1996 ......................................... 1.211 738 462 280 393 121 158 3.363
1997 ......................................... 1.299 773 483 310 401 126 163 3.555
1998 ......................................... 1.371 813 504 337 413 134 169 3.741
1999 ......................................... 1.421 842 523 358 422 139 171 3.876

Anm.: Ultimo. Møntomløbet i henhold til Nationalbankens balance inkluderer endvidere 200-kronemønter (erindringsmønter) og
2-kronemønter sat i omløb til og med 1959. Omløbet af 200-kronemønter udgjorde ved udgangen af 1999 65 mio.kr.

PRODUKTION AF MØNTER (UDMØNTNING) Tabel 3b

Mio.kr. 20-kr. 10-kr. 5-kr. 2-kr. 1-kr. 50-øre 25-øre I alt

1989 ......................................... 56 384 0 � 16 46 0 502
1990 ......................................... 707 122 234 � 0 32 27 1.122
1991 ......................................... 231 10 19 � 45 6 26 337
1992 ......................................... 20 5 12 83 82 7 2 211
1993 ......................................... 13 11 8 88 16 7 4 147
1994 ......................................... 51 41 40 55 24 12 9 232
1995 ......................................... 72 94 29 40 35 8 10 288
1996 ......................................... 193 0 13 6 10 6 11 239
1997 ......................................... 48 37 26 53 7 7 7 185
1998 ......................................... 79 60 32 9 13 7 4 204
1999 ......................................... 83 40 24 41 6 7 5 206

Anm.: Produktionen af 200-kronemønter (erindringsmønter) begyndte i 1990. Der blev i 1990 produceret 132.655 stk. til en værdi af 26,5 mio.kr., i
1992 100.300 stk. svarende til 20,1 mio.kr., i 1995 80.827 stk. svarende til 17,9 mio.kr. og i 1996/97 60.022 stk. svarende til 12 mio.kr.
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PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN Tabel 4

Mio.kr.
Indskuds-
beviser1 Indlån Lån2

Netto-
stilling

i alt

Lån vedr.
kontant-
depoter

Genkøbs-
konti3

1989 ............................ • 351 18.388 -18.037 20 6.376
1990 ............................ • 1.748 3.055 -1.307 1.013 8.764
1991 ............................ • 14.369 5 14.364 1.085 2.016
1992 ............................ 5.741 3.338 23.781 -14.702 1.073 •
1993 ............................ 27.783 3.387 77.937 -46.767 1.267 •
1994 ............................ 25.851 2.685 55.937 -27.401 1.338 •
1995 ............................ 33.570 1.867 43.969 -8.532 1.361 •
1996 ............................ 30.617 15.215 33.735 12.097 1.438 •
1997 ............................ 52.111 17.976 19.817 50.270 1.655 •
1998 ............................ 34.218 12.407 29.587 17.038 2.912 •
1999 ............................ 99.447 5.949 33.027 72.369 4.991 •

1998 Jan. .................... 68.538 2.060 15.343 55.255 1.262 •
Feb. .................... 61.842 1.466 13.118 50.190 1.172 •
Marts ................. 49.408 13.537 18.729 44.216 1.907 •
April ................... 41.671 15.824 31.769 25.726 2.397 •
Maj .................... 30.309 3.988 34.350 -53 2.290 •
Juni .................... 34.314 14.833 36.186 12.961 2.505 •
Juli ..................... 62.537 2.079 41.120 23.496 2.349 •
Aug. ................... 32.541 15.187 55.102 -7.374 2.537 •
Sept. .................. 22.859 17.166 50.954 -10.929 2.687 •
Okt. .................... 40.289 1.809 41.062 1.036 2.223 •
Nov. . .................. 34.453 8.233 35.417 7.269 2.375 •
Dec. .................... 34.218 12.407 29.588 17.037 2.912 •

1999 Jan. .................... 44.673 2.114 21.790 24.997 2.196 •
Feb. .................... 40.251 3.276 26.184 17.343 2.280 •
Marts ................. 49.234 3.545 26.068 26.711 1.783 •
April ................... 49.622 3.424 27.543 25.503 2.021 •
Maj .................... 49.011 7.662 22.850 33.823 2.478 •
Juni .................... 53.585 18.169 21.575 50.179 2.426 •
Juli ..................... 57.859 4.762 24.454 38.167 2.630 •
Aug. ................... 51.695 13.034 14.433 50.296 2.580 •
Sept. .................. 50.235 19.623 22.169 47.689 2.479 •
Okt. .................... 55.566 16.627 21.404 50.789 2.246 •
Nov. . .................. 70.792 13.616 24.493 59.915 3.051 •
Dec. .................... 99.447 5.959 33.027 72.379 4.991 •

Anm.: Ultimo. Årstallene er fra Nationalbankens årsregnskaber. Månedstallene – også ultimo december – er fra månedsbalancerne. Tallene er
ekskl. transaktioner vedrørende afviklingskonti.
Med virkning fra 21. juni 1999 blev kredsen af pengepolitiske modparter udvidet til også at omfatte realkreditinstitutter. Indtil dette
tidspunkt omfatter opgørelsen over sektorens nettostilling over for Nationalbanken således kun pengeinstitutter.

1 Nominel værdi.
2 Lån mod pant. Omfattede tidligere træk på folio (til og med marts 1992) samt genkøbsforretninger (i perioden fra og med april 1992 til og med

20. juni 1999). I 1989 indgik endvidere pengemarkedsudlån.
3 Provenu af indgåede genkøbsforretninger, der på linje med håndpantsætning blev medregnet som sikkerhedsstillelse ved træk på folio.
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PENGEMÆNGDEN Tabel 5

Indskud i pengeinstitutterne2

Mia.kr.
Sedler

og mønt1 Anfordring Opsigelse Tidsindskud3
Penge-

mængden

Stigning i pct.
i forhold til

samme
tidspunkt
året før

1989 ................... 23,1 187,8 37,1 120,0 367,9 1,0
1990 ................... 23,6 202,8 42,4 122,2 391,0 6,3
1991 ................... 24,2 224,7 36,9 93,1 379,0 4,2
1992 ................... 25,0 218,5 33,6 97,6 374,6 - 1,2
1993 ................... 25,8 246,4 29,7 114,7 416,6 11,2
1994 ................... 28,9 243,4 27,0 94,6 394,0 - 5,4
1995 ................... 30,6 251,7 31,8 96,0 410,1 4,1
1996 ................... 31,6 278,4 32,8 97,0 439,8 7,2
1997 ................... 33,2 295,1 30,8 103,4 462,6 5,2
1998 ................... 34,5 316,8 30,7 94,7 476,7 2,9

1998 Jan. ........... 32,7 307,6 31,2 114,1 485,7 3,3
Feb. .......... 31,8 303,6 32,1 105,7 473,2 2,9
Marts ........ 32,2 300,8 30,9 94,6 458,4 2,9
April ......... 33,4 325,8 31,5 104,3 494,9 6,2
Maj ........... 33,9 317,4 32,1 103,4 486,7 5,5
Juni ........... 33,6 312,8 31,2 87,6 465,2 3,5
Juli ............ 34,1 324,9 31,8 112,4 503,2 5,3
Aug. ......... 33,4 317,4 32,1 107,8 490,7 6,2
Sept. ......... 32,8 315,6 31,1 111,4 490,9 8,4
Okt. .......... 33,5 333,5 31,8 111,3 510,0 4,0
Nov. . ......... 33,6 321,1 30,9 98,3 483,9 4,1
Dec. .......... 34,5 316,5 30,5 94,7 476,2 2,9

1999 Jan. ........... 33,6 332,4 30,4 107,2 503,6 3,6
Feb. .......... 33,4 327,3 31,4 101,4 493,5 4,3
Marts ........ 34,3 321,8 30,6 96,8 483,4 5,4
April ......... 34,9 348,7 31,5 99,2 514,3 3,8
Maj ........... 34,7 353,6 32,5 91,4 512,2 5,1
Juni ........... 34,9 337,1 29,4 89,6 491,0 5,6
Juli ............ 35,4 351,5 29,3 102,8 519,0 3,0
Aug. ......... 34,4 352,9 32,2 95,4 514,9 4,8
Sept. ......... 34,5 338,2 29,4 99,1 501,2 2,1
Okt. .......... 34,9 348,0 29,8 107,4 520,1 1,9
Nov. . ......... 35,0 344,6 29,2 105,7 514,5 6,2
Dec. .......... 36,9 334,9 28,8 95,7 496,3 4,1

Anm.: Ultimo. Ved beregning af stigningstakter er der korrigeret for databrud. Til og med 1990 inkl. realkreditinstitutters indskud i penge-
institutterne.

1 Seddel- og møntomløb ekskl. pengeinstitutternes beholdning.
2 Mellemværender med valutaindlændinge i indenlandske enheder i kroner og valuta, ekskl. indskud på særlige indlånsformer bortset fra

gevinstopsparingskonti. Til og med 1990 inkl. indskud i Postgiroen
3 Inkl. udstedte obligationer mv. med en oprindelig løbetid på op til 2 år.
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NATIONALBANKENS RENTESATSER Tabel 6

Pct. p.a. Diskonto
Indskud
på folio1

Udlåns-
og

indskuds-
bevisrente2 Pct. p.a. Diskonto

Indskud
på folio1

Udlåns-
og

indskuds-
bevisrente2

1990 ...................... 8,50 9,50 • 1995 23. nov. ..... 4,75 4,75 5,00
1991 ...................... 9,50 9,50 •
1992 ...................... 9,50 9,50 13,00
1993 ...................... 6,25 6,25 6,75
1994 ...................... 5,00 5,00 5,50
1995 ...................... 4,25 4,25 4,60
1996 ...................... 3,25 3,25 3,50
1997 ...................... 3,50 3,50 3,75
1998 ...................... 3,50 3,50 3,95

1994 6. jan. ........ 6,00 6,00 6,50
19.  - ....... 5,75 5,75 6,25
18. feb. ........ 5,50 5,50 6,00
15. april ........ 5,25 5,25 5,90

2. maj ........ 5,80
11.  - ........ 5,70
13.  - ........ 5,00 5,00
19.  - ........ 5,60

7. juli ........ 5,50

1995 8. marts....... 6,00 6,00 7,00
6. april ........ 6,75

27.  - ........ 6,50
18. maj ........ 6,35

6. juli ........ 5,75 5,75 6,20
27.  - ........ 6,05

3. aug. ........ 5,50 5,50 5,90
25.  - ........ 5,00 5,00 5,65

7. sept. ........ 5,50
28.  - ........ 5,40

5.  okt. ....... 5,30
9. nov. ........ 4,75 4,75 5,15

Anm.: Satser gældende ultimo året eller fra den anførte dato.
1 Fra og med april 1992 til og med april 1997 blev indskud kun forrentet inden for tildelte rammer. Til og med marts 1992 kunne der også

foretages træk på folio. Ved træk har renten været ½ til 1 pct. højere.
2 Nationalbankens rentesats ved udlån mod pant samt ved salg og tilbagekøb af Nationalbankens indskudsbeviser. Ved tilbagekøb beregner

Nationalbanken normalt et beskedent rentetillæg. De anførte satser er ekskl. dette tillæg. Nationalbankens udlånsrente hed indtil 21. juni 1999
genkøbsrenten.

15. dec. ..... 4,25 4,25 4,75
28.  - ..... 4,60

1996 11. jan. ..... 4,50
25.  - ..... 4,00 4,00 4,35

8. feb. ..... 4,25
7. marts ... 3,75 3,75 4,10

21.  - ..... 4,00
1. april ..... 3,90

19.  - ..... 3,25 3,25 3,80
6. juni ..... 3,70

23. aug. ..... 3,50

1997 10. okt. ..... 3,50 3,50 3,75

1998 6. maj ..... 4,00 4,00 4,25
29.  - ..... 3,75 3,75 4,00
21. sept...... 4,25 4,25 5,00

8. okt. ..... 4,75
22.  - ..... 4,65

5. nov. ..... 4,00 4,00 4,40
26.  - ..... 4,25

4. dec. ..... 3,50 3,50 3,95

1999 7. jan. ..... 3,75
4. feb. ..... 3,25 3,25 3,50
1. marts ... 3,40
9. apr. ..... 2,75 2,75 2,90

17. juni ..... 2,85
5. nov. ..... 3,00 3,00 3,30

2000 4. feb. ..... 3,25 3,25 3,60
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS OFFICIELLE RENTESATSER Tabel 7

Pct. p.a. Indlånsrente
Rente for primære

markedsoperationer
Marginal

udlånsrente

1999 4.  jan.1 ........................................... 2,75 3,00 3,25
22.   –   .............................................. 2,00 3,00 4,50

9. apr. ............................................. 1,50 2,50 3,50
5. nov. ............................................ 2,00 3,00 4,00

2000 4. feb. ............................................. 2,25 3,25 4,25

Anm.: Ændringer i renten for de primære markedsoperationer er med virkning fra førstkommende operation.
Kilde: Den Europæiske Centralbank, ECB.
1 Den 22. december 1998 meddelte ECB, at der undtagelsesvis mellem den 4. og 21. januar 1999 ville blive indført en smal korridor på 50 basispoint

mellem den marginale udlånsrente og indlånsrenten. Formålet var at smidiggøre overgangen til det nye system for markedsdeltagerne.
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VALUTARESERVEN Tabel 8

Mio.kr. Guld

Fordringer
på

udlandet

Fordringer
på Det

Europæiske
Monetære

Institut

Særlige
træknings-
rettigheder
i IMF (SDR)

Reserve-
stilling

over for
IMF1

I alt
brutto

Forpligtel-
ser over

for
udlandet

I alt
netto2

1989 .................. 4.340 33.180 4.625 1.850 2.213 46.208 1.304 44.904
1990 .................. 3.720 52.707 5.200 1.246 1.807 64.680 1.361 63.319
1991 .................. 3.464 38.588 2.814 1.430 2.155 48.451 3.888 44.563
1992 .................. 3.456 63.540 2.757 528 2.975 73.256 28.292 44.964
1993 .................. 4.339 62.818 4.947 580 2.876 75.560 790 74.770
1994 .................. 3.790 44.658 3.460 1.107 2.616 55.631 1.537 54.094
1995 .................. 3.531 53.577 4.521 880 3.297 65.806 2.200 63.606
1996 .................. 3.652 73.624 4.979 997 3.601 86.853 1.634 85.219
1997 .................. 3.331 115.844 4.790 2.291 4.311 130.567 876 129.691
1998 .................. 3.934 89.416 � 2.208 7.122 102.680 1.253 101.427
1999 .................. 4.567 154.715 � 2.536 5.905 167.724 2.425 165.299

1998 Jan. .......... 3.416 137.662 4.941 2.205 6.538 154.762 442 154.320
Feb. .......... 3.416 126.240 4.941 2.238 6.538 143.373 568 142.805
Marts ....... 3.418 123.002 4.941 2.249 6.538 140.148 594 139.554
April ......... 3.387 101.635 5.947 2.231 6.651 119.851 773 119.078
Maj .......... 3.410 100.456 5.947 2.264 6.651 118.728 866 117.862
Juni .......... 3.417 100.020 5.947 2.165 7.104 118.653 751 117.902
Juli ........... 3.434 101.284 5.652 2.189 7.443 120.002 285 119.717
Aug. ......... 3.434 79.268 5.652 1.861 7.443 97.658 6.758 90.900
Sept. ........ 3.435 84.958 5.652 2.265 7.799 104.109 7.845 96.264
Okt. .......... 3.487 79.810 5.593 2.215 7.799 98.904 1.347 97.557
Nov. . ........ 3.504 84.982 5.593 1.613 7.759 103.451 1.564 101.887
Dec. .......... 4.320 87.835 44 2.250 7.318 101.767 1.254 100.513

1999 Jan. .......... 3.936   104.016 � 1.676 6.978 116.606 852 115.754
Feb. .......... 3.938 116.216 � 438 6.873 127.465 494 126.971
Marts ....... 3.939 130.657 � 1.237 6.647 142.480 656 141.824
April ......... 3.939 131.528 � 1.895 6.312 143.674 885 142.789
Maj .......... 3.942 131.645 � 1.949 6.312 143.848 1.177 142.671
Juni .......... 3.942 148.564 � 2.263 6.473 161.242 1.021 160.221
Juli ........... 3.931 151.309 � 216 5.743 161.199 732 160.467
Aug. ......... 3.931 155.503 � 282 5.756 165.472 1.010 164.462
Sept. ........ 3.931 160.471 � 282 5.371 170.055 1.450 168.605
Okt. .......... 3.931 158.079 � 757 5.371 168.138 1.836 166.302
Nov. . ........ 3.931 160.036 � 792 5.283 170.042 2.124 167.918
Dec. .......... 3.931 156.676 � 2.386 5.096 168.089 2.425 165.665

Anm.: Ultimo. Årstallene er fra Nationalbankens årsregnskaber. Månedstallene – også ultimo december – er fra månedsbalancerne.
1 Danmarks kvote (senest forhøjet i januar 1999 til 1.643 mio.SDR) minus Valutafondens beholdning af danske kroner. Kursreguleret på grundlag

af SDR-kursen på opgørelsestidspunktet.
2 Kursreguleringer af valutareserven medførte i 1989 et fald på 3.675 mio.kr., i 1990 et fald på 3.147 mio.kr., i 1991 en stigning på 2.082 mio.kr., i

1992 en stigning på 1.529 mio.kr., i 1993 en stigning på 4.965 mio.kr., i 1994 et fald på 7.715 mio.kr., i 1995 et fald på 3.841 mio.kr., i 1996 en
stigning på 765 mio.kr., i 1997 en stigning på 1.454 mio.kr., i 1998 en stigning på 913 mio.kr. og i 1999 et fald på 366 mio.kr.
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BETALINGSBALANCENS HOVEDPOSTER (NETTOINDTÆGTER) Tabel 9

Mia.kr. Varer (fob) Tjenester

Vare- og
tjeneste-
balance

Løn- og
formue-

indkomst
Løbende

overførsler
Løbende

poster i alt

1989 ...................... 19,6 5,0 24,5 -28,8 -6,0 -10,3
1990 ...................... 32,6 11,0 43,6 -32,3 -4,3 7,0
1991 ...................... 33,1 19,2 52,3 -33,7 -6,9 11,7
1992 ...................... 44,7 15,5 60,2 -30,2 -7,1 22,9
1993 ...................... 50,5 12,3 62,8 -25,9 -7,6 29,3
1994 ...................... 47,2 4,4 51,5 -24,8 -9,1 17,7
1995 ...................... 37,3 4,8 42,2 -20,2 -9,6 12,3
1996 ...................... 45,5 4,9 50,4 -21,2 -11,7 17,5
1997 ...................... 36,4 1,3 37,7 -24,4 -8,6 4,7
1998 ...................... 24,8 -4,2 20,6 -24,9 -9,7 -14,0

1998 Jan. .............. 1,1 -1,2 -0,1 -0,6 1,0 0,4
Feb. ............. 1,9 -0,4 1,4 -1,5 -0,5 -0,6
Marts ........... 1,6 0,1 1,7 -4,3 -0,3 -2,9
April ............ 0,5 -0,5 0,0 -1,8 -0,8 -2,6
Maj .............. 0,1 -0,9 -0,8 -0,3 -0,7 -1,9
Juni .............. 3,4 -0,5 2,9 -2,0 -1,5 -0,6
Juli ............... 3,6 0,4 4,0 -1,9 -0,1 2,0
Aug. ............ 2,6 1,0 3,6 0,1 -1,2 2,5
Sept. ............ 2,9 -0,1 2,8 0,7 -1,6 1,9
Okt. ............. 2,2 -0,2 2,0 -3,4 -1,1 -2,4
Nov. . ............ 2,3 -0,4 1,9 -6,6 -0,9 -5,5
Dec. ............. 2,6 -1,5 1,1 -3,3 -2,1 -4,3

1999 Jan. .............. 2,0 -0,2 1,8 -0,2 2,4 3,9
Feb. ............. 2,9 -0,1 2,8 -0,2 -1,0 1,5
Marts ........... 2,5 -0,5 2,0 -1,7 -1,5 -1,2
April ............ 3,3 0,6 3,9 -3,6 -1,0 -0,7
Maj .............. 4,5 -0,1 4,4 -1,4 -1,0 2,1
Juni .............. 3,5 0,5 3,9 0,1 -1,0 3,0
Juli ............... 3,9 0,8 4,7 -1,3 -2,4 1,0
Aug. ............ 4,2 0,7 4,9 -1,6 -1,4 2,0
Sept. ............ 4,6 -0,7 4,0 -0,9 -1,8 1,3
Okt. ............. 5,4 1,1 6,5 -2,1 -1,9 2,4
Nov. . ............ 4,7 -0,1 4,6 -7,4 -1,2 -4,0
Dec. ............. … … … … … …

Kilde: Danmarks Statistik.
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DANMARKS AKTIVER OG PASSIVER OVER FOR UDLANDET Tabel 10

Offentlig sektor Privat sektor

Mia.kr. Staten

Offentlig
sektor
i øvrigt

Penge-
institutter

Privat sektor
i øvrigt

Offentlig
og

privat sektor
i alt

National-
banken I alt

Aktiver
1991 .................. 16 1 291 271 579 49 628
1992 .................. 17 4 290 293 603 73 676
1993 .................. 16 4 392 297 710 76 785
1994 .................. 17 6 310 310 642 56 698
1995 .................. 14 9 318 310 651 66 717
1996 .................. 13 15 377 399 804 87 892
1997 .................. 13 22 451 473 959 131 1.090
1998 .................. 16 29 500 575 1.119 102 1.221

Passiver
1991 .................. 223 18 289 426 956 4 960
1992 .................. 290 18 236 416 960 28 988
1993 .................. 442 14 192 427 1.075 1 1.076
1994 .................. 299 19 193 443 955 2 957
1995 .................. 331 16 195 439 981 2 983
1996 .................. 368 16 260 499 1.143 2 1.145
1997 .................. 398 15 400 561 1.374 1 1.375
1998 .................. 362 14 455 689 1.520 1 1.521

Nettopassiver
1991 .................. 207 17 -2 155 377 -45 332
1992 .................. 273 14 -54 123 357 -45 312
1993 .................. 426 10 -200 130 366 -75 291
1994 .................. 282 13 -117 133 313 -54 259
1995 .................. 317 7 -123 129 330 -64 266
1996 .................. 355 1 -117 100 338 -85 253
1997 .................. 385 -7 -51 88 415 -130 285
1998 .................. 346 -15 -45 115 401 -101 300

Anm.: Ultimo. Opgørelserne for 1991, 1994, 1996 og 1998 er bl.a. baseret på spørgeskemaundersøgelser, mens tallene for 1992, 1993, 1995 og 1997
er beregnet på baggrund af betalinger fra og til udlandet samt værdireguleringer.
Foreløbig opgørelse for 1999 offentliggøres  31. marts 2000 i Nationalbankens publikationsserie "Finansiel statistik – Nyt".
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DANMARKS MELLEMVÆRENDER MED DEN INTERNATIONALE VALUTAFOND Tabel 11

Danmarks kvote
i fonden

Fondens krone-
tilgodehavende

Danmarks
reservestilling

over for fonden1
Tildelte SDR

(akkumuleret)
Danmarks

beholdning af SDR

Mio.SDR Mio.kr. Mio.SDR Mio.kr. Mio.SDR Mio.kr. Mio.SDR Mio.kr. Mio.SDR Mio.kr.

1989 ................... 711 6.173 456 3.960 255 2.213 179 1.553 213 1.850
1990 ................... 711 5.844 491 4.037 220 1.807 179 1.470 152 1.246
1991 ................... 711 6.018 456 3.863 255 2.155 179 1.514 169 1.430
1992 ................... 1.070 9.208 724 6.233 346 2.975 179 1.539 61 528
1993 ................... 1.070 9.953 761 7.077 309 2.876 179 1.664 62 580
1994 ................... 1.070 9.502 775 6.886 295 2.616 179 1.589 125 1.107
1995 ................... 1.070 8.818 670 5.521 400 3.297 179 1.474 107 880
1996 ................... 1.070 9.134 648 5.533 422 3.601 179 1.527 117 997
1997 ................... 1.070 9.856 602 5.545 468 4.311 179 1.648 249 2.291
1998 ................... 1.070 9.605 277 2.483 793 7.122 179 1.606 246 2.208
1999 ................... 1.643 16.667 1.061 10.762 582 5.905 179 1.815 250 2.536

Anm.: Ultimo. Omregning fra SDR til danske kroner er foretaget efter SDR-kursen ultimo året.
1 Danmarks reservestilling over for Valutafonden opgøres som forskellen mellem kvoten og fondens kronetilgodehavende.

CENTRALKURSER OG UDSVINGSBÅND OVER FOR EURO I ERM2 Tabel 12

Pr. 100 euro Danmark Grækenland

Øvre udsvingsgrænse ........................ 762,824 kr. 39.186,3 drakmer
Centralkurs ........................................ 746,038 kr. 34.075,0 drakmer
Nedre udsvingsgrænse...................... 729,252 kr. 28.963,8 drakmer

Anm.: For Danmark gældende fra 1. januar 1999 og for Grækenland fra 17. januar 2000. Grækenlands centralkurs blev opskrevet som led i forbe-
redelsen til deltagelse i euroen. Fra 1. januar 1999 til 17. januar 2000 var centralkursen på drakmer 35.310,9 drakmer pr. 100 euro, med ud-
svingsgrænser på hhv. 50.607,5 drakmer (øvre) og 30.014,3 drakmer (nedre). Grækenlands udsvingsbånd er på +/- 15 pct., hvor Danmarks er
på +/- 2,25 pct.

OMREGNINGSKURSER TIL EURO Tabel 13

Værdi af 1 euro

Belgiske franc ................................................................................................. 40,3399
Finske mark .................................................................................................... 5,94573
Franske franc .................................................................................................. 6,55957
Hollandske gylden ......................................................................................... 2,20371
Irske pund ...................................................................................................... 0,787564
Italienske lire .................................................................................................. 1.936,27
Luxembourgske franc .................................................................................... 40,3399
Portugisiske escudos ...................................................................................... 200,482
Spanske pesetas ............................................................................................. 166,386
Tyske mark ..................................................................................................... 1,95583
Østrigske schilling .......................................................................................... 13,7603

Anm.: Omregningskurser angives med seks betydende cifre.
Kilde: Den Europæiske Centralbank.
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VALUTAKURSER Tabel 14

Kroner pr. 100 enheder
Euro
(EUR)

Amerikanske
dollar
(USD)

Japanske yen
(JPY)

Britiske pund
(GBP)

Græske
drakmer

(GRD)

Svenske
kroner
(SEK)

1989 .................................. • 731,51 5,3079 1.197,53 4,506 113,40
1990 .................................. • 618,53 4,2846 1.102,04 3,907 104,50
1991 .................................. • 640,34 4,7604 1.128,13 3,514 105,72
1992 .................................. • 602,73 4,7606 1.062,91 3,167 103,94
1993 .................................. • 649,45 5,8736 974,42 2,828 83,33
1994 .................................. • 635,23 6,2171 972,32 2,619 82,32
1995 .................................. • 560,53 5,9799 884,61 2,420 78,65
1996 .................................. • 579,59 5,3316 905,17 2,409 86,47
1997 .................................. • 660,86 5,4761 1.082,32 2,420 86,54
1998 .................................. • 669,70 5,1339 1.109,36 2,270 84,23
1999 .................................. 743,56 698,34 6,1755 1.129,49 2,283 84,46

1998 Jan. ......................... • 691,58 5,3445 1.130,83 2,410 86,32
Feb. ......................... • 691,32 5,4990 1.133,14 2,410 85,60
Marts ...................... • 696,04 5,3981 1.156,07 2,283 87,36
April ........................ • 691,66 5,2391 1.156,27 2,189 88,47
Maj ......................... • 676,46 5,0112 1.109,19 2,203 87,89
Juni ......................... • 682,91 4,8634 1.127,48 2,244 86,31
Juli .......................... • 685,01 4,8704 1.126,27 2,287 85,78
Aug. ........................ • 681,08 4,7067 1.112,36 2,263 83,82
Sept. ....................... • 648,68 4,8172 1.089,70 2,215 82,05
Okt. ......................... • 622,81 5,1597 1.055,39 2,211 79,41
Nov. ........................ • 638,96 5,3100 1.061,66 2,261 79,95
Dec. ......................... • 634,75 5,4156 1.060,11 2,265 78,74

1999 Jan. ......................... 744,12 640,77 5,6660 1.057,66 2,300 81,91
Feb. ......................... 743,52 663,45 5,6861 1.080,42 2,309 83,47
Marts ...................... 743,25 682,52 5,7065 1.105,83 2,305 83,12
April ........................ 743,29 694,10 5,8054 1.117,92 2,285 83,35
Maj ......................... 743,32 699,14 5,7399 1.128,45 2,285 82,83
Juni ......................... 743,15 715,83 5,9250 1.142,68 2,292 84,13
Juli .......................... 743,87 718,70 6,0094 1.131,47 2,290 85,07
Aug. ........................ 743,77 701,27 6,1943 1.126,10 2,279 84,93
Sept. ....................... 743,39 707,76 6,6144 1.148,45 2,273 86,09
Okt. ......................... 743,34 693,72 6,5451 1.150,25 2,258 85,15
Nov. ........................ 743,65 718,71 6,8613 1.166,73 2,263 86,14
Dec. ......................... 744,05 735,52 7,1738 1.186,70 2,257 86,63

Anm.: Års-/månedsgennemsnit. Bortset fra SDR-kursen er de anførte kurser fastsat på grundlag af markedskurserne kl. 11.30. Før 1992 er de
anførte kurser middelkurser noteret i København. SDR-kursen er beregnet på basis af markedskursen på de valutaer, der indgår.
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VALUTAKURSER Tabel 14

Norske kroner
(NOK)

Islandske
kroner
(ISK)

Schweizer-
franc
(CHF)

Canadiske
dollar
(CAD)

Australske
dollar
(AUD)

Newzea-
landske
dollar
(NZD)

SDR
(XDR)

Nominel
effektiv

kronekurs
(1980=100)

105,87 12,92 447,24 617,96 ... ... 936,69 90,2
98,85 10,65 446,16 530,19 ... ... 838,80 96,3
98,64 10,87 446,30 559,29 ... ... 874,70 94,6
97,15 10,47 429,85 499,19 443,10 324,29 848,77 96,9
91,38 9,59 439,43 503,09 440,77 351,63 906,68 99,9
90,07 9,08 465,26 465,51 464,62 377,06 909,23 99,9
88,45 8,65 474,22 408,39 415,80 367,64 849,63 103,9
89,79 8,69 469,65 425,08 453,67 398,76 841,42 102,9
93,36 9,31 455,35 477,44 490,90 437,20 909,13 100,0
88,70 9,41 462,37 452,28 421,66 359,66 908,10 101,3
89,47 9,64 464,63 470,26 450,86 369,27 954,73 99,6

92,30 9,51 469,02 480,32 453,59 400,64 928,95 100,2
91,49 9,58 472,10 481,92 466,11 402,94 933,30 100,1
91,81 9,60 467,77 491,31 466,41 398,97 935,76 99,6
91,86 9,61 459,38 483,96 451,04 382,91 929,02 99,7
90,81 9,48 457,35 468,30 426,78 364,54 908,81 100,7
90,10 9,57 456,82 466,02 411,74 348,93 910,36 101,0
89,86 9,57 452,61 461,32 423,45 355,33 911,77 100,8
88,27 9,50 455,75 444,41 401,83 341,66 903,47 101,7
85,59 9,26 462,48 426,34 381,68 327,24 885,19 102,7
83,78 9,09 466,00 404,15 384,91 325,55 875,42 103,4
85,79 9,12 461,92 414,97 405,32 341,06 889,53 102,6
83,61 9,11 467,16 411,77 393,29 332,10 889,95 102,7

86,00 9,23 463,45 421,44 404,81 344,66 900,02 101,9
85,87 9,35 465,19 443,04 424,27 360,74 915,95 101,2
87,33 9,45 465,96 449,98 430,50 363,28 930,18 100,8
89,31 9,49 464,04 466,26 445,67 377,08 940,89 100,3
90,24 9,48 463,82 478,40 462,87 386,48 943,16 100,1
90,96 9,63 465,93 487,23 470,07 381,76 959,34 99,4
90,96 9,65 463,77 483,66 472,62 378,54 962,39 99,2
89,97 9,62 464,72 469,63 452,21 369,05 956,67 99,4
90,35 9,75 464,12 479,02 459,30 370,16 974,08 98,7
89,62 9,80 466,27 469,82 452,41 357,30 964,20 99,1
90,72 10,01 463,41 489,86 459,60 368,37 989,19 98,2
91,85 10,15 464,60 499,13 471,14 374,26 1.009,71 97,3
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VALUTAKURSER FOR LANDENE I EUROOMRÅDET Tabel 15

Kroner pr. 100 enheder

Belgiske
franc
(BEF)

Finske
mark
(FIM)

Franske
franc
(FRF)

Hollandske
gylden
(NLG)

Irske
pund
(IEP)

1989 ............................... 18,559 170,46 114,61 344,72 1.036,38
1990 ............................... 18,523 161,89 113,65 339,84 1.023,56
1991 ............................... 18,734 158,32 113,41 342,26 1.030,27
1992 ............................... 18,775 135,08 114,02 343,29 1.026,49
1993 ............................... 18,760 113,54 114,47 349,23 949,92
1994 ............................... 19,020 121,96 114,59 349,50 950,44
1995 ............................... 19,010 128,39 112,30 349,17 898,54
1996 ............................... 18,728 126,31 113,34 343,95 927,87
1997 ............................... 18,463 127,27 113,17 338,51 1.001,55
1998 ............................... 18,462 125,36 113,60 337,86 953,82
1999 ............................... 18,432 125,06 113,36 337,41 944,13

1998 Jan. ....................... 18,464 125,84 113,74 337,98 956,28
Feb. ....................... 18,466 125,65 113,69 338,12 951,55
Marts .................... 18,478 125,61 113,70 338,19 952,30
April ...................... 18,479 125,64 113,76 338,65 961,16
Maj ....................... 18,472 125,39 113,64 338,17 959,17
Juni ....................... 18,465 125,32 113,60 337,92 959,71
Juli ........................ 18,478 125,36 113,66 338,01 958,55
Aug. ...................... 18,472 125,26 113,62 337,78 956,21
Sept. ..................... 18,463 125,13 113,59 337,64 953,46
Okt. ....................... 18,431 124,97 113,41 337,18 948,33
Nov. ...................... 18,431 125,03 113,39 337,20 945,47
Dec. ....................... 18,444 125,14 113,44 337,57 944,87

1999 Jan. ....................... 18,446 125,15 113,44 337,67 944,84
Feb. ....................... 18,431 125,05 113,35 337,40 944,08
Marts .................... 18,425 125,01 113,31 337,27 943,74
April ...................... 18,426 125,01 113,31 337,29 943,79
Maj ....................... 18,427 125,02 113,32 337,31 943,83
Juni ....................... 18,422 124,99 113,29 337,23 943,60
Juli ........................ 18,440 125,11 113,40 337,56 944,53
Aug. ...................... 18,437 125,09 113,39 337,51 944,39
Sept. ..................... 18,428 125,03 113,33 337,34 943,91
Okt. ....................... 18,427 125,02 113,32 337,31 943,85
Nov. ...................... 18,435 125,07 113,37 337,46 944,25
Dec. ....................... 18,445 125,14 113,43 337,63 944,74

Anm.: Års-/månedsgennemsnit. Tallene fra og med 1999 er valutakurser beregnet på grundlag af den faktiske kurs over for euroen og de
indbyrdes fastlåste omregningskurser, jf. tabel 13. I årene 1992-98 kurser fastsat af Nationalbanken på grundlag af markedskurserne kl.
11.30. Før 1992 er de anførte kurser middelkurser noteret i København. Ved overgangen til den fælles valuta erstattede euro ECU i
forholdet 1:1.
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VALUTAKURSER FOR LANDENE I EUROOMRÅDET Tabel 15

Italienske
lire
(ITL)

Portugisiske
escudos

(PTE)

Spanske
pesetas

(ESP)

Tyske
mark
(DEM)

Østrigske
schilling

(ATS)
ECU

(XEU)

0,5330 4,645 6,177 388,84 55,257 804,55
0,5163 4,341 6,074 382,89 54,420 787,37
0,5158 4,429 6,157 385,67 54,811 791,55
0,4911 4,471 5,905 386,53 54,928 779,97
0,4126 4,037 5,102 392,31 55,760 758,19
0,3939 3,831 4,746 391,94 55,711 752,22
0,3444 3,737 4,495 391,13 55,596 724,60
0,3758 3,759 4,578 385,42 54,783 726,24
0,3879 3,769 4,511 380,96 54,135 746,26
0,3858 3,718 4,486 380,84 54,129 751,37
0,3840 3,709 4,469 380,18 54,037 �

0,3869 3,724 4,494 380,89 54,140 752,36
0,3862 3,723 4,497 381,10 54,164 752,52
0,3871 3,725 4,496 381,18 54,179 756,00
0,3860 3,722 4,491 381,34 54,201 755,85
0,3864 3,720 4,486 381,07 54,155 750,79
0,3866 3,720 4,487 380,89 54,134 752,56
0,3865 3,725 4,490 381,06 54,161 752,94
0,3860 3,721 4,488 380,92 54,137 751,30
0,3855 3,715 4,485 380,87 54,129 749,09
0,3844 3,708 4,474 380,25 54,046 749,23
0,3842 3,708 4,471 380,20 54,039 747,49
0,3842 3,710 4,471 380,44 54,075 746,66

0,3843 3,712 4,472 380,46 54,078 �

0,3840 3,709 4,469 380,16 54,034 �

0,3839 3,707 4,467 380,02 54,014 �

0,3839 3,708 4,467 380,04 54,017 �

0,3839 3,708 4,468 380,06 54,020 �

0,3838 3,707 4,467 379,97 54,007 �

0,3842 3,710 4,471 380,34 54,060 �

0,3841 3,710 4,470 380,28 54,052 �

0,3839 3,708 4,468 380,09 54,024 �

0,3839 3,708 4,468 380,06 54,021 �

0,3841 3,709 4,469 380,22 54,044 �

0,3843 3,711 4,472 380,42 54,072 �
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