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Seneste tendenser i valuta- og
pengeforholdene

Oversigten vedrører perioden fra midten af februar til midten af maj 2000

DEN INTERNATIONALE ØKONOMISKE BAGGRUND

Den amerikanske forbundsbank hævede den toneangivende rente, fed
funds target rate, med 0,25 pct. den 21. marts og med yderligere 0,5 pct.
den 16. maj til 6,5 pct. Renten er nu sat op 6 gange siden sommeren
1999, jf. figur 1, og er på det højeste niveau siden starten af 1991.

Renteforhøjelserne blev fortaget med henvisning til, at væksten i ef-
terspørgslen har oversteget væksten i den amerikanske økonomis pro-
duktionspotentiale med deraf følgende øget risiko for, at stigende infla-
tion kunne underminere den i øvrigt gunstige økonomiske udvikling.
Renten på den 10-årige statsobligation faldt fra årsskiftet til starten af
april omkring 1 procentpoint til 6 pct., bl.a. på grund af uroen på aktie-
markederne og et mindsket udbud af statsobligationer som følge af et
betydeligt overskud i de offentlige finanser i USA. I takt med, at aktie-
markederne blev roligere efter de bratte fald i april, steg den lange ren-
te med godt 0,5 procentpoint og var i midten af maj 6,6 pct. Spændet

KORTE RENTER Figur 1
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op til den 10-årige Fannie Mae rente (Federal Mortgage Association,
amerikansk boligfinansiering) er udvidet med ca. 0,5 pct. siden årsskif-
tet. Det udvidede spænd afspejler kombinationen af det mindskede
udbud af statsobligationer og det store private lånebehov i amerikansk
økonomi i et marked, hvor en række investorer ikke behandler statsob-
ligationer og andre obligationer, herunder realkreditobligationer, som
nære substitutter.

Trods de pengepolitiske stramninger fortsatte den stærke vækst i
amerikansk økonomi omkring årsskiftet. Reviderede nationalregnskabs-
tal for 4. kvartal 1999 viste en vækst på 4,2 pct. for 1999 som helhed, og
BNP voksede med en årsrate på 5,4 pct. i 1. kvartal 2000 ifølge de fore-
løbige nationalregnskabstal. Den høje vækst skyldes den stærke inden-
landske efterspørgsel, herunder det private forbrug, der gennem for-
mueeffekter er blevet tydeligt påvirket af de seneste års positive udvik-
ling på aktiemarkederne.

I årets første tre måneder steg de amerikanske IT-aktier i det såkaldte
Nasdaq-indeks med 15 pct., men faldt i løbet af april tilsvarende, jf. figur
2. Det traditionelle Dow Jones indeks faldt 5 pct. fra januar til marts og
var stort set uberørt af uroen på aktiemarkederne i april, hvor kurserne
på primært IT-aktier verden over undergik betydelige fald.

Den øgede volatilitet i aktiekurserne og korrektionen i kursniveauet
ventes at føre til lavere forbrugsvækst end ellers. Dette kan bidrage til
at mindske det meget store underskud på betalingsbalancen.

AKTIEKURSER Figur 2
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Den amerikanske arbejdsløshed er faldet yderligere til 3,9 pct. af ar-
bejdsstyrken i april. Trods den markant styrkede dollar er de stramme
arbejdsmarkedsforhold begyndt at påvirke inflationen i opadgående
retning. Således steg inflationen betydeligt siden årsskiftet fra 2,7 pct.
p.a. til omkring 3,5 pct. i marts og april. Stigningerne skyldes i over-
vejende grad stigende energipriser, men også den underliggende infla-
tion er gået i vejret. Energipriserne er drevet af den voldsomme stigning
i olieprisen fra omkring 10 dollar pr. tønde (Brent) ved begyndelsen af
1999 til over 30 dollar pr. tønde i begyndelsen af marts 2000. OPEC-
aftalen i slutningen af marts om at øge olieproduktionen i de følgende
tre måneder medførte et hurtigt fald, men midt i maj var prisen igen
steget betydeligt.

Siden årets begyndelse er dollar styrket betydeligt over for euro fra et
niveau i overkanten af 1 dollar pr. euro til et niveau omkring 0,90 i mid-
ten af maj. Dollaren er styrket i takt med de stadige opjusteringer af
vækstskønnene for den amerikanske økonomi.

Den japanske yen er svækket lidt over for dollar siden årsskiftet og lå i
midten af maj omkring 110 yen pr. dollar. Yen er imidlertid styrket be-
tydeligt siden midten af 1998, hvor kursen var omkring 145 yen pr. dol-
lar. Den stærke yen afspejler de finansielle markeders forventninger om
øget vækst i Japan, der bl.a. siden starten af 1999 har givet sig udslag i
pæne stigninger i det japanske Nikkei-indeks, jf. figur 2. Bank of Japan
har gentagne gange interveneret i valutamarkedet i et forsøg på at hin-
dre yens appreciering over for dollar. Pengepolitikken i Japan holdes
stadig så ekspansiv som muligt, og diskontoen har ikke været ændret
siden slutningen af 1995, jf. figur 1. For hele 1999 sås en beskeden vækst
i realt BNP på 0,3 pct., hvilket dog er en opretning i forhold til produkti-
onsfaldet på 2,5 pct. i 1998. Der mangler imidlertid stadig klare tegn på,
at økonomien for alvor er på vej op, idet de foreliggende konjunkturin-
dikatorer ikke entydigt peger i samme retning. Den Internationale Va-
lutafond venter i sin seneste prognose en real BNP-vækst på 0,9 pct. i
2000 stigende til 1,8 pct. i 2001.

I perioden, der dækkes af denne oversigt, har Den Europæiske Cen-
tralbank, ECB, hævet sine officielle renter to gange med 0,25 procent-
point henholdsvis den 16. marts og den 27. april 2000. Renten på de
primære markedsoperationer blev dermed 3,75 pct., jf. figur 1, og ren-
terne på indlånsfaciliteten og den marginale udlånsfacilitet blev hen-
holdsvis 2,75 pct. og 4,75 pct. Renteændringerne blev foretaget med
henvisning til opadgående risici for prisstabiliteten i euroområdet, jf.
afsnittet om HICP og den pengepolitiske strategi nedenfor, og skal ses i
sammenhæng med de to foregående pengepolitiske stramninger, der er
blevet foretaget, siden væksten i euroområdet er taget til.
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Forventninger om renteændringer fra ECBs side slår ud i buddene på li-
kviditet ved de ugentlige markedsoperationer. Hvis det forventes, at ren-
terne sættes op inden næste likviditetstildeling bliver tildelingsprocenter-
ne, der normalt ligger omkring 5-10 pct. af de samlede bud, typisk endnu
mindre, fordi de samlede bud stiger markant. De lave tildelingsprocenter
vurderes dog ikke at hæmme systemets funktionsdygtighed, idet modpar-
terne har lært at skalere deres bud efter den reelt ønskede mængde likvi-
ditet og en forventet tildelingsprocent. Endvidere er pengemarkedet i
euroområdet nu stort set fuldt integreret – med ens likviditetsforhold og
dermed dag-til-dag rente i alle eurolandene til følge1.

Den lange rente i euroområdet har i hovedtræk fulgt udviklingen i
den amerikanske lange rente, som medio maj var 1 procentpoint højere,
jf. figur 3.

Ovenpå afmatningen fra efteråret 1998 til foråret 1999 bekræftede
nationalregnskabstal for 4. kvartal 1999 fornyet vækst for euroområdet.
For 1999 som helhed var væksten i BNP 2,3 pct. Væksten i 4. kvartal var
bredt funderet med fremgang i såvel indenlandsk efterspørgsel som
eksport. Tillidsindikatorer for de første måneder af 2000 peger på fort-
sat stigning i den økonomiske aktivitet. Ledigheden i euroområdet har
været faldende siden sidste halvdel af 1997 og var 9,4 pct. i marts 2000.
Tallet dækker dog over store nationale forskelle, idet Holland, Luxem-

1
For en beskrivelse af de finansielle markeder i euroområdet henvises til Peter Kjær Jensen og Anne
Reinhold Pedersen, Euroens første år på de finansielle markeder, Danmarks Nationalbank, Kvartals-
oversigt, 1. kvartal 2000.
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bourg, Østrig og Portugal havde ledighedsrater lavere end den danske
ledighed på 4,8 pct. (målt i henhold til ILOs definition), mens Spanien lå i
toppen med en ledighed på 14,9 pct.

Den 9. marts 2000 indgav Grækenland officielt ansøgning om optagel-
se i ØMUens 3. fase og dermed om deltagelse i den fælles valuta. Forud
for den ventede ansøgning havde Grækenland revalueret med 3,5 pct.
over for euro. Samtidig med ansøgningen nedsatte den græske natio-
nalbank de ledende renter, herunder renten på 14-dages pengemar-
kedsforretninger, som blev nedsat med 0,5 procentpoint til 9,25 pct.
Endvidere foretog den græske centralbank en tilpasning af sine penge-
politiske instrumenter til ECBs instrumentarium. Den 19. april blev de
ledende renter igen sat ned, herunder renten på 14-dages pengemar-
kedsforretninger, som blev sænket med 0,5 procentpoint til 8,75 pct.
Tendensen til svækkelse af den græske drakme mod centralkursen har
været uændret siden midten af 1999, og medio maj var drakmen om-
kring 1,25 pct. stærkere end sin centralkurs i ERM2.

Grækenlands ansøgning om deltagelse i eurosamarbejdet blev indgi-
vet til formanden for ECOFIN-rådet. Siden er der blevet udarbejdet kon-
vergensrapporter af henholdsvis EU-kommissionen og ECB. På baggrund
af disse rapporter har EU-kommissionen i en henstilling anbefalet, at
Grækenland indtræder i eurosamarbejdet den 1. januar 2001. Den en-
delige beslutning om græsk deltagelse i eurosamarbejdet tages på
ECOFIN-rådets møde den 19.-20. juni i Portugal.

Samtidig med konvergensrapporten for Grækenland blev der udarbej-
det en konvergensrapport for Sverige, idet Sverige i modsætning til bå-
de Danmark og Storbritannien ikke har en undtagelsesprotokol, og der-
for hvert andet år skal vurderes i henhold til konvergenskriterierne.

Ved konvergensvurderingen i år blev det konkluderet, at Sverige fort-
sat ikke opfylder kriteriet for deltagelse i det europæiske valutakurs-
samarbejde. Den svenske krone flyder fortsat over for alle andre valuta-
er, herunder danske kroner og euro, idet svensk pengepolitik er indret-
tet efter en inflationsmålsætning. I løbet af foråret styrkedes den sven-
ske krone i forhold til euro, svarende til en stigning fra godt 0,86 til om-
kring 0,91 dansk krone pr. svensk krone fra årsskiftet og frem til midten
af maj. Svensk økonomi har fra 1997 været inde i et solidt opsving dre-
vet af eksport og senest i højere grad af indenlandsk efterspørgsel. Infla-
tionen er fortsat lav, men stigende, og den årlige stigningstakt i HICP var
i april 1,0 pct. Siden renteændringen den 9. februar 2000 har Sveriges
Riksbank ikke strammet pengepolitikken.

Bank of England har siden midten af 1999 hævet renten 4 gange un-
der henvisning til øget risiko for, at inflationen vil overstige inflations-
målet på 2½ pct. i forbrugerprisindekset ekskl. bolig (RPIX). Stigningen i
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RPIX var i april 1,9 pct. p.a., hvilket stort set er uændret i forhold til
midten af 1999. Målt ved det brede forbrugerprisindeks, RPI, er forbru-
gerpriserne imidlertid accelereret betydeligt siden efteråret 1999 til årli-
ge prisstigninger på 3,0 pct. p.a. i april. Den årlige stigningstakt i det
harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, var i april 0,6 pct. Det britiske
pund deltager ikke i ERM2 og er siden januar 1999 styrket omkring 15
pct. over for euro, jf. også udviklingen i den nominelle effektive valuta-
kurs i figur 4. Det stærke pund har medført kritik af renteniveauet fra
konkurrenceerhvervene, og foreløbige nationalregnskabstal for 1. kvar-
tal 2000 peger på en afdæmpning af den økonomiske aktivitet, særligt i
fremstillingssektoren.

I Norge bekræfter de seneste nationalregnskabstal for 4. kvartal 1999
en markant stigning i væksten primært drevet af stigende oliepriser og
olieproduktion. Den norske krone har siden årsskiftet ligget omkring
0,92 dansk krone pr. norsk krone. Den norske pengepolitik retter sig
mod at styre inflationen for herigennem på sigt at bidrage til en stabil
valutakursudvikling. Den 12. april 2000 satte Norges Bank de pengepoli-
tiske styringsrenter, foliorenten og renten på udlån, op med 0,25 pro-
centpoint. Dette var den første renteændring siden 23. september 1999.

HICP OG EUROSYSTEMETS PENGEPOLITISKE STRATEGI

Den pengepolitiske strategi i eurosystemet består af en definition af
prisstabilitet samt to søjler, der indikerer, hvilke informationer der læg-
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ges vægt på i vurderingen af prisstabilitet. Prisstabilitet, som skal fast-
holdes på mellemlangt sigt, er defineret som årlige stigninger i euroom-
rådets harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, på under 2 pct.

Den første søjle indeholder en referenceværdi for væksten i penge-
mængden på 4½ pct. p.a. Igennem hele euroens levetid har den faktiske
vækst i pengemængden oversteget denne referenceværdi. Således var
væksten i pengemængden, M3, i marts 6,5 pct. og målt som et 3-
måneders glidende gennemsnit 6,0 pct. I forbindelse med rentestignin-
gerne i marts og april blev den fortsatte afvigelse taget som tegn på, at
der er rigelig likviditet i euroområdet.

Den anden søjle giver mulighed for at inddrage en lang række andre
økonomiske indikatorer i vurderingen af udsigterne for prisstabilitet.

Svækkelsen af euro over for dollar siden nytår samt de høje oliepriser
har medført en direkte effekt på priserne via øgede importomkostnin-
ger og producentpriser. Af interesse for prisstabiliteten er imidlertid, om
disse forhold eller eventuelt afledte effekter ventes at være vedvarende
på mellemlangt sigt. I sig selv giver en svag euro ikke grund til at
stramme pengepolitikken i euroområdet.

Udviklingen i euroområdets HICP spiller en central rolle for tilrette-
læggelsen af pengepolitikken. Sammenlignet med forbrugerpriserne i
USA har euroområdets forbrugerpriser udviklet sig ganske moderat,
særligt når de seneste års udvikling i eurokursen over for dollar tages i
betragtning. Indekset voksede i april med 1,9 pct. år-til-år efter en stig-

LANDEVÆGTE I EUROOMRÅDETS AGGREGEREDE HICP Figur 5
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ning på 2,1 pct. p.a. i marts, hvilket i særlig grad skyldes stigende ener-
gipriser. HICP ekskl. energi voksede med 1,1 pct. p.a. I sig selv er en HICP-
vækst på 2,1 pct. som i marts ikke i strid med prisstabilitet, der skal fast-
holdes på mellemlangt sigt. HICP for euroområdet er beregnet ved at
sammenveje de nationale harmoniserede forbrugerprisindeks for de 11
lande, der har indført euroen, ved hjælp af landevægte dannet ud fra
husholdningernes forbrug på det nationale område fratrukket udgifter
til ejerboliger. Dette betyder, at Tyskland og Frankrig tilsammen udgør
godt halvdelen af det samlede indeks, jf. figur 5.

RENTE- OG VALUTAKURSUDVIKLINGEN I DANMARK

Danmark skal stemme om deltagelse i den fælles valuta den 28. septem-
ber 2000. Siden annonceringen af datoen for afstemningen har ØMU-
debatten taget fart. Nationalbankens holdning til dansk deltagelse i den
fælles valuta er positiv. Deltagelse i ØMUen kan sikre en fortsættelse af
de ydre rammer, der har været for den økonomiske politik siden starten
af 1980'erne1.

I direkte sammenhæng med renteforhøjelserne i Den Europæiske Cen-
tralbank, ECB, den 16. marts og 27. april hævede Nationalbanken de
officielle renter med 0,25 procentpoint ved begge lejligheder. Således
blev diskontoen og foliorenten ved renteændringen den 27. april for-
højet til 3,75 pct., mens udlånsrenten og renten på indskudsbeviser blev
forhøjet til 4,10 pct.

Størstedelen af de danske pengeinstitutter forhøjede deres annonce-
rede udlåns- og indlånssatser med 0,5 procentpoint efter renteændrin-
gen den 16. marts, idet en stor del af pengeinstitutternes renter forblev
uændrede efter Nationalbankens renteændring den 4. februar. Rente-
ændringen den 27. april medførte ikke i større omfang ændringer i skil-
tesatserne.

Efter at have ligget stabilt siden slutningen af februar steg pengemar-
kedsrenterne i sidste halvdel af april. Medio maj var 3-måneders penge-
markedsrenten 4,55 pct. Rentespændet til euroområdet var 0,31 pro-
centpoint og er siden årsskiftet udvidet en smule. Renten på den tone-
angivende 10-årige statsobligation var 5,80 pct. p.a. den 15. maj. Siden
midten af februar har det 10-årige rentespænd til Tyskland ligget i in-
tervallet 0,3-0,4 procentpoint og har udviklet sig med en let stigende
tendens, hvilket gav et spænd til Tyskland på 0,42 procentpoint medio
maj. Renten på den toneangivende 30-årige realkreditobligation var i
midten af maj 7,57 pct. p.a.

1
Jf. Bodil Nyboe Andersens taler i British Import Union og ved Realkreditrådets årsmøde, optrykt i
henholdsvis Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2000 og denne Kvartalsoversigt.
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Realkreditrådet er begyndt at offentliggøre renteindeks, der belyser den
aktuelle renteudvikling for henholdsvis 30-årige realkreditobligationer,
som ligger bag traditionelle 30-årige fastforrentede lån, og 1-2 årige
realkreditobligationer, som ligger bag rentetilpasningslån, jf. figur 61.
Spændet mellem de to renteindeks er siden årsskiftet blevet indsnævret,
hvilket har fjernet en del af den umiddelbare gevinst i form af lavere
ydelser ved finansiering med rentetilpasningslån.

Siden årets begyndelse har der været en underliggende tendens
til svækkelse af kronen, hvilket har ført til interventioner til støtte
for kronen. Samlet solgte Nationalbanken til og med april valuta for
24 mia.kr., hvoraf over halvdelen blev solgt i januar. Fra midten af fe-
bruar og frem til påske lå kronen stabilt omkring 7,447 kr. pr. euro. Over
påske svækkedes kronen til over 7,45 i et tyndt marked og var medio
maj tæt på sin centralkurs i ERM2 på 7,46038 kr. pr. euro. Bevægelser i
retning af centralkursen kan både tolkes som et tegn på usikkerhed om
afstemningens udfald og som forventning om et "ja" i de finansielle
markeder.

1
Et foreløbigt renteindeks for 30-årige realkreditobligationer blev beskrevet i Seneste tendenser,
Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 1999. Dette renteindeks var baseret på Nykredits
udstedelser, hvorimod Realkreditrådets nye renteindeks er baseret på nyudstedelser i åbne obligati-
onsserier hos alle udstedere.

OBLIGATIONSRENTER OG LANGT RENTESPÆND TIL EUROOMRÅDET I 2000 Figur 6
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INDENLANDSK AKTIVITET OG BETALINGSBALANCE

De foreløbige nationalregnskabstal for 4. kvartal 1999 bekræftede bille-
det af en blød landing for dansk økonomi i 1999. BNP voksede i 4. kvar-
tal 1999 med 2,0 pct. p.a. Den årlige vækst for 1999 som helhed blev 1,6
pct., hvilket er en klar afdæmpning i forhold til vækstrater omkring 2,5 -
3 pct. i årene 1996-98. Forløbet igennem 1999 peger dog på, at væksten
tog lidt til gennem året, og de seneste skøn indikerer en årlig vækst i
BNP på omkring 2 pct. i de næste par år.

Den lavere vækst i 1999 skyldes en markant afdæmpning af den in-
denlandske efterspørgsel og importen, hvorimod eksporten voksede
pænt, jf. figur 7. Nettoeksporten er således forbedret markant.

Gennem hele 1999 viser udenrigshandelsstatistikken forbedrede
eksporttal og en noget langsommere stigende import. Den samlede
forbedring i varebalancen i 1999 blev 20 mia.kr., mens tjenestebalancen
forbedredes med 8 mia.kr. Dermed var det overskuddet på vare- og tjene-
stebalancen, der gav den markante forbedring af overskuddet på beta-
lingsbalancens løbende poster fra -12,9 mia.kr. i 1998 til 15,3 mia.kr. i
1999.

Den forbedrede eksport skyldes en række faktorer, herunder øget
udenlandsk efterspørgsel, øget eksportkapacitet i takt med afdæmpnin-
gen af den indenlandske efterpørgsel samt en styrket konkurrenceevne
via valutakursudviklingen. Den positive udvikling fortsatte i januar og

KVARTALSVIST NATIONALREGNSKAB I FASTE PRISER Figur 7
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februar og sås også i industriens konjunkturbarometer, der var stigende.
Industriens ordre- og omsætningsstatistik for marts viste en lille stagna-
tion i omsætningen, men ordreindgangen fra eksportmarkedet var sti-
gende.
I lyset af de gunstige udsigter for eksporten er det af hensyn til bl.a.
kapacitetsudnyttelsen vigtigt, at væksten i den indenlandske efterspørg-
sel fortsat er moderat. Billedet af den afdæmpede indenlandske efter-
spørgsel understøttes af de seneste konjunkturindikatorer, herunder
bilsalg og forbrugertillid, der dog i april viste en lille opgang. Oven på
den ekstraordinært store aktivitet i bygge- og anlægssektoren i forbin-
delse med orkanen i december 1999 sås en afmatning og dermed tilba-
gevenden til niveauet for 1999 i konjunkturbarometeret for bygge- og
anlægsvirksomhed.

Danmarks Statistiks kontantprisopgørelse viste stort set uændrede
kontantpriser fra 3. kvartal til 4. kvartal 1999. For 1. kvartal 2000 viste
Realkreditrådets statistik lidt overraskende en stigning i ejendomspriser-
ne på 5 pct. i forhold til 4. kvartal 1999, men der blev ikke handlet så
mange boliger som tidligere. Faldet i antal handler samt den afdæmpe-
de prisudvikling indikerer, at pinsepakkens nedsættelse af den skatte-
mæssige værdi af rentefradraget har haft effekt.

I sammenhæng med afdæmpningen i den indenlandske efterspørgsel
er også væksten i udlån fra penge- og realkreditinstitutter til hushold-
ninger aftaget gennem 1999 og ind i 2000, og årssatsen var i april godt 5
pct. Udlån til erhverv, primært fra pengeinstitutter, voksede derimod
stadig med ca. 12 pct. p.a. og har gjort det siden slutningen af 1998.
Dette er ikke et usædvanligt fænomen sent i en højkonjunktur1. Forde-
lingen af udlån til valutaindlændinge fra danske pengeinstitutter og
deres udenlandske enheder er siden årsskiftet blevet ændret. Dette
skyldes afskaffelsen af stempelafgiften på utinglyste låneaftaler pr. 1.
januar 2000, der har medført, at flere pengeinstitutter er begyndt at
overføre udlån til indlændinge fra udenlandske enheder (primært base-
ret i Dublin) til pengeinstitutter eller datterselskaber i Danmark. Det
samlede udlån til indlændinge påvirkes ikke af denne omlægning.

Trods afdæmpningen af den økonomiske vækst gennem 1999 faldt le-
digheden fortsat, og i marts var den sæsonkorrigerede registrerede le-
dighed 5,3 pct. Denne udvikling står lidt i modsætning til såvel arbejds-
kraftundersøgelsen (AKU) for 4. kvartal 1999, hvor ledigheden har været
stigende fra og med 1. kvartal 1999, som det beskæftigelsesfald, der kan
beregnes på basis af ATP-indbetalingerne i 4. kvartal 1999. Udviklingen i

1
 For en nærmere beskrivelse af kreditgivningens sammenhæng med konjunkturudviklingen henvises

til Jens Verner Andersen, Hanne Lyngesen og Erik Haller Pedersen, Kreditgivning under to højkon-
junkturer, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 1999.
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ATP-tallene har imidlertid været præget af uregelmæssige bevægelser,
som måske indikerer et nyt sæsonmønster for 1998 og 1999 i forhold til
tidligere år.

FORELØBIG OPGØRELSE AF DANMARKS UDLANDSGÆLD

Nationalbanken offentliggjorde den 31. marts 2000 en foreløbig opgø-
relse af Danmarks udlandsgæld for 1999 baseret på saldoen på beta-
lingsbalancens løbende poster og kapitaloverførsler samt beregnede
værdireguleringer for dele af udlandsgælden. Den endelige opgørelse
forventes offentliggjort i oktober 2000.

I løbet af 1999 faldt Danmarks udlandsgæld med 125 mia.kr., så ud-
landsgælden ultimo 1999 er opgjort til 175 mia.kr., jf. tabel 1. Dette tal
kan blive genstand for betydelige revisioner, når den endelige opgørel-
se, som er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse for den
private sektor, foreligger i oktober.

Af faldet på 125 mia.kr. udgjorde overskuddet på betalingsbalancens
løbende poster for 1999 på 15 mia.kr. kun en lille del. Langt størstedelen

DANMARKS UDLANDSGÆLD Tabel 1

Tilgode-
havender Gæld Nettogæld Nettogæld

Mia.kr. Ultimo1999 Ultimo 1998

Nationalbanken ................................... 168 2 - 166 - 101
Staten .................................................... 16 329 313 346
Offentlig sektor i øvrigt ....................... 56 12 - 44 - 15
Pengeinstitutter ................................... 569 597 28 - 45
Privat sektor i øvrigt ............................ 763 806 43 115

I alt ........................................................ 1.571 1.746 175 300

Kilde: Danmarks Udlandsgæld 1999, foreløbig opgørelse, Danmarks Nationalbank, 31. marts 2000.

ÆNDRINGER I VÆRDIPAPIRBEHOLDNINGER Tabel 2

Mia.kr.
Ultimo
1998

Netto-
køb

Værdi-
regulering

Ultimo
1999

Dansk beholdning af udenlandske værdipapirer1

     Obligationer mv. .................................................... 123 24 - 1 145
     Aktier ..................................................................... 208 43 106 358

Udlændinges beholdning af danske værdipapirer
     Obligationer mv. .................................................... 624 32 - 24 630
     Aktier ..................................................................... 131 0 20 151

Kilde: Danmarks Udlandsgæld 1999, foreløbig opgørelse, Danmarks Nationalbank, 31. marts 2000. Omfatter kun
porteføljeinvesteringer.

1 Ekskl. Nationalbankens beholdning af udenlandske værdipapirer.
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skyldes ekstraordinært store værdireguleringer for beholdninger af
værdipapirer, jf. tabel 2.

Ultimo året havde danskere nettoaktiver over for udlandet i form af
aktier og nettopassiver i form af obligationer. Da det samtidig for året
som helhed var gældende, at aktiekurserne steg langt mere i udlandet
end i Danmark, mens obligationskurserne faldt, faldt den samlede ud-
landsgæld betydeligt. Målt i procent af BNP faldt udlandsgælden fra 25
pct. af BNP til 14 pct. af BNP, jf. figur 8. Af faldet på 11 procentpoint kan
9 procentpoint henføres til værdireguleringer, 1 procentpoint til over-
skuddet på betalingsbalancens løbende poster og 1 procentpoint til et
voksende BNP.

Set over en længere periode er betalingsbalancen dog stadig en vigtig
faktor bag udlandsgældens udvikling. Dette ses ved sammenligning
mellem udlandsgælden og de akkumulerede betalingsbalancesaldi, hvil-
ket viser at effekten fra værdireguleringer har været beskeden i
1990'erne, jf. figur 8. De store værdireguleringer i 1999 viser samtidig, at
den reelle byrde ved udlandsgælden er knyttet til betaling af renter.

DANMARKS KONVERGENSPROGRAM

I regeringens seneste konvergensprogram, der er udarbejdet i henhold
til Stabilitets- og vækstpagten, opstilles en række mål for den økonomi-
ske udvikling frem til 2005, herunder offentlig saldo og offentlig gæld.

DANMARKS UDLANDSGÆLD 1991-99 Figur 8
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Netop disse størrelser har stor betydning, idet Stabilitets- og vækst-
pagten fastsætter de overordnede rammer for finanspolitikken i de en-
kelte EU-lande. For alle lande gælder, at det offentlige budgetunder-
skud og den offentlige gæld ikke må blive for store. Som udgangspunkt
må det offentlige budgetunderskud ikke overstige 3 pct. af BNP, og
saldoen skal være tæt på balance eller i overskud på mellemlangt sigt.
Den offentlige gæld må maksimalt udgøre 60 pct. af BNP. Hvis gælden
er over 60 pct. af BNP skal den være faldende med en acceptabel hastig-
hed.

I forhold til euroområdet som helhed, hvor den offentlige saldo udvi-
ste et underskud på 1,2 pct. af BNP i 1999, er det danske budgetover-
skud på 3,0 pct. af BNP pænt. Overskuddet skyldes den gunstige kon-
junkturudvikling i Danmark samt finanspolitiske ambitioner om at til-
bagebetale offentlig gæld. Som følge af den danske tradition for aktiv
brug af finanspolitik som stabiliseringspolitisk instrument er behovet for
overskud på den offentlige saldo i Danmark generelt større end i
euroområdet.

PRIS- OG LØNUDVIKLINGEN

Den årlige stigningstakt i det harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP,
for Danmark var i april 2,9 pct., hvilket stort set var uændret i forhold til
marts, hvor årsstigningstakten var 3,0 pct. Priserne holdes især oppe af
priserne på energi og fødevarer, jf. figur 9.

INFLATION I DANMARK Figur 9
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Fra og med januar 2000 gennemførte Danmarks Statistik en række me-
todeændringer i beregningen af forbruger- og nettoprisindekset. Væg-
tene blev ændret, så de bedre afspejler den aktuelle forbrugssammen-
sætning, hvilket samlet kun har ringe effekt. Herudover ophørte sæson-
korrektion af forbrugerprisindeksets underindeks, og der er nu større
ensartethed mellem det nationale forbrugerprisindeks, CPI, og det EU-
harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP. Ændringerne i beregningen af
det traditionelle forbrugerprisindeks gør imidlertid tolkningen af de
årlige stigninger i 2000 lidt usikker.

Svarende til udviklingen i HICP faldt stigningstakten i det traditionelle
forbrugerprisindeks marginalt fra 3,2 pct. i marts til 3,1 pct. i april. Til-
bageregnet med den nye metode var stigningen i forbrugerpriserne 3,0
pct. i både marts og april.

Stigningen i det danske HICP ligger noget over stigningen i euroområ-
dets HICP på 1,9 pct. i april. Den aktuelle inflationsrate vejer imidlertid
ikke tungt ved udregningen af Maastricht-traktatens inflationskriterium.
Kriteriet beregnes som den procentuelle forskel mellem det seneste 12-
måneders gennemsnit af indekset og gennemsnittet for de forudgående
12 måneder. Beregnet på denne måde opfylder Danmark lige netop
kriterieværdien for april, jf. figur 10.

Kriteriet var overskredet i januar. Når dansk inflation befinder sig tæt
på kriterieværdien, skyldes det, at Danmark gennem de seneste år har

INFLATION OG MAASTRICHT-TRAKTATENS INFLATIONSKRITERIUM, APRIL Figur 10
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Kilde: Eurostat og egne beregninger.
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haft en stærkere vækst end euroområdet. Endvidere har stigninger i
afgifter og offentligt administrerede priser også bidraget. I takt med
den øgede vækst i euroområdet gennem året ventes inflationsraterne i
landene med lavest inflation at vokse lidt. Eventuelle overskridelser af
kriteriet i løbet af 2000 vurderes derfor at være et overgangsfænomen.
Ifølge EU-kommissionens seneste skøn vil Danmark befinde sig tættest
på kriterieværdien i 1. halvår 2000.

Fra og med maj 1999 blev indsamlingen af priser flyttet frem fra ugen
op til den 21. i måneden til ugen op til den 12. Ændringen har bl.a. ind-
virket på beklædningsposten, idet effekten af vinter-udsalget kom med i
nettopriserne for februar. Dette medvirker til den noget lavere under-
liggende inflation, som fremgår af posten "Andre faktorer" i 1. kvartal
2000 sammenlignet med 4. kvartal 1999, jf. tabel 3.

UDVIKLINGEN I FORBRUGER- OG NETTOPRISERNE Tabel 3

Indenlandske priser

Forbrugerpris-
indeks

Netto-
pris-

indeks Energi Import I alt
Føde-
varer Husleje

Offent-
lige

ydelser
Andre

faktorer

Vægte

HICP CPI 1,000 0,088 0,143 0,769 0,144 0,250 0,039 0,335

Vækst i forhold til året før, pct.

1993.................. … 1,3 1,4 -0,9 0,0 1,9 -0,2 2,1 1,7 2,7
1994.................. … 2,0 1,6 -3,1 2,1 2,0 3,0 1,6 2,4 1,6
1995.................. 2,0 2,1 1,9 -2,5 2,5 2,2 3,1 1,8 2,5 2,0
1996.................. 2,1 2,1 2,0 6,6 0,1 1,9 1,7 1,6 1,1 2,4
1997.................. 1,9 2,2 2,2 2,7 0,9 2,4 3,6 2,8 2,2 1,8
1998 ................. 1,3 1,9 1,5 -2,8 0,6 1,9 1,8 2,1 -0,9 2,3
1999 ................. 2,0 2,5 2,1 2,1 -0,3 2,5 0,6 2,7 3,5 3,0

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

1999 1. kvt. …. 1,4 2,0 1,5 -7,0 -0,7 2,4 0,3 2,8 2,1 3,1
1999 2. kvt. …. 1,8 2,3 1,8 -1,4 -0,8 2,4 -0,2 2,5 4,5 3,1
1999 3. kvt. ...... 2,3 2,6 2,3 5,7 -0,2 2,5 0,7 2,8 3,8 2,8
1999 4. kvt. ...... 2,8 3,0 2,8 11,5 0,4 2,6 1,7 2,7 3,6 2,7

2000 1. kvt. …. 2,8 3,1 3,4 24,1 2,1 2,1 2,6 3,1 3,6 1,0

Anm.: Vægtgrundlag pr. december 1999.
Nettoprisindekset er forbrugerprisindekset korrigeret for indirekte skatter, afgifter og tilskud til nedsættelse af
priserne.
"Andre faktorer" er et udtryk for den indenlandske, markedsbestemte inflation. "Andre faktorer" stiger normalt
hurtigere end nettoprisindekset som følge af et større indhold af tjenesteydelser, der typisk har en kraftigere
prisudvikling end i andre sektorer. Samtidig stiger efterspørgselen efter serviceydelser set i et længere perspektiv
typisk hurtigere end efterspørgslen efter andre produkter.
HICP er det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks.
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Udviklingen i "Andre faktorer" afspejler udviklingen i indenlandsk løn
og avance og følger normalt konjunkturudviklingen med en vis forsin-
kelse. Gennem 1999 er væksten i "Andre faktorer" blevet dæmpet og
denne udvikling bekræftes i 1. kvartal 2000 – også når der ses bort fra
de udsalgspåvirkede priser på beklædning. Dette passer til den afdæm-
pede indenlandske efterspørgsel fra slutningen af 1998 og kan også
afspejle, at stigningerne i importpriserne ikke fuldt sendes videre til
forbrugerne, men at en del opfanges af nedsatte avancer. Også af-
dæmpningen af stigningstakten i lønningerne fra omkring 5 pct. i 1.
kvartal 1999 til godt 4 pct. ved udgangen af året har medvirket til af-
dæmpningen af det underliggende inflationspres.

Det kraftige fald i ledigheden siden 1994 har ikke for alvor givet sig
udslag i en lønacceleration, selvom de danske lønninger gennem en
årrække er vokset mere end lønningerne hos vore samhandelspartnere.
Dette kan afspejle, at arbejdsmarkedet er blevet smidigere end i
1980'erne. I den forbindelse kan det endvidere bemærkes, at 90'ernes
opsving i modsætning til 80'ernes i betydelig grad har mindsket ledig-
hedsforskellene mellem forskellige dele af landet, jf. figur 11. Faldet i
ledigheden har været stærkest i de områder, hvor udgangsniveauet var
højt, fx København. Faldet i den geografiske spredning kan have bidra-
get til at reducere lønstigningen for en given arbejdsløshed.

MÅL FOR LEDIGHEDSFORSKELLE MELLEM REGIONER I DANMARK Figur 11
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Kilde: Danmarks Statistik.
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Finansiel stabilitet

På linje med andre centralbanker har Nationalbanken som en af sine
opgaver at bidrage til effektivitet og stabilitet på de finansielle marke-
der. Finansiel stabilitet er centralt, hvis en sund makroøkonomisk udvik-
ling skal opretholdes. Den følgende analyse, udarbejdet af Kapitalmar-
kedsafdelingen, har til formål at beskrive udviklingslinjer i den finan-
sielle sektor i Danmark samt deres implikationer for den finansielle sta-
bilitet. Lignende analyser af udviklingen i den finansielle sektor udar-
bejdes af centralbankerne i mange andre lande, herunder Sverige, Nor-
ge og Finland.1

I det første afsnit foretages en analyse af de finansielle institutioner
med særlig fokus på pengeinstitutter. Dernæst følger en analyse af ud-
viklingen i den ikke-finansielle sektor, idet en stor del af den finansielle
sektors risici er forbundet med långivning hertil. Udviklingen på de dan-
ske og internationale kapitalmarkeder har ligeledes betydning for den
finansielle sektor. Disse forhold beskrives i det tredje afsnit. Endelig be-
skrives også en række af de udfordringer, som sektoren i Norden står
overfor.

Pengeinstitutternes samlede regnskabsresultat for 1999 viser fortsat et
solidt overskud. Tab og hensættelser ligger på et lavt niveau, mens om-
kostningerne har fortsat den opadgående tendens. Forrentningen af
egenkapitalen har været stigende for de største pengeinstitutter, men
faldende for de små og mellemstore institutter.

På internationalt plan er der fremlagt forslag til ændring af kapital-
dækningsreglerne. De foreslåede ændringer vil give bedre sammen-
hæng mellem kapitalkrav og de risici, som institutterne påtager sig.

Realkreditinstitutternes resultater er vanskelige at sammenligne ind-
byrdes, da institutterne på forskellig vis indgår i finansielle koncerner. Til
belysning af udviklingen fokuseres i stedet på institutternes andele af
udlånet. Også i 1999 blev markedsandelene mellem realkreditinstitut-
terne ændret.

Blandt de finansielle koncerner havde Den Danske Bank og Unidan-
mark i 1999 en fremgang i resultatet, mens RealDanmark og Nykredit

1
 For seneste nummer, jf. Sveriges Riksbank: Financial Stability Report (1999/2), Norges Bank: Finansielt

Utsyn, Penger og Kreditt 1999/4 og Finlands Bank: Financial Stability in Finland, Bank of Finland Bul-
letin 1999/4.
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oplevede en resultatmæssig tilbagegang. De store finansielle koncerner
påbegyndte indførelsen af en ny regnskabsmæssig fremstilling. Denne
udvikling er et nyttigt skridt i retning af at forbedre regnskabernes in-
formationsværdi.

For risikoen for tab på kredit til husholdningssektoren gør en række
usikkerhedsmomenter sig gældende. Det drejer sig specielt om udviklin-
gen på ejendomsmarkedet. Det fortsat høje prisniveau på ejerboliger og
den markant øgede finansiering med variabelt forrentede lån stiller
husholdningerne i en mere udsat position i tilfælde af ændrede økono-
miske konjunkturer og rentestigninger, der vil påvirke huspriserne.

I analysen af den samlede erhvervssektor vurderes både udviklingen
for en gennemsnitlig virksomhed, men også for udvalgte erhvervssekto-
rer, idet tidligere erfaringer har vist, at nogle sektorer i højere grad end
andre giver anledning til tab i de finansielle institutter.

Analysen suppleres med en vurdering af fordelingen mellem virksom-
hederne, idet en tilsyneladende positiv tendens vurderet på gennemsnit-
tet kan dække over, at flere virksomheder faktisk har haft en negativ
udvikling med deraf følgende tabsrisiko for den finansielle sektor.

Generelt har udviklingen i erhvervslivets rentabilitet og kapitalstruktur
været god og hensigtsmæssig. På trods af en relativ gunstig økonomisk
udvikling er indtjeningsevnen for de 10 pct. af de dårligste virksomheder
imidlertid forværret. Andre analyser viser, at sektorer, der tidligere har
givet anledning til tab i de finansielle institutter, i højere grad minder
om de øvrige erhvervssektorer. Landbruget afviger fra dette mønster på
grund af lavere indtjening.

Især pengeinstitutterne, men også i et vist omfang de øvrige dele af den
finansielle sektor, påvirkes både direkte og indirekte af udviklingen på
de danske og internationale kapitalmarkeder. Den direkte påvirkning
finder sted gennem fx deres beholdning af inden- og udenlandske vær-
dipapirer, og indirekte sker det gennem dels kundernes eksponering
over for kapitalmarkederne, dels de realøkonomiske effekter af en
eventuel markedsuro.

De internationale kapitalmarkeder normaliserede sig i 1999 efter den
urolige periode i efteråret 1998. Imidlertid er der fortsat en række usik-
kerhedsmomenter på kapitalmarkederne, såsom risikoen for et betyde-
ligt globalt aktiekursfald. Et sådant aktiekursfald vil ikke have en mar-
kant direkte indvirkning på de danske pengeinstitutter på grund af ak-
tiernes relativt lave balanceandel. Effekten kan dog blive mærkbar, så-
fremt et eventuelt globalt aktiekursfald påvirker de øvrige kapitalmar-
keder markant og dermed den realøkonomiske udvikling.
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Den finansielle sektor i Norden er kendetegnet ved følgende faktorer:
Grænseoverskridende integration, høj koncentration og udbredt anven-
delse af moderne teknologi.

I løbet af de seneste år har de største finansielle koncerner fået bety-
delige aktiviteter i flere nordiske lande.

Med hensyn til den teknologiske udvikling er der fx tale om en omfat-
tende udbredelse af nordiske internetbanker. Udviklingen af internet-
banker kan øge den strategiske risiko og er forbundet med betydelige
omkostninger. I den forbindelse er det vigtigt, at omkostningsudviklin-
gen og risikoprofilen overvåges nøje. På sigt formodes det, at de højere
omkostninger mere end opvejes af forbedret indtjening og mulighed for
besparelser. Det kan fx ikke udelukkes, at der opstår et behov for om-
strukturering af filialerne, når internettransaktionerne har nået et vist
omfang.
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Udviklingen i den finansielle sektor

I dette afsnit belyses udviklingen i den finansielle sektor i Danmark.
Analysen er opdelt i tre underafsnit omhandlende finansielle koncerner,
pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Sammenlignet med mange andre lande er koncentrationen i den dan-
ske finansielle sektor forholdsvis høj. Det betyder, at et fåtal af koncer-
ner har en stor markedsandel, men der findes tillige en lang række kon-
cerner og institutter med en forholdsvis lille markedsandel, jf. afsnittet
"Den strukturelle udvikling i den finansielle sektor i Norden".

Det er på den baggrund, at udviklingstendenserne i de største finan-
sielle koncerner mellem 1998 og 1999 er analyseret nærmere. I analysen
fokuseres på markedsandele, indtjening, omkostninger og udlån. De
analyserede koncerner er valgt med udgangspunkt i deres deltagelse på
flere finansielle delmarkeder.

Pengeinstitutgruppernes1 resultat igennem de seneste 5 år er analyse-
ret bl.a. med henblik på at identificere forskelle i udviklingstendenserne
mellem grupperne. De tre analyserede pengeinstitutgrupper tegner sig
for 99 pct. af den samlede balancesum i danske pengeinstitutter.

Udviklingen hos realkreditinstitutterne er belyst ved hjælp af udviklin-
gen i markedsandele, da sammenligninger af realkreditinstitutternes
resultat er forbundet med principielle problemer.

DE STØRSTE FINANSIELLE KONCERNER

Markedsandele
De største danske finansielle koncerner Den Danske Bank, Unidanmark,
RealDanmark (tidligere Kapital Holding) og Nykredit driver, med undta-
gelse af RealDanmark, pengeinstitut-, realkredit- og forsikringsvirksom-
hed og er således væsentlige markedsdeltagere inden for disse tre for-
retningsområder. De fire største finansielle koncerners pengeinstitut- og
realkreditmarkedsandele er vist i figur 1. Kun 3 af de nævnte koncerner
er repræsenteret i Finanstilsynets pengeinstitutgruppe 1.

1
Finanstilsynet definerer pengeinstitutternes gruppetilhørsforhold ud fra arbejdende kapital. Den
arbejdende kapital består af: Indlån, udstedte obligationer mv., efterstillede kapitalindskud og
egenkapital ifølge årsregnskaberne ultimo 1998. Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende ka-
pital på 25 mia.kr. og derover (5 inst.). Gruppe 2: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital fra 3
mia.kr. til 25 mia.kr. (16 inst.). Gruppe 3: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital fra 250 mio.kr.
til 3 mia.kr. (76 inst.). Gruppe 4: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på under 250 mio.kr. (90
inst.). Institutterne i gruppe 4 er ikke medtaget i analysen. Antallet af institutter i grupperne har
ændret sig i takt med væksten i pengeinstitutternes størrelse, samt ændring af beløbsgrænserne for
tilhørsforhold.



24

På livsforsikringsmarkedet er Den Danske Bank en væsentlig markeds-
deltager med en markedsandel på 20 pct.1 Unidanmarks markedsandel2

på livsforsikringsmarkedet er 10 pct., mens koncernens markedsandel på
skadesforsikringsområdet udgør 22 pct. Nykredit er også repræsenteret
på skadesforsikringsmarkedet med en markedsandel på godt 2 pct.

Udviking i resultatet mellem 1998 og 1999
De største finansielle koncerner i Danmark oplevede i 1999 forskellige
udviklingstendenser. De bankbaserede koncerner Den Danske Bank og
Unidanmark forøgede resultatet efter skat og egenkapitalforrentnin-
gen3 i forhold til 1998.

Den Danske Bank har den største egenkapitalforrentning blandt de
store koncerner, jf. figur 2. De realkreditbaserede koncerner RealDan-
mark og Nykredit fik begge reduceret deres overskud i forhold til 1998.
RealDanmarks resultat efter skat faldt 25 pct. i forhold til 1998.

Omkostningsudvikling
Mellem 1998 og 1999 ændrede omkostningerne4 for de finansielle kon-
cerner sig kun nævneværdigt for posten udgifter til personale og admi-
nistration. Alle fire koncerner havde således stigende udgifter til perso-
nale og administration, jf. figur 3. Koncernerne har begrundet de sti-
gende udgifter til personale og administration med investeringer i in-
formationsteknologi og forøgelse af medarbejderstaben. Den Danske
Bank havde den største stigning i disse udgifter på 20 pct., hvilket delvis
kan forklares med købet af nye aktiviteter i 1999.

1
1998-tal – Finanstilsynets Beretning 1998.

2
 Unidanmarks markedsandele er baseret på tal vedrørende Tryg-Baltica og Enhjørningen.

3
Egenkapitalforrentningen = resultat efter skat i forhold til egenkapitalen ultimo.

4
Data er fra de traditionelle regnskabsopstillinger.

BALANCEANDELE FOR PENGEINSTITUTTER I 1999
ANDELE AF REALKREDITUDLÅN FOR REALKREDITINSTITUTTER I 1999 Figur 1
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Årets tab og hensættelser i forhold til udlån og garantier for de fire
koncerner var mellem 0,03 pct. og 0,2 pct. i 1999. Tab og hensættelser
ligger således på et meget lavt niveau.

EGENKAPITALFORRENTNING PÅ KONCERNNIVEAU Figur 2
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FORDELING AF OMKOSTNINGERNE Figur 3
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BASISINDTJENING OG BEHOLDNINGSINDTJENING Boks 1

Finansrådet foreslog i august 1999 en ny regnskabsmæssig fremstilling, hvor der skel-

nes mellem basisindtjening og beholdningsindtjening. Den nye fremstillingsform skal

bl.a. give et bedre overblik over basisindtjeningen inden for de forskellige forret-

ningsområder i koncernen.

Basisindtjeningen viser resultatet af driften inden for de enkelte forretningsområ-

der og indeholder en koncernintern afregning for den funding, som forretningsom-

rådet lægger beslag på. Prisen på den koncerninterne funding kaldes fundingrenten.

Beholdningsindtjeningen omfatter indtjeningen fra aktier, obligationer, valuta og fi-

nansielle instrumenter knyttet til den beholdning, hvorpå koncernen skal styre sine

markedsrisici. Beholdningsindtjeningen er det afkast over fundingrenten, som kon-

cernen opnår ved at påtage sig markedsrisici. Fundingrenten fratrækkes i behold-

ningsindtjeningen og indtægtsføres i de forretningsområder, der har fremskaffet

fundingen. Ved at lægge basisindtjeningen for hvert forretningsområde sammen

fremkommer basisindtjeningen for hele koncernen. Den samlede basisindtjening

lægges sammen med beholdningsindtjeningen, hvorved det ordinære resultat før

skat fremkommer. Sammenhængen i den nye regnskabsopstilling er illustreret i talek-

semplet nedenfor.

Koncernerne benytter på nuværende tidspunkt forskellige definitioner for forret-

ningsområderne samt afgrænsninger af, hvad der medtages i basis- og beholdnings-

indtjeningen.

Bank

Basisindtægter...................... 22

Driftsomkostninger og

afskrivninger......................... 12

Tab og hensættelser ............ 5

Basisindtjening Bank............ 5

Realkredit

Basisindtægter ...................... 10

Driftsomkostninger og

afskrivninger ......................... 2

Tab og hensættelser ............. 1

Basisindtjening Realkredit.... 7

Koncern

Basisindtjening ..................... 12
Koncern

Beholdningsindtjening ......... 5

Koncernresultat før skat ..... 17
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Basisindtjening og beholdningsindtjening
De fire finansielle koncerner har alle medtaget en ny regnskabsmæssig
fremstilling af koncernresultatet før skat i årsregnskaberne for 1999.
Den nye fremstilling, der opdeler koncernresultatet før skat i basisind-
tjening og beholdningsindtjening, er forklaret nærmere i boks 1.

Fordelingen af det ordinære resultat mellem basisindtjening og be-
holdningsindtjening er illustreret i figur 4. De definitoriske forskelle
mellem basisindtjeningen og beholdningsindtjeningen mellem koncer-
nerne fremgår klart af de betydelige niveauforskelle1. Den Danske Bank
og Unidanmark har således valgt en forskellig definition af behold-
ningsindtjeningen. Forskellen mellem de to koncerners beholdningsind-

1
Koncernerne benytter i 1999-årsregnskabet følgende definitioner for beholdningsindtjeningen.
Den Danske Bank: Beholdningsindtjeningen omfatter resultatet af egenbeholdningen i bankkoncer-
nen og skadesforretningen. (Skadesforretningen blev solgt endeligt 31. december1999.)
Unidanmark: Beholdningsindtjening for banken svarer til det samlede afkast af den beholdning af
aktier, obligationer mv., som bestyres af bankens centrale treasury funktion. Beholdningsindtjening
for forsikring svarer til egenkapitalens andel af investeringsvirksomhedens resultat før omkostninger
med fradrag af en risikofri forrentning af egenkapitalen. Beholdningsindtjeningen er herefter et ud-
tryk for den realiserede markedsrisiko, som forsikringskoncernen har opnået ved placering af egen-
kapitalen i værdipapirer mv.
RealDanmark: Opdeler i basisindtjening og kursreguleringer. Kursreguleringer indeholder samtlige
kursreguleringer inkl. løbetidsforkortelser.
Nykredit: Beholdningsindtjeningen er det ekstraafkast, der er opnået ud over den risikofrie penge-
markedsforrentning af fondsbeholdningen. Beholdningsindtjeningen udtrykker dermed, i hvilket
omfang koncernens investeringer i likviditet, obligationer, aktier og finansielle instrumenter har bi-
draget til at forøge indtjeningen.

BASISINDTJENING OG BEHOLDNINGSINDTJENING Figur 4
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basis- eller beholdningsindtjening. Unidanmark havde i 1998 og 1999 resultat af associerede og tilknyttede virk-
somheder samt indtægter af engangskarakter på hhv. 548 mio.kr. og 242 mio.kr., der ikke er medtaget i basis- el-
ler beholdningsindtjening.
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tjening er primært begrundet i den måde, hvorpå beholdningsindtje-
ningen beregnes og medtages i de to koncerners forsikringsselskaber,
Danica og Tryg-Baltica.

Formålet med den nye regnskabsopstilling er bl.a. at give et bedre
indblik i indtjeningen i de forskellige forretningsområder, hvilket må
anses for at være en betydelig forbedring af regnskabets informations-
værdi. Ensartede definitioner af basisindtjeningen og beholdningsind-
tjeningen, samt af de enkelte forretningsområder, kunne yderligere
være med til at øge sammenligneligheden mellem koncernerne.

Udlånsvækst og kernekapitalprocent
De fire koncerner havde en solvensprocent1 på mellem knap 11 pct. og
12 pct. og var dermed klart over lovens krav på 8 pct. Kernekapitalpro-
centen2 faldt marginalt i 1999 for alle koncerner.

Unidanmark oplevede det største fald i kernekapitalprocenten, hvilket
dels skyldes koncernens opkøb i løbet af 1999, dels udlånsvæksten. Ud-
lånsvæksten for Den Danske Bank3 og Unidanmark lå på hhv. knap 26
pct. og ca. 13 pct. Udlånsvæksten for RealDanmark og Nykredit var un-

1
Solvensprocent = den ansvarlige kapital i forhold til de risikovægtede aktiver mv.

2
Kernekapitalprocent = kernekapitalen i forhold til de risikovægtede aktiver og ikke balanceførte
poster.

3
I forbindelse med styring af de samlede kreditrisici købte Den Danske Bank i 1999 en kreditgaranti,
der indebærer en reduktion af egenkapitalbindingen i engrosbankområdet. Aftalen omfatter lån og
tilsagn for tilsammen 27 mia.kr. (Kilde: 1999-årsregnskab fra Den Danske Bank.) Markedet for kredit-
derivater er globalt set inde i en hastig udvikling.

UDLÅNSVÆKST OG KERNEKAPITALPROCENT Figur 5
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der 8 pct. i 1999. Sammenhængen mellem udlånsvækst og kernekapital-
procent fremgår af figur 5.

PENGEINSTITUTTERNE

Regnskabsresultat
Regnskabsresultatet før skat for pengeinstitutterne i gruppe 1, 2 og 3
steg marginalt i 1999 i forhold til 1998, jf. tabel 1. Nettorente- og gebyr-
indtægterne er forøget med 6 pct., og kursreguleringerne er i alt for-
øget med 75 pct. Denne vækst dækker imidlertid over fald i kursregule-
ringerne for pengeinstitutterne i gruppe 2 og 3. Udgifterne til personale
og administration mv. steg med 9 pct. og fortsatte dermed den udvik-
lingstendens, der er set gennem flere år. Tab og hensættelser var også i
1999 på et meget lavt niveau. Udlånet blev øget med 13 pct. i 1999,
mens stigningen i indlånet var på 8 pct. Blandt de ikke balanceførte
poster er garantierne steget med 24 pct., hvilket kan skyldes pengeinsti-
tutternes øgede garantistillelser i forbindelse med realkreditlån.

ÅRSRESULTAT I GRUPPE 1-3 PENGEINSTITUTTERNE Tabel 1

1998
mia.kr.

1999
mia.kr.

Ændring
pct.

Regnskabsposter
Nettorente- og gebyrindtægter ................... 38,5 40,6 6
Kursreguleringer ........................................... 1,0 1,8 75
Andre ordinære indtægter .......................... 2,2 1,9 -13

Resultat af finansielle poster ........................ 41,6 44,2 6

Udgifter til personale og administration mv. 26,5 28,8 9
Afskrivninger på aktiver ............................... 1,9 1,7 - 6
Andre driftsudgifter ...................................... 0,1 0,2 137
Tab og hensættelser på debitorer ............... 2,7 2,6 - 5
Kursregulering af kapitalandele i
associerede og tilknyttede virksomheder .... 3,6 3,4 - 4

Ordinært resultat før skat ............................ 14,0 14,3 2

Skat ................................................................ 2,1 2,5 16

Årets resultat ................................................. 11,9 11,8 - 1

Udvalgte balanceposter
Udlån .............................................................. 606,1 686,2 13
Beholdning af aktier og obligationer .......... 357,1 373,5 5
Indlån ............................................................. 695,3 750,0 8
Egenkapital .................................................... 90,8 94,4 4
Balancesum .................................................... 1.450,3 1.567,0 8
Garantier ........................................................ 255,2 317,0 24

Kilde: Finanstilsynet 1998, Årsregnskaber 1999.
Anm.: På grund af afrundninger stemmer mellemregningerne ikke.
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Institutterne i gruppe 1, 2 og 3 opnåede et resultat før skat på hhv. 11,8
mia.kr., knap 1,2 mia.kr. og 1,3 mia.kr. i 1999. For fjerde år i træk for-
øgede gruppe 1-institutterne egenkapitalforrentningen1, mens egenka-
pitalforrentningen for gruppe 2 og 3 har været faldende. Gruppe 2-
pengeinstitutterne havde den laveste egenkapitalforrentning blandt
grupperne i 1999, hvilket også var tilfældet i 1997 og 1998, jf. figur 6.

Udviklingen i egenkapitalforrentningen kan være et udtryk for æn-
dringer i rentabiliteten og/eller ændring i gearingen. Et mål for rentabi-
liteten fås ved at sætte resultatet før skat i forhold til de totale aktiver.
Udviklingen i rentabiliteten fremgår af figur 7. Gearingen kan måles ved
at sætte de totale aktiver i forhold til egenkapitalen. Udviklingen i gea-
ringen for de tre pengeinstitutgrupper fremgår af figur 8.

Institutterne i gruppe 1 har øget gearingen siden 1995. Den øgede
gearing har i de seneste 4 år resulteret i en forøget egenkapitalforrent-
ning. Gruppe 2-institutternes fald i egenkapitalforrentningen i perio-
dens løb skyldes både et fald i rentabiliteten og en formindsket gearing.
Pengeinstitutterne i gruppe 3 oplever også faldende egenkapitalfor-
rentning i perioden. Faldet er primært en følge af fald i rentabiliteten
og skyldes i mindre grad en lavere gearing.

1
Egenkapitalforrentningen er beregnet som ordinært resultat før skat i forhold til egenkapitalen
ultimo.

FORRENTNING AF EGENKAPITALEN I PENGEINSTITUTGRUPPERNE Figur 6
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Nettorente- og gebyrindtægter
Pengeinstitutterne havde stigende nettorente- og gebyrindtægter i 1999
i forhold til 1998. Den positive udvikling skyldes især det stigende rente-

UDVIKLING I RENTABILITETEN Figur 7
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Kilde: Finanstilsynet 1995-98. Årsregnskaber 1999.
Anm. Resultat før skat i forhold til aktiverne.

UDVIKLINGEN I GEARINGEN Figur 8
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niveau, forøget ind- og udlånsvolumen, indtjening ved omlægning af
realkreditlån og værdipapirtransaktioner.

Renten er en vigtig konkurrenceparameter mellem pengeinstitutterne.
Konkurrencen blandt pengeinstitutterne har i de senere år resulteret i
en formindsket rentemarginal, hvilket understreger nødvendigheden af
andre indtægtskilder. I denne sammenhæng har pengeinstitutterne i
højere grad søgt at prissætte de enkelte finansielle produkter.

Ved at se på nettogebyrindtægternes andel af de samlede nettorente-
og gebyrindtægter1 opnår man en indikation af renteindtægternes be-
tydning. Pengeinstitutterne forøgede nettogebyrindtægternes andel af
de samlede nettorente- og gebyrindtægter i perioden fra 1995 til 1999.
Institutterne i gruppe 1 og 3 forøgede gebyrindtægternes andel mest
markant. For pengeinstitutterne i gruppe 2 steg nettogebyrindtægter-
nes andel, men udviklingen var mere afdæmpet. Niveauet for nettoge-
byrindtægternes andel er generelt lavere for gruppe 2- og 3-insti-
tutterne end for gruppe 1-institutterne, jf. figur 9.

Tab og hensættelser
Niveauet for tab og hensættelser var også lavt i 1999, jf. tabel 1. Posten
tab og hensættelser er en nettopost, hvilket umiddelbart kan give et

1
Nettogebyrindtægterne består af nettogebyr- og provisionsindtægter plus udbytte af kapitalandele.

NETTOGEBYRINDTÆGTERNES ANDEL AF
DE SAMLEDE NETTORENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Figur 9
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TAB OG HENSÆTTELSER Boks 2

Posten tab og hensættelser i pengeinstitutternes resultatopgørelse er en nettopost,

der er sammensat af flere modsatrettede interne posteringer. Sammenhængen mel-

lem de enkelte posteringer på balancen og resultatopgørelsen fremgår af det følgen-

de.

Når pengeinstituttet oplever et tab på en debitor, afskrives aktivet (primært udlån

og garantier), og beløbet posteres under regnskabsposten tab og hensættelser.

Såfremt pengeinstituttet havde forventet tabet, ville det have hensat beløbet på

hensættelseskontoen, inden tabet blev endeligt. Når der hensættes, bliver aktivet

nedskrevet i pengeinstituttet, og beløbet posteres under tab og hensættelser. Debitor

får normalt ikke besked om hensættelsen. Der findes to typer hensættelser. A-

hensættelser til tab, hvor der er en sandsynliggjort risiko for tab. B-hensættelser til

tab, hvor et tab vurderes uundgåeligt, men hvor størrelsen af tabet ikke kan vurderes

fuldt ud. Hensatte beløb opsamles på hensættelseskontoen, også kaldet korrektivkon-

toen.

Hvis pengeinstituttet tidligere har hensat på et udlån, hvor debitor mod forvent-

ning overholder sine forpligtelser over for pengeinstituttet, tilbagefører pengeinsti-

tuttet det hensatte beløb ved at opskrive aktivet og modpostere under tab og hen-

sættelser.

Sammenhængen mellem de enkelte posteringer under posten tab og hensættelser

er skitseret nedenfor. I figuren er der ikke taget hensyn til tilbagebetalinger på tidli-

gere afskrevne tilgodehavender.

BEVÆGELSER PÅ POSTEN TAB OG HENSÆTTELSER Figur

Kilde: Finanstilsynet – Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse mv. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og
visse kreditinstitutter.
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uklart billede af niveauet for årets faktiske tab og hensættelser. Indhol-
det af posten tab og hensættelser er forklaret i boks 2. I 1999 udgjorde ny-
hensættelserne godt 10 mia.kr., mens tilbageførte hensættelser udgjorde
godt 7 mia.kr.1 Nettoposten tab og hensættelser udgjorde 2,6 mia.kr.

Udviklingen for årets tab og hensættelser i forhold til udlån og garan-
tier, har været faldende for de tre grupper i de sidste 5 år, jf. figur 10.
Det skyldes både faldende tab og hensættelser og forøgelse af volumen
af udlån og garantier. Niveauet for årets tab og hensættelser i forhold
til udlån og garantier har i hele perioden været lavere for gruppe 1-
institutterne end for gruppe 2- og 3-institutterne.

Overførsler af hensættelsesengagementer mellem pengeinstitutgrup-
perne kan give en indikation af udviklingen i pengeinstitutgruppens
indstilling til kreditrisiko. Gruppe 1-institutter overførte i 1998 og 1999
volumenmæssigt flere hensættelsesengagementer til gruppe 2- og 3-
institutter end omvendt. Gruppe 1-institutterne formindskede kreditrisi-
koen, mens gruppe 2- og 3-institutterne øgede kreditrisikoen i forbin-
delse med nettomodtagelse af hensættelsesengagementer, jf. tabel 2.

Udlån
Det samlede udlån er vokset konstant år for år fra 440 mia.kr. i 1995 til
686 mia.kr. i 1999. Ikke-erhvervsmæssige udlån udgjorde i 1999 170

1
Finanstilsynet, Markedsudviklingen i 1999 for pengeinstitutter.

ÅRETS TAB OG HENSÆTTELSER I FORHOLD TIL UDLÅN OG GARANTIER Figur 10
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mia.kr., mens udlån til erhvervssektoren og det offentlige udgjorde hhv.
499 mia.kr. og 18 mia.kr.

En væsentlig del af udlånsstigningen skyldes vækst i udlån til valu-
taudlændinge. Gruppe 1-institutterne har i perioden fra 1995 til 1999
øget udlånet til valutaudlændinge med 121 mia.kr. til 231 mia.kr., mens
gruppe 2- og 3-institutternes samlede udlån til valutaudlændinge har
ligget stabilt i intervallet mellem 8 mia.kr. og 14 mia.kr. Set over hele
perioden øger gruppe 1-institutterne udlånet til både valutaindlændin-

OVERFØRSEL AF HENSÆTTELSESENGAGEMENTER I PCT. Tabel 2

1998 1999

Pengeinstitutgruppe Afgivet Modtaget Afgivet Modtaget

Gruppe 1 .............................................. 65,4 46,2 68,7 49,6
Gruppe 2 .............................................. 15,1 24,8 14,2 21,2
Gruppe 3 .............................................. 19,5 26,6 17,1 28,1
Gruppe 4 .............................................. ... 2,4 ... 1,1

Sum ...................................................... 100 100 100 100

Kilde: Finantilsynet.
Anm.: Finanstilsynet undersøger hvert år omfanget af engagementer, der er overført til andre pengeinstitutter, og

hvorpå der har været bogført en hensættelse på mindst 100.000 kr. Undersøgelsen omfatter gruppe 1-, 2- og 3-
institutterne (97 institutter). Der blev indberettet i alt 1.562 engagementer med en engagementssum på 1.134
mio.kr. i 1999. Hensættelsessummen var på 601 mio.kr.

UDLÅN TIL VALUTAUDLÆNDINGE I FORHOLD TIL
DET SAMLEDE UDLÅN FOR GRUPPE 1-INSTITUTTERNE Figur 11
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ge og valutaudlændinge. Det er udlånet til valutaudlændinge, der øges
forholdsvis mest i perioden, hvilket fremgår af figur 11, som viser, at
andelen af udlån til valutaudlændinge er vokset. Faldet i andelen i ud-
lån til valutaudlændinge i 1998 kan være en reaktion på den globale
markedsuro i efteråret 1998, jf. afsnittet "Udviklingen på kapitalmarke-
derne".

Fordelingen af erhvervsudlån og garantidebitorer for de tre pengein-
stitutgrupper er angivet i tabel 3. I 1999 havde gruppe 1 en markedsan-
del – målt på erhvervsudlån og garantidebitorer – på 86 pct., mens
gruppe 2 og 3 havde en markedsandel på hhv. 9 pct. og 5 pct. For grup-
pe 1-institutterne havde industri den største enkelte andel af udlån og
garantier, mens den største andel for gruppe 2-institutterne var ejen-
domsadministration mv. For gruppe 3-institutterne udgjorde landbrug
den største andel, jf. også afsnittet "Udviklingen i den ikke-finansielle
sektor".

Solvensprocenten for gruppe 1-, 2- og 3-institutterne er faldet fra 12,9
pct. i 1995 til 11,8 pct. i 1999. Solvensprocenten ligger stadig over lovens
solvenskrav på 8 pct.

Basel-komiteen1 og EU-kommissionen har, bl.a. som følge af, at de fi-
nansielle institutter ændrer risikoprofil og får nye typer risici, fremlagt
et forslag til ændring af kapitaldækningsreglerne. Med forslaget tages
der i højere grad hensyn til den finansielle innovation og de moderne
risikostyringsteknikker2. Målet med de foreslåede kapitaldækningsregler
er bl.a. at skabe bedre sammenhæng mellem kapitalkravene og de risici,
som institutterne påtager sig.

1
 Basel-komiteen, som har sekretariat i Bank for International Settlements (BIS) i Basel, blev oprettet i

1975 for at styrke det internationale finansielle systems stabilitet. Komiteen består af G10-landene
(Belgien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Holland, Sverige, England, USA) samt Schweiz og
Luxembourg.

2
 Jf. Danmarks Nationalbank, Årsberetning 1999, samt www.nationalbanken.dk.

PENGEINSTITUTTERNES ERHVERVSUDLÅN OG GARANTIDEBITORER
FORDELT PÅ BRANCHER 1999, PCT. Tabel 3

Branche Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Landbrug ....................................................... 5 10 26
Fiskeri ............................................................. 0 0 2
Fremstilling mv. ............................................. 22 11 9
Bygge- og anlægsvirksomhed ...................... 3 5 8
Handel, hotel og restauration ...................... 14 16 18
Transport ....................................................... 10 6 6
Finansiering ................................................... 20 16 9
Ejendomsadministration mv. ........................ 16 23 13
Øvrige ............................................................ 10 13 9

Sum ............................................................... 100 100 100

Kilde: Finanstilsynet.
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REALKREDITINSTITUTTERNE

Eftersom realkreditinstitutterne indgår i finansielle koncerner eller tætte
strategiske alliancer, er det problematisk at foretage en sammenligning
af de enkelte realkreditinstitutters resultater. Det skyldes bl.a. forskelle i
ejerstruktur, forskelle i afregningsmetoderne mellem distributøren (of-
test ejendomsmægler eller pengeinstitut) og realkreditinstituttet, samt
historisk betingede forskelle mellem realkreditinstitutterne. Derfor er
der efterfølgende udelukkende fokuseret på udviklingen i markedsandele.

Udlånsudvikling
Også i 1999 blev markedsandelene for nettoudlånet1 på realkreditmar-
kedet ændret, jf. figur 12. Totalkredit, BRF-kredit, RealkreditDanmark
og BG Kredit øgede andelen af nettoudlånet, mens Nykredit, Danske
Kredit, Unikredit oplevede et fald i andelen.

Udlånsudviklingen var yderligere karakteriseret ved, at rentetilpasnings-
lånene fik en stadig større betydning. For året som helhed udgjorde rente-
tilpasningslånene ca. 70 pct. af stigningen i det samlede udlån. Ultimo
1999 udgjorde disse udlån dog kun 6 pct. af den samlede udlånsmasse.

Betragtes den samlede udlånsmasse, dominerer Nykredit og Realkredit
Danmark fortsat, som det fremgår af figur 1.

1
Nettoudlån er defineret som bruttonyudlån reduceret med overførsler og ekstraordinære indfrielser,
samt ordinære afdrag. Nettoudlån omfatter helt nye lån fx til ejerskifte, men også lån ved konverte-
ringer, hvor låntager skifter institut.

REALKREDITINSTITUTTERS ANDELE AF NETTOUDLÅNET Figur 12
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Udviklingen i den ikke-finansielle sektor

Transaktioner med den ikke-finansielle sektor er grundlaget for den
finansielle sektors aktiviteter, og den største del af sektorens risici er
derfor forbundet med långivning til de øvrige private erhverv og hus-
holdningerne. Den fremtidige udvikling inden for disse områder er såle-
des en vigtig faktor for de risici, der påvirker de finansielle institutter.

Et væsentligt element ved vurdering af udviklingen i både hushold-
nings- og erhvervssektoren er balancen mellem gæld og indtjening. Føl-
somheden over for prisfald på formuen og rentestigninger på gælden
skal være på et holdbart niveau.

HUSHOLDNINGERNE

De danske finansielle institutters udlån til husholdningerne er altover-
vejende til valutaindlændinge. Det er endvidere kendetegnende, at in-
stitutternes udestående lån til en gennemsnitlig husholdning har et be-
grænset omfang set i forhold til institutternes samlede udlånsmasse.
Dermed er den absolutte tabsrisiko på et enkelt lån lille, og kun i en
situation, hvor mange husholdninger rammes, øges risikoen for betyde-
lige tab i den finansielle sektor.

En analyse af den finansielle sektors risiko på udlån til husholdninger-
ne tager derfor sit udgangspunkt i den generelle økonomiske udvikling i
Danmark. Dernæst fokuseres på udviklingen inden for boligsektoren,
som spiller en afgørende rolle for husholdningernes økonomiske råde-
rum. Det skyldes dels, at boligen udgør den største del af husholdnin-
gernes aktiver, og dels, at boligfinansiering udgør den største del af den
finansielle sektors udlån til husholdningerne.

Finansiel opsparing
Dansk økonomi har efter en årrække med stærk vækst tilsyneladende
gennemført en blød landing. En væsentlig forudsætning for en fortsat
stabil udvikling er en passende balance mellem efterspørgsel og opspa-
ring i både husholdningerne og erhvervssektoren.

I perioder med økonomisk vækst vil husholdningerne ofte øge udgif-
terne hurtigere end indkomsterne. Dermed ses typisk en forværring af
husholdningernes finansielle opsparing, som er forskellen mellem op-
sparing og investering. For erhvervssektoren er opsparingen endvidere
direkte relateret til udviklingen i de internationale konjunkturer, da
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danske erhvervsvirksomheders indtjening også er baseret på salg til de
udenlandske markeder.

De positive økonomiske konjunkturer siden 1993 har medvirket til et
fald i husholdningernes finansielle opsparing, jf. figur 13. Faldet i opspa-
ringen kan henføres til kapitalgevinster på bl.a. ejerboliger, som har
givet anledning til øget forbrug.

For erhvervssektoren gælder, at den finansielle opsparing har været
positiv siden starten af halvfemserne, hvilket bl.a. skyldes den markante
stigning i den indenlandske efterspørgsel. Det fremgår endvidere, at
erhvervssektorens investeringer i 1997 og 1998 er vokset kraftigere end
opsparingen, hvilket har givet anledning til et fald i den finansielle op-
sparing. Udviklingen er imidlertid vendt i 1999, hvilket primært kan hen-
føres til en højere udenlandsk efterspørgsel.

Indkomst og formue
Set i forhold til BNP har husholdningernes disponible indkomst været
svagt faldende i de seneste år, jf. figur 14. I den samme periode er hus-
holdningernes gæld i de finansielle institutter steget til ca. 60 pct. af
BNP efter i starten af 1990'erne at have ligget på omkring 50 pct.1 Der-
med ligger gælden til de finansielle institutter nu på et højere niveau
end i slutningen af 1980'erne.

På trods af en voksende gældsandel har husholdningerne reduceret
renteomkostningerne. Det faldende renteniveau har således haft større
betydning end den stigende gældsandel. De lavere renteomkostninger
har medført, at husholdningernes rentebelastning – defineret som ren-
teomkostningerne i forhold til den disponible indkomst – er faldet fra 15
pct. til nu ca. 10 pct. Imidlertid kan en stigende gældsandel vise sig at
give problemer på et senere tidspunkt, idet husholdningerne bliver mere
udsatte for konsekvenserne af rentestigninger.

De benyttede tal viser udviklingen for den samlede husholdningssek-
tor, og dermed får man kun et indtryk af den gennemsnitlige udvikling.
For at få et totalt billede er det samtidig vigtigt, at der også fokuseres
på fordelingen af gæld og indkomst mellem de enkelte husholdninger2.

En forudsætning for en fortsat stabil udvikling i husholdningssektoren
er en hensigtsmæssig balance mellem indkomst, opsparing og forbrug.
Forbruget har i de senere år i høj grad været drevet af stigninger i bolig-
formuen. Den fremtidige udvikling vil derfor i høj grad bestemmes af

1
 Bemærk, at der kun fokuseres på husholdningernes bruttogæld i de finansielle institutter. Set fra de

finansielle institutter er det imidlertid også den relevante post at analysere som udgangspunkt. Brut-
togælden vil således være udtryk for den maksimale risiko. Ved en efterfølgende vurdering kan der
naturligvis være forhold, der kan begrunde, at den samlede risiko er mindre. I den forbindelse skal
der  tages hensyn til husholdningernes aktiver, der ofte er stillet som sikkerhed ved en låneordning.

2
 Finansredegørelsen 2000 indeholder et afsnit, der belyser indkomstfordelingen i Danmark.
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FINANSIEL OPSPARING I HUSHOLDNINGER OG ERHVERV Figur 13
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En officiel opgørelse over de to sektorers finansielle opsparing foreligger kun frem til 1995. Som supplement til de
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ændringer.

HUSHOLDNINGERNES INDKOMST, GÆLD OG RENTEUDGIFTER I PCT. AF BNP Figur 14
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misk oversigt fra Økonomiministeriet.
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prisudviklingen på ejendomsmarkedet. Dette gælder specielt i en situa-
tion, hvor husholdningernes gæld til de finansielle institutter er steget
markant. For en fremtidig stabil udvikling er det derfor afgørende, at
der bevares et passende råderum.

Det private boligmarked
For danske husholdninger udgør boligen langt den største del af formu-
en1. Udviklingen på boligmarkedet tillægges derfor stor betydning ved
en vurdering af husholdningerne. Erfaringer fra tidligere understreger,
at prisstigninger, der viser sig ikke at være robuste, kan have betydelige
konsekvenser for husholdningerne.

Udviklingen på ejendomsmarkedet har i de seneste år været positiv for
boligejerne. Det afspejles bl.a. i antallet af tvangsauktioner, hvor der er
tale om et markant fald sammenlignet med situationen i starten af
1990'erne2.

En årsag til problemerne på ejendomsmarkedet i starten af 1990'erne
var i høj grad markante prisstigninger i midten af 1980'erne, som viste
sig at være uholdbare, jf. figur 15. Mange boligejere benyttede værdi-
stigningerne til at optage ekstra lån med sikkerhed i ejendommen. Det

1
 Tal fra Finansredegørelsen 98/99 viser, at boligformuen i 1997 udgjorde 94 pct. af BNP. Til sammen-

ligning udgjorde nettoindestående på bankkonti 7 pct. af BNP.
2
 Antallet af kundgjorte tvangsauktioner er faldet fra omkring 20.000 i 1990 til ca. 2.000 i 1999.

REALE KONTANTPRISER PÅ ENFAMILIEHUSE OG REALRENTEN EFTER SKAT Figur 15
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efterfølgende fald i ejendomspriserne betød, at flere husholdninger i
perioden var teknisk insolvente, men i og med ydelsen på lånene var
konstant, var det muligt fortsat at betale renter og afdrag.

I de sidste 6 år har ejendomsmarkedet været præget af markante pris-
stigninger. Den seneste tendens er imidlertid mere usikker, hvilket
fremgår af tal fra Realkreditrådet. Mens kontantprisen for enfamiliehu-
se således faldt ca. 2 pct. i sidste kvartal af 1999 set i forhold til foregå-
ende kvartal, viser udviklingen i 1. kvartal 2000 en stigning på omkring 3
pct. Tendensen er ikke helt entydig for alle typer ejerboliger, og samti-
dig er der betydelige regionale forskelle.

Handlen med huse synes dog at være faldet sammenlignet med tidli-
gere. En stigning i liggetider er ofte ledsaget af efterfølgende prisfald.

Fastforrentede realkreditobligationer har traditionelt været den mest
udbredte finansieringsform. Men der har på det seneste været stor inte-
resse omkring anvendelsen af lån med en variabel rente, såkaldte rente-
tilpasningslån. Det samlede udestående ligger fortsat på et lavt niveau,
men er kraftigt stigende. I 1999 var ca. 70 pct. af alle nettonyudlån base-
ret på lån med en variabel rente.

Selv om der kan være besparelser ved brug af rentetilpasningslån, er
det samtidig vigtigt, at der er tilstrækkelig med luft i budgettet til at
modstå faldende ejendomspriser og stigende renter. Råderummet bør
således være større end ved en tilsvarende finansiering med fastforren-
tede obligationer, idet rentestigninger har anderledes direkte indvirk-
ning på nettoydelsen ved finansiering med rentetilpasningslån end med
fastforrentede lån.

En væsentlig faktor ved vurdering af udviklingen på boligmarkedet er
belåningsprocenten, defineret som udlånet i realkreditobligationer set i
forhold til ejendomsværdien. Siden 1993 har belåningsprocenten været
relativ konstant, men samtidig kan det konstateres, at sammenlignet
med udviklingen i starten af 1980'erne, er der tale om et relativt højt
niveau, jf. figur 16.

ERHVERVSVIRKSOMHEDER

Størstedelen af danske pengeinstitutters udlån ydes til erhvervsvirksom-
heder i Danmark, jf. afsnittet "Udviklingen i den finansielle sektor".
Udviklingen i dansk erhvervsliv er således af afgørende betydning for
sundhedstilstanden i pengeinstitutterne. En forudsætning for en god
udvikling i erhvervslivet er evnen til at opnå en tilfredsstillende indtje-
ning på baggrund af et hensigtsmæssigt gældsniveau.

For et finansielt institut er en gunstig udvikling imidlertid ikke blot et
spørgsmål om indtjening og gæld for en gennemsnitlig virksomhed.
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Risikoen for den finansielle sektor er således i lige så høj grad bestemt af
fordelingen blandt erhvervsvirksomhederne. Eksempelvis kan en tilsy-
neladende positiv tendens vurderet på gennemsnittet dække over, at
flere virksomheder har haft henholdsvis en positiv og negativ udvikling.
Dermed kan tabsrisikoen for den samlede finansielle sektor være steget,
jf. boks 3.

Endvidere har tidligere erfaringer vist, at nogle erhvervssektorer i hø-
jere grad end andre giver anledning til tab i de finansielle institutter.
Derfor foretages i det følgende en separat behandling af udvalgte er-
hvervssektorer.

Ved en vurdering af udviklingen er det samtidig afgørende i hvor høj
grad, de strukturelle forhold inden for erhvervssektorerne er konstante,
herunder ikke mindst nye udviklingstendenser. I den forbindelse giver
de seneste tendenser ved overgangen til vidensøkonomi og den udbred-
te anvendelse af informationsteknologi anledning til overvejelser.

Øget fokus på produkter med et højt forskningsindhold vil medføre,
at erhvervslivets indtjening i fremtiden i højere grad opnås på baggrund
af immaterielle aktiver i form af goodwill og humankapital fremfor tra-
ditionelle produktionsanlæg.

BELÅNINGSPROCENT FOR PRIVATE EJERBOLIGER Figur 16
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forhold til de således korrigerede offentlige ejendomsvurderinger. I 1989 er  der medtaget et gennemsnit af ejen-
domsvurdering i 1988 og 1990 som følge af manglende data. Det kan i øvrigt bemærkes, at både ejendomsværdi-
en og obligationsgælden er undervurderet. Det skyldes henholdsvis højere ejendomsværdier end den offentlige
vurdering samt højere obligationsgæld som følge af manglende korrektion for underkurskonto. Begge størrelser
trækker imidlertid i samme retning, hvorfor det vurderes, at tallene giver et retvisende billede af udviklingen.

Kilde: Told & Skat og Finansiel Statistik fra Danmarks Nationalbank.
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Udviklingen har afledte konsekvenser for kreditgivning. Det skyldes den
øgede betydning, som de immaterielle aktiver har for virksomhedernes
værdi, hvilket gør det sværere at foretage en egentlig långivning mod

METODE TIL BELYSNING AF ERHVERVSVIRKSOMHEDERNES
FINANSIELLE STATUS Boks 3

Til regnskabsanalysen af erhvervsvirksomhederne anvendes to tilgangsvinkler. Dels

fokuseres for hvert regnskabsnøgletal på udviklingen siden 1989 for en gennemsnitlig

virksomhed inden for de udvalgte erhvervssektorer, og dels analyseres udviklingen for

de virksomheder, der har klaret sig dårligst målt ved et givet nøgletal. Ikke mindst

den sidste del er afgørende ved en vurdering af de finansielle institutters risiko på er-

hvervskunder, idet eksempelvis de 10 pct. af virksomhederne med det dårligste nøgle-

tal ofte vil udgøre den største tabsrisiko. Formålet ved de to metoder er dels at sam-

menligne udviklingen over tid, dels at sammenligne erhvervssektorer på tværs.

Belysning af ovenstående foretages ved brug af aggregerede regnskabstal fra

Danmarks Statistik tilbage fra 1989 og ved brug af Købmandsstandens Oplysningsbu-

reaus database. Sidstnævnte indeholder regnskabstal fra 1995-99 for samtlige danske

aktie- og anpartsselskaber, der driver forretning inden for den ikke-finansielle sektor1.

Dermed bliver det muligt at udregne relevante nøgletal for hver virksomhed og efter-

følgende vise en fordeling. Herefter fokuseres på de 10 pct. af virksomhederne, der

for et givet nøgletal udviser den dårligste udvikling over de seneste 5 år. Sidstnævnte

belyses ved brug af en såkaldt 10 pct.-fraktil, jf. α 10 på nedenstående figur. Dette

fordelingsmål "deler" data, således at 10 pct. af virksomhederne har et nøgletal, der

netop er mindre end eller lig med 10 pct.-fraktilen, mens de resterende 90 pct. af virk-

somhederne har et nøgletal, der er større. For nøgletal som eksempelvis afkastnings-

grad og gældsbetjeningsevne vil det således være bedst for en virksomhed at have et

nøgletal, der er højere end 10 pct.-fraktilen.

Som fordelingsmål anvendes i analysen også 90 pct.-fraktilen, jf. α 90 på nedenstå-

ende figur. Den defineres som den værdi, der deler data på en måde, så 90 pct. af

virksomhederne har et nøgletal, der er mindre end eller lig med 90 pct.-fraktilen,

mens de resterende 10 pct. har et nøgletal, der er større end 90 pct.-fraktilen. For et

nøgletal som rentebelastningen (renteudgifter i forhold til det primære resultat) vil

det således være bedst for en virksomhed at have et nøgletal, der er mindre end 90

pct.-fraktilen. Nedenstående figur viser 10 pct.- og 90 pct.-fraktilen.

1 1999 er kun de selskaber medtaget, som har offentliggjort regnskab i 1999, hvorfor alle 1999-
tal i det følgende er foreløbige tal.

α 10    α 90
���� ����� ��

pct. 10

          

�������������� ��������������� ��

pct. 90
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sikkerhed. Samtidig vil forskellen i værdi som "going concern" i forhold
til konkurs ofte være større end i traditionelle virksomheder.

Erhvervsvirksomhedernes rentabilitet og kapitalstruktur
Den seneste udvikling i dansk erhvervsliv har generelt været positiv,
hvilket bl.a. illustreres ved udviklingen i antallet af konkurser, jf. figur
17. Lavkonjunkturen i slutningen af 1980'erne og starten af 1990'erne
kombineret med en relativ høj realrente førte til en kraftig stigning i
antallet af konkurser. Efterfølgende har udviklingen vist en markant
nedadgående tendens. Inden for alle brancher ligger antallet af konkur-
ser nu på et meget lavt niveau. Til yderligere belysning af udviklingen
fokuseres på en række regnskabsoplysninger, herunder nøgletal, der
fokuserer på likviditet, indtjening, renteudgifter og gæld.

Likviditet
Et mål for likviditeten er de likvide midler set i forhold til den korte
gæld. Imidlertid vil en del af de øvrige omsætningsaktiver være af en
karakter, så de kan sælges i løbet af kort tid. I det medtagne likviditets-
mål er der taget hensyn hertil, idet der er beregnet et nøgletal, hvor de
likvide midler samt halvdelen af varelageret indgår.

Likviditetsudviklingen har været nogenlunde konstant gennem de se-
neste mere end ti år, jf. figur 18. Samtidig har likviditeten i hele perio-

KONKURSER I ERHVERVSLIVET Figur 17
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Kilde: Danmarks Statistik.
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LIKVIDITETEN – GENNEMSNITLIG UDVIKLING SIDEN 1989 Figur 18
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Anm.: Likviditeten er defineret som omsætningsaktiverne fratrukket halvdelen af varelageret set i forhold til den korte
gæld. Gruppen "I alt" inkluderer alle ikke-finansielle erhvervsselskaber, og indeholder derfor flere sektorer, end
der er vist i figuren.

Kilde: Danmarks Statistik, Købmandsstandens Oplysningsbureau og egne beregninger.

LIKVIDITETEN – 10 PCT.-FRAKTIL Figur 19
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Anm.: Likviditeten er defineret som omsætningsaktiverne fratrukket halvdelen af varelageret set i forhold til den korte
gæld. Jf. boks 3 for en forklaring af 10 pct.-fraktilen. Gruppen "I alt" inkluderer alle ikke-finansielle erhvervssel-
skaber og indeholder derfor flere sektorer, end der er vist i figuren.

Kilde: Købmandsstandens Oplysningsbureau og egne beregninger.
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den stort set været større end 100, hvorved den korte gæld ikke på no-
get tidspunkt har oversteget de mest likvide midler. Ser man på de 10
pct. af virksomhederne med den mindste likviditet, så er forholdet også
nogenlunde konstant, jf. figur 19. Det lave niveau for samtlige selskaber
skyldes primært, at der indgår sektorer, hvor der ikke er omsætningsak-
tiver af betydning på balancen, som eksempelvis fast ejendom, forret-
ningsservice mv.

IT-sektoren er udskilt som en separat sektor, når der fokuseres på frak-
tiler. Det skyldes primært, at denne sektor har specielle karakteristika i
forhold til traditionelle erhvervsvirksomheder. Endvidere har IT-
virksomheder på det seneste været i fokus som følge af en anderledes
udvikling end i de øvrige industrivirksomheder, hvilket også vil fremgå
efterfølgende.

Indtjening
Til belysning af virksomhedernes indtjeningsevne over længere sigt an-
vendes afkastningsgraden, som er årets resultat før de finansielle poster
i forhold til aktiverne i selskaberne. Dermed vurderes resultatet i forhold
til de indsatte ressourcer, da det naturligvis ikke er uden betydning hvor
mange aktiver, der er benyttet til at opnå overskuddet.

Afkastningsgraden er vokset over de seneste 10 år. Siden 1995 har der
været tale om et stabilt niveau, jf. figur 20. Endvidere er afkastningsgra-

AFKASTNINGSGRADEN – GENNEMSNITLIG UDVIKLING SIDEN 1989 Figur 20
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Anm.: Afkastningsgraden er her defineret som det primære resultat i forhold til balancen.
Kilde: Danmarks Statistik, Købmandsstandens Oplysningsbureau og egne beregninger.
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den for de fleste sektorer konvergeret mod det samme niveau. Ser man
på de 10 pct. af de dårligste virksomheder, så er afkastningsgraden for
denne fraktil ca. -5 pct. i 1995, og den forværres generelt i løbet af peri-
oden, jf. figur 21.

Hvis man sammenligner niveauet for 10 pct.-fraktilen med oplysninger
om selskaber, som tidligere er trådt i konkurs, fremgår det, at omkring
65 pct. af de virksomheder, der tidligere er gået konkurs, rent faktisk
har haft en bedre afkastningsgrad end -5 pct., jf. boks 4 for en gennem-
gang af metoden.

Der er visse forskelle mellem de enkelte sektorer. IT-sektoren skiller sig
ud ved at have et væsentligt lavere niveau end de øvrige selskaber, men
også virksomhederne inden for handel, hotel og restauration ligger på
et lavt niveau sammenlignet med de øvrige sektorer. Det stemmer i øv-
rigt overens med det faktum, at antallet af konkurser inden for handel
og restaurationsvirksomhed ligger forholdsvist højt, jf. figur 17.

Til vurdering af udviklingen i erhvervslivet er det samtidig interessant
at se på forholdet mellem indtjening og den lange gæld. Udviklingen
siden 1989 har vist en forbedring i gældsbetjeningsevnen, jf. figur 22.

Ser man i stedet på de 10 pct. af virksomhederne med den dårligste
gældsbetjeningsevne, fremgår det, at de alle har oplevet en negativ
udvikling i de seneste 5 år, jf. figur 23. IT-sektoren adskiller sig fra de

AFKASTNINGSGRADEN – 10 PCT.-FRAKTIL Figur 21
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øvrige erhverv primært som følge af den lavere indtjening, mens bygge-
og anlægssektoren, der tidligere har givet anledning til betydelige tab,
skiller sig ud på den positive side. Drages der igen paralleller mellem de
10 pct. af selskaberne med den dårligste udvikling og de selskaber, som
er gået konkurs, har 7 ud af 10 selskaber, som er trådt i konkurs, haft en
højere gældsbetjeningsevne, jf. i øvrigt boks 4.

I relation til gældsudvikling tales ofte om, at virksomheder kan lide
rentedøden, dvs. gælden får en størrelse, så indtjeningen ikke er i stand
til at dække renteudgifterne.

Renteudgifterne i forhold til det primære resultat har i de seneste me-
re end 10 år vist et jævnt faldende forløb for alle sektorer, jf. figur 24.
Samtidig har der for alle sektorer været tale om konvergerende forløb
mod et niveau, hvor renteudgifterne udgør ca. 50 pct. af indtjeningen.
Ser man på 90 pct.-fraktilen fremgår, at udviklingen for de 10 pct. af
selskaberne med de højeste renteudgifter i forhold til indtægterne har
været konstant i de senere år, jf. figur 25. Det fremgår endvidere, at der
er tale om en klar niveaudeling mellem de enkelte sektorer. IT-sektoren
ligger højest primært som følge af en lav indtjening, mens bygge- og
anlægssektoren har den mindste rentebelastning.

SAMMENLIGNING MED KONKURSDATA Boks 4

Databasen indeholder oplysninger om såvel aktive virksomheder som selskaber, der er

taget under konkursbehandling. Dermed bliver det muligt at sammenholde niveauer

for nøgletal mellem de selskaber, der stadig er aktive, og tilsvarende nøgletal for

konkursselskaberne. For et givet nøgletal vil det eksempelvis være muligt at sammen-

ligne 10 pct.-fraktilen (α 10) for de aktive virksomheder med hvor mange virksomhe-

der, der rent faktisk er trådt i konkurs på samme eller bedre niveau for det pågæl-

dende nøgletal, jf. nedenstående figur. Hvis en høj andel af de konkursramte virk-

somheder har haft et bedre niveau målt på det pågældende nøgletal, så er dette ne-

gativt set i relation til den fremtidige overlevelsesevne for de aktive virksomheder1.

1 Yderligere dokumentation kan fås ved henvendelse til Danmarks Nationalbank.

α 10

Konkursselskaber

Aktieselskaber
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GÆLDSBETJENINGSEVNE – GENNEMSNITLIG UDVIKLING SIDEN 1989 Figur 22
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Anm.: Gældsbetjeningsevnen defineres som det primære resultat i forhold til gælden.
Kilde: Danmarks Statistik, Købmandsstandens Oplysningsbureau og egne beregninger.

GÆLDSBETJENINGSEVNE – 10 PCT.-FRAKTIL Figur 23
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Kilde: Købmandsstandens Oplysningsbureau og egne beregninger.
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GÆLDSBETJENINGSEVNE – 10 PCT.-FRAKTIL Figur 23

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

95 96 97 98 99

I alt Industri Bygge- og anlæg Handel, hotel- og rest. IT

Pct.

Anm.: Gældsbetjeningsevnen defineres som det primære resultat i forhold til gælden. Se boks 3 for en forklaring af 10
pct.-fraktilen.

Kilde: Købmandsstandens Oplysningsbureau og egne beregninger.

RENTEBELASTNINGEN – GENNEMSNITLIG UDVIKLING SIDE 1989 Figur 24
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Anm.: Rentebelastningen er defineret som renteudgifterne set i forhold til det primære resultat.
Kilde: Danmarks Statistik, Købmandsstandens Oplysningsbureau og egne beregninger.

RENTEBELASTNINGEN – 90 PCT.-FRAKTIL Figur 25
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Anm.: Når man ser på fordelingen af selskaberne, herunder 90 pct.-fraktilen giver definitionen af rentebelastningen
anvendt i figur 24 anledning til en forkert opdeling for selskaber med en negativ indtjening, hvorfor rentebelast-
ningen defineres som renteudgifterne set i forhold til aktiverne fratrukket det primære resultat set i forhold til
aktiverne. Derfor kan niveuerne ikke sammenlignes mellem de to figurer. 1995  er udeladt, da der kun er oplys-
ninger om nettorenteindtægterne. Som følge af den anvendte definition analyseres her 90 pct.-fraktilen, eftersom
høje renteudgifter i forhold til det primære resultat påvirker vurderingen af virksomheden i en negativ retning. Jf.
også boks 3 for en forklaring af 90 pct.-fraktilen.

Kilde: Købmandsstandens Oplysningsbureau og egne beregninger.
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Soliditet
En væsentlig faktor ved vurderingen af risikoen ved virksomhedsdrift er
selskabernes evne til at skabe en tilstrækkelig indtjening over flere år.
En indikator for indtjeningen over en længere periode er soliditeten,
defineret som egenkapitalen set i forhold til balancen. Det skyldes, at
stigende overskud/underskud i princippet vil afspejles i en voksen-
de/faldende egenkapital.

Udviklingen siden 1989 har været positiv for alle sektorer, og solidi-
tetsprocenten er steget, jf. figur 26. Specielt bygge- og anlægssektoren
havde i 1989 en lav soliditetsprocent, men den er nu steget fra ca. 20
pct. til 30 pct., hvilket dog stadig er lavere end i de øvrige analyserede
sektorer. Flyttes fokus mod selskaberne med den laveste soliditetsgrad,
ændres billedet ikke væsentligt. Alle sektorer har en 10 pct.-fraktil på
stort set samme konstante niveau omkring 4-6 pct., jf. figur 27.

 Sammenlignes med konkursdata fremgår det, at ved et niveau på ca.
5 pct. har næsten halvdelen af selskaberne, som faktisk er trådt i kon-
kurs, haft en højere soliditetsgrad, jf. boks 4.

Frem for blot at fokusere på egenkapitalen er det interessant også at
se på den samlede kapitalstruktur. En forudsætning for en stabil udvik-
ling er, at der ikke sker væsentlige udsving i den korte gælds andel af
kapitalgrundlaget. Et typisk tegn på stress er, at den kort gælds andel af
den samlede gæld øges.

SOLIDITET – GENNEMSNITLIG UDVIKLING SIDEN 1989 Figur 26
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Anm.: Soliditeten er defineret som egenkapitalen i forhold til balancen.
Kilde: Danmarks Statistik, Købmandsstandens Oplysningsbureau og egne beregninger.
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SOLIDITET – 10 PCT.-FRAKTIL Figur 27
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Anm.: Soliditeten er defineret som egenkapitalen i forhold til balancen. Jf. boks 3 for en forklaring af 10 pct.-fraktilen.
Kilde: Købmandsstandens Oplysningsbureau og egne beregninger.

FOKUS PÅ DEN KORTE GÆLD – GENNEMSNITLIG UDVIKLING SIDEN 1989 Figur 28
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Den korte gælds andel af balancen ligger for de viste sektorer under 55
pct. i 1999, jf. figur 28. Inden for bygge- og anlægssektoren var andelen
tidligere markant højere end i de øvrige sektorer, men er nu faldet til et
lavere niveau.

Ser man på 90 pct.-fraktilen fremgår, at selskaberne med den største
korte gæld i forhold til balancen i de seneste 5 år har haft en nogenlun-
de konstant udvikling, jf. figur 29. Endvidere fremgår, at sektorerne
tydeligvis er forskellige. Således ligger industrien markant lavere end de
øvrige sektorer, mens den korte gæld i handel, hotel og restauration og
IT-sektoren udgør omkring eller mere end 90 pct. af balancen. Forskelle-
ne imellem sektorerne kan til dels forklares ved forskellige balancesam-
mensætninger.

Fordeling af gælden i virksomhederne
Hidtil er der fokuseret på udviklingen i de relative nøgletal samt forde-
lingen af virksomhederne inden for disse nøgletal. Men set fra et finan-
sielt institut er de absolutte tal (gældens størrelse) naturligvis også af
afgørende betydning for en vurdering af risikoen for tab.

Omkring halvdelen af gælden i selskabssektoren findes i virksomhe-
der, som vurderes at indebære lav risiko, jf. figur 30, mens ca. 15 pct.

FOKUS PÅ DEN KORTE GÆLD – 90 PCT.-FRAKTIL Figur 29
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Anm.: Den korte gæld vurderes i forhold til balancen. Her analyseres 90 pct.-fraktilen, eftersom en høj kort gæld i
forhold til balancen påvirker vurderingen af virksomheden i en negativ retning. Jf. boks 3 for en forklaring af 90
pct.-fraktilen.

Kilde: Købmandsstandens Oplysningsbureau og egne beregninger.
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findes i virksomheder, der vurderes at have en risiko over gennemsnit-
tet. Denne andel har været stabil i det seneste år. I boks 5 følger en
nærmere beskrivelse af de anvendte risikoklasser.

Fokuseres der på de enkelte erhverv, er det primært bygge- og an-
lægssektoren, som skiller sig ud fra de øvrige erhverv ved at have en stor
del af gælden (ca. 50 pct.) placeret i virksomheder, hvor der er en nor-
mal risiko.

RISIKOKLASSIFICERING AF GÆLDEN I ERHVERVSLIVET Figur 30
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Anm.: Risikoklassificeringen bygger på Købmandsstandens Oplysningsbureau. Målingen er foretaget pr. 1. februar i 1999
og 2000.

KØBMANDSSTANDENS RISIKOKLASSIFIKATION Boks 5

Hver virksomhed i datasættet har en rating fra 0-100, hvor 100 er den højeste rating.

Der er dog virksomheder, der automatisk får en rating svarende til 0. Det skyldes for-

skellige forhold, herunder at der ikke er tilstrækkelige regnskabsoplysninger, eller

fordi virksomheden har en negativ egenkapital.

Ratingen er opbygget på baggrund af følgende tre forhold:

•  Struktur og størrelse (juridisk form, alder og antal ansatte).

•  Regnskabstal (soliditets- og likviditetsgrad, egenkapitalforrentning, årets resultat

og egenkapital).

•  Øvrige forhold (anmærkninger, løsørepant og individuel bedømmelse).

For hvert delelement gives en delrating fra 0-100. I den samlede rating indgår, udover

de vægtede delposter, oplysninger om betalingserfaringer, dvs. om der sker systema-

tisk overskridelse af betalingsdatoer. Sidstnævnte kan vægte med op til 25 pct.
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Ved analysen er det naturligvis væsentligt, at der ikke er taget hensyn til
størrelsen af virksomhederne i denne opdeling. Ved en opdeling på
baggrund af antallet af virksomheder fremgår, at gruppen med en risiko
under gennemsnittet udgør under 10 pct. af samtlige virksomheder
(gælder for alle sektorer). Dermed fremgår det indirekte, at gælden,
som vurderes at have en højere end normal risiko, primært findes i
mange små og mellemstore virksomheder.

Udviklingen i landbruget
Landbruget oplevede i midten af 1990'erne en gunstig udvikling i ind-
tjeningen. Den positive udvikling blev i 1998 afløst af en nedgang, der i
henhold til skøn fra Landbrugets Rådgivningscenter er fortsat i 1999.
Især prisudviklingen kan forklare en væsentlig del af den negative ud-
vikling. I 1998 faldt priserne på mange landbrugsprodukter, og den ne-
gative udvikling fortsatte i 1999. Nedgangen i indtjening har ikke været
ligelig fordelt mellem landbrugets forskellige driftsformer. Især svine-
producenterne har været ramt, primært som følge af markante prisfald
på svinekød. Dog har den allerseneste prisudvikling været mere gunstig.

Det lave indtjeningsniveau har bevirket, at landbrugets renteomkost-
ninger set i forhold til indtjeningen er vokset markant i de senere år, jf.
figur 31. Således blev næsten hele driftsoverskuddet i 1999 anvendt til
betaling af renter på lån.

LANDBRUGETS GÆLDSPROCENT OG RENTEBELASTNINGEN Figur 31
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På trods af vanskelige forhold ligger antallet af konkurser og tvangsauk-
tioner dog på et lavt niveau, jf. figur 17. Det fortsat lave niveau for kon-
kurser og tvangsauktioner kan til dels forklares ved stigende værdi af
aktiverne. Værdien af de samlede aktiver i landbruget er således vokset
kraftigere end væksten i låntagning, hvilket har betydet, at gældens
andel af landbrugets aktiver har været faldende i de senere år, jf. figur
31. Det fremgår, at i perioden fra 1994 til 1999 er gældsprocenten faldet
fra omkring 60 pct. til 50 pct.

Udviklingen i Norden
Som tidligere nævnt er hovedparten af danske pengeinstitutternes akti-
viteter med indlændinge. Imidlertid har mellemværender med udlæn-
dinge fået et stigende omfang. I den forbindelse spiller de grænseover-
skridende fusioner og opkøb i Norden en vigtig rolle, og vurderingen af
hele det nordiske marked vil derfor få stigende betydning. I den forbin-
delse har ikke mindst erhvervssektoren bevågenhed.

Udviklingen i erhvervssektoren i Norden har de seneste år generelt
været præget af gode konjunkturer. Antallet af konkurser ligger derfor
på et lavt niveau i alle de nordiske lande1, jf. figur 32.

1
 For yderligere oversigt om udviklingen i de nordiske lande kan henvises til publikationer om finansiel

stabilitet, der udgives af centralbankerne i de øvrige nordiske lande. For seneste nummer, jf. Sveriges
Riksbank: Financial Stability Report (1999/2), Norges Bank: Finansielt utsyn, Penger og Kreditt 1999/4
og Finlands Bank: Financial Stability in Finland, Bank of Finland Bulletin 1999/4.

KONKURSER I NORDEN Figur 32

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Sverige Finland Norge Danmark

Antal

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Kilde: Insolvenzen in Europa. 1999/2000 Creditreform.



59

Udviklingen på kapitalmarkederne

Pengeinstitutterne, men også i et vist omfang øvrige dele af den finan-
sielle sektor, påvirkes både direkte og indirekte af udviklingen på de
danske og internationale kapitalmarkeder. Den direkte påvirkning sker
gennem beholdningen af danske og udenlandske værdipapirer, jf. figur
33, og indirekte gennem dels kundernes eksponering over for kapital-
markederne, dels de afledte realøkonomiske effekter af kapitalmar-
kedsbevægelser.

Den direkte og indirekte påvirkning fra kapitalmarkederne betyder, at
udviklingen og stabiliteten på disse markeder er væsentlig for de risici,
som pengeinstitutterne står over for. Det blev understreget i forbindelse
med den globale markedsuro i efteråret 1998. Pengeinstitutter og kun-
der havde tab på en række markedsplaceringer, hvoraf nogle var oppu-
stede gennem direkte og indirekte lånoptagelse, såkaldt gearing, jf.
boks 6. Samtidig skabte markedsuroen frygt for en betydelig global af-
matning med deraf følgende lavere indtjening og øgede tab for pen-
geinstitutterne.

Nedenfor ses på de seneste udviklingstendenser på kapitalmarkederne
og potentielle risikofaktorer. Idet de globale kapitalmarkeder, herunder

PENGEINSTITUTTERNES VÆRDIPAPIRBEHOLDNING Figur 33
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de danske, i høj grad bevæger sig i takt med hinanden, jf. figur 34, er
der i det følgende fokuseret på den internationale udvikling.

GENERELLE KAPITALMARKEDSTENDENSER

Udviklingen på de internationale kapitalmarkeder var i 1999 overordnet
kendetegnet ved en vis normalisering efter markedsuroen i efteråret
1998. Normaliseringen skal ses i lyset af den fortsat stærke amerikanske
økonomi, tiltagende vækst i Europa, positiv vækst i de sydøstasiatiske
lande og en øget indsats i Japan for stabilisering af økonomien og bank-
sektoren mv. I 2000 har udviklingen på kapitalmarkederne været præget

GEARING OG KAPITALMARKEDSEFFEKTER Boks 6

Gearing kan opnås ved at finansiere køb af værdipapirer ved direkte lånoptagelse el-

ler ved indirekte lånoptagelse gennem anvendelse af afledte produkter fx futures,

som ved indgåelse kun kræver indbetaling af en mindre andel af den nominelle stør-

relse (initialmargin)
1
. Dermed øges positionen og det potentielle afkast, men også det

potentielle tab.

Forstørrelsen af tab i tilfælde af markedsbevægelser, der går imod investor, øger ri-

sikoen for insolvens. Er gearingen generelt høj på flere markeder, både blandt de fi-

nansielle institutioner og deres kunder, kan det desuden føre til meget store prisbe-

vægelser. Det vil ske i takt med såvel salg af værdipapirer til finansiering af marginbe-

talinger mv., som nedbringelse af de gearede positioner med det formål at mindske

tabsrisikoen. Prisbevægelserne kan intensiveres, hvis væsentlige markedsaktører sam-

tidig har gearede positioner baserede på ens bagvedliggende strategier. Det var fx til-

fældet i 1998, hvor den amerikanske hedgefond LTCM og flere andre finansielle insti-

tutioner blev ramt hårdt på grund af gearede spekulationer i forventning om gene-

relle indsnævringer af rentespænd.

Den øgede udbredelse af afledte produkter har gjort det lettere at opnå en høj

gearing. Det er dog vanskeligt at finde entydige mål for udviklingen i gearingen på

markederne. IMF har foretaget beregninger for udviklingen i gearingen fra marts

1995 til juni 1998 på Over-The-Counter (OTC) markedet for afledte produkter
2
. Bereg-

ningerne viser globalt en samlet stigning i gearingen for alle kontrakttyper på ca. 30

pct. over perioden. Størstedelen kan henføres til valutakontrakter, hvor risici ofte er

meget store i forhold til andre kontrakter.

Hvis positionerne frem til Ruslandskrisen ikke var blevet oppustet gennem gearing,

ville reaktionen på den russiske standsning af gældsbetalinger sandsynligvis ikke have

været så voldsom. Hermed ville de systemiske risici også have været betydelig mindre,

end tilfældet var. Den efterfølgende generelle nedbringelse af gearingen kan således

forklare den relativt beherskede kapitalmarkedsreaktion, da Brasilien opgav fastkurs-

systemet i januar 1999.

1 Der benyttes generelt to typer marginbetalinger: Initialmargin og variationsmargin. Førstnævn-
te kan betragtes som et depositum indbetalt fra køber til sælger af fx en futureskontrakt som
sikring mod tab. Variationsmargin er typisk daglige betalinger af gevinst og tab mellem køber
og sælger.

2 Jf. International Capital Markets: Developments, Prospects and Key Policy Issues, IMF, september
1999.
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af store stigninger og efterfølgende fald på aktiemarkederne med store
daglige bevægelser, specielt på markederne for teknologiaktier. Udvik-
lingen på aktiemarkederne har haft en relativ beskeden afledt effekt på
rentemarkederne og har således ikke givet anledning til markant større
usikkerhed på kapitalmarkederne.

Som mål for usikkerheden anvendes ofte udsving i kurser/renter også
kaldet volatilitet. I den forbindelse skelnes mellem den faktiske og den
implicitte volatilitet. Den faktiske volatilitet er et mål for de historiske
udsving i fx prisen på et givet aktiv. Den implicitte volatilitet er et mål
for markedsaktørernes forventninger til de fremtidige udsving1.

Den faktiske og implicitte volatilitet på obligationsmarkedet faldt i
1999, men til et højere niveau i forhold til umiddelbart før uroen i efter-
året 1998, jf. figur 35. Det har også været den generelle udvikling på
aktiemarkederne, jf. figur 36. Samtidig er der på begge markeder for-
ventning om, at risikoen vil forblive på nuværende niveau, idet for-
wardkurverne for implicit volatilitet stort set er flade, jf. figur 35 og 36.
Den implicitte volatilitet i det teknologitunge amerikanske Nasdaq-
indeks er steget betydeligt siden begyndelsen af 2000. Den højere volatili-

1
 Jf. Leif Lybecker Eskesen, Er sidste efterårs finansielle krise ovre?, Danmarks Nationalbank, Kvartalso-

versigt, 3. kvartal 1999.

AFHÆNGIGHED MELLEM KAPITALMARKEDER Figur 34
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VOLATILITET PÅ DET AMERIKANSKE STATSOBLIGATIONSMARKED Figur 35
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VOLATILITET PÅ DET AMERIKANSKE AKTIEMARKED Figur 36
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tet skal ses i lyset af de meget kraftige kursstigninger i de første måneder
af året og det seneste markante fald på disse aktier, jf. figur 39, der dog
bragte den implicitte volatilitet lidt ned. Der er imidlertid stadig usikker-
hed om holdbarheden af de fortsat høje kursniveauer. Den høje volatilitet
relaterer sig dog overvejende til denne del af aktiemarkedet.

I analyser af kapitalmarkedsudvikling ses typisk på hvilke forskelle, der
er på renten af forskellige værdipapirer. Disse renteforskelle, der ofte
benævnes rentespænd, giver et indtryk af markedets opfattelse af for-
skellen i kredit- og likviditetsrisikoen mellem forskellige obligationer og
renteprodukter. Den aftagende markedsuro i 1999 blev ledsaget af en
indsnævring i de fleste rentespænd mellem de toneangivende statsobli-
gationer og obligationer med højere kredit- eller likviditetsrisiko, jf.
figur 37. Denne indsnævring har været særlig markant for obligations-
udstedelser fra nye økonomier som fx Rusland og Brasilien. Der har dog
også været en ganske udtalt indsnævring i rentespændet mellem virk-
somheds- og statsobligationer, herunder mellem danske realkredit- og
statsobligationer. Mange rentespænd er imidlertid på et højere niveau
end før Ruslandskrisen. Det giver indtryk af, at kredit- og likviditetsrisici
blev revurderet efter finansuroen i 1998.

RENTESPÆND MELLEM VIRKSOMHEDS- OG STATSOBLIGATIONER Figur 37
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realkreditobligationer.
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Forskellen mellem renten på swaps1 og statsobligationer giver typisk et
godt billede af markedets vurdering af kreditrisikoen på pengeinstitutter,
idet swaps ofte indgås af pengeinstitutter. Størrelsen af disse spænd er
dog også påvirket af andre faktorer, herunder hvor likvidt markedet er i
forhold til ændringer i udbud og efterspørgsel efter swaps. I 1999 har
swapspænd således i højere grad været påvirket af likviditetsforhold, især
på det amerikanske swapmarked. Det amerikanske swapspænd steg kraf-
tigt fra midten af 1999 og påvirkede andre swapspænd, herunder det
danske, jf. figur 38. Baggrunden for stigningen var, at swapmarkedet ikke
havde tilstrækkelig kapacitet til med lethed at imødekomme den højere
aktivitet i perioden. Den højere aktivitet var bl.a. et resultat af en år 2000-
relateret fremrykning af virksomheders obligationsudstedelser, der førte
til en øget afdækning af positioner via swapmarkedet. Mod slutningen af
1999 faldt spændene i takt med en lavere aktivitet og generelt faldende
rentespænd i forhold til statsobligationer. Imidlertid er det amerikanske
swapspænd og de øvrige amerikanske rentespænd udvidet igen i 2000.
Det skyldes antageligt en knaphedspræmie på amerikanske statspapirer
som følge af lavere statslige udstedelser og statslige tilbagekøb af egne
papirer snarere end stigende nervøsitet i markederne.

1
 En swap er en aftale mellem to parter om at bytte betalingsstrøm i fremtiden. Et simpelt eksempel

på en renteswap er en aftale mellem to parter A og B om at bytte betalingsstrøm baseret på hhv. en
fast og variabel forrentning. Fx kan aftalen være, at B betaler A en fast rente, og A betaler B en vari-
abel rente. På den måde kan fx en bank omlægge et variabelt forrentet lån til et fast forrentet lån.
Swapspændet er renteforskellen mellem det således opnåede fast forrentede lån og en fast forrentet
statsobligation med samme løbetid.

SWAPSPÆND Figur 38
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SENESTE UDVIKLING PÅ AKTIEMARKEDERNE

Efter sidste års normalisering på de internationale kapitalmarkeder har
udviklingen i 2000 været præget af usikkerhed på især det amerikanske
aktiemarked. En væsentlig risiko på kapitalmarkederne vurderes således
i øjeblikket at være yderligere bratte fald på aktiemarkederne. Det kan
dog være meget svært på forhånd at pege på disse risici, idet de ofte
opstår fra en uventet side1.

De amerikanske aktiemarkeder steg frem til begyndelsen af året til hi-
storisk høje niveauer, jf. figur 39, og generelt er aktiekurserne trods de
seneste kursfald på især teknologiaktier fortsat på høje niveauer. Den
langvarige stigningsperiode skyldes ikke mindst den uset lange vækstpe-
riode i USA. Af mere specifikke forhold kan nævnes et fald i de lange
amerikanske renter frem til udgangen af 1998, øget vækst i virksomhe-
dernes indtjening, en mere udbredt aktiekultur, virksomheders tilbage-
køb af egne aktier, makroøkonomisk stabilitet, en stærk dollar, stor
kapitaltilstrømning m.m.

Herudover har de seneste års kraftige stigning i de mere teknologi-
tunge aktieindeks som fx det amerikanske Nasdaq-indeks i høj grad væ-
ret drevet af stor optimisme om den fremtidige indtjening, særligt i virk-
somheder med tilknytning til informationsteknologi (fx internetvirk-
somheder). Det ses i figur 40, der illustrerer udviklingen for forskellige
aktieindeks i den såkaldte Price/Earnings(P/E)-værdi, som angiver forhol-
det mellem aktiekursen og det forudgående års indtjening. En høj P/E-
værdi er bl.a. udtryk for, at investorerne i tiltro til stigende indtjening i
fremtiden ikke tillægger de hidtidige regnskabsresultater stor betyd-
ning. Aktier på virksomheder inden for vækstindustrier som fx teknologi
vil derfor typisk have højere P/E-værdier end aktier på virksomheder
tilhørende mere traditionelle industrier. Efter markante stigninger faldt
Nasdaq-indekset dog fra medio marts til medio april med ca. 30 pct. på
grund af usikkerhed om de indtjeningsforventninger, der lå til grund for
kursniveauerne.

Trods de seneste fald i P/E-værdierne er aktiemarkederne dog fortsat
højt prisfastsat. Det er herudover usikkert, om de forhold, der i de sene-
ste år generelt har understøttet aktiemarkederne, også fremover vil
gøre sig gældende. De lange renter er således steget siden udgangen af
1998. Investorerne må ligeledes fremover forventes i højere grad at
skelne mellem fx de enkelte internetvirksomheder. Som det blev set i
forbindelse med forårets fald på teknologiaktier, kan dette resultere

1
 Et udmærket eksempel herpå er den amerikanske hedgefond LTCM, der gennem gearede positioner

bl.a. havde spekuleret i generelle spændindsnævringer og derfor kom i store problemer under mar-
kedsuroen i 1998, hvor rentespændene blev udvidet. Problemerne for hedgefonden var ikke ventede
og førte, efter at det blev kendt, til store markedsbevægelser.
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AKTIEKURSUDVIKLING I USA, TYSKLAND OG DANMARK Figur 39
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AKTIEKURSEN I FORHOLD TIL INDTJENINGEN Figur 40
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i store kursfald på de internetaktier, der hidtil alene har været holdt
oppe af den generelle optimisme for sektoren. Herudover vil mere posi-
tive vækstudsigter for Europa og Asien kunne medføre en forholdsvis
større kapitaltilstrømning til disse markeder på bekostning af det ameri-
kanske. Denne tendens ville i givet fald forstærkes, hvis den hidtidige
styrkelse af den amerikanske dollar redresseres.

Hvis der sker yderligere markante og mere generelle fald på de ameri-
kanske aktiemarkeder vil det næppe kun have lokale, men også globale
effekter. Udenlandske investorer ejer således en pæn del af de ameri-
kanske aktier. Derudover vil et fald på de amerikanske markeder kunne
forventes at smitte direkte af på de øvrige aktiemarkeder samt på rente-
og valutamarkederne. Hvor stor denne afsmitning vil være, afhænger
bl.a. af graden af gearingen i det globale finansielle system, jf. boks 6,
samt af, om kapitalmarkederne bevæger sig i takt med hinanden. Efter-
som den private ejerandel af aktier i USA er stor, kan et aktiekursfald
ligeledes medføre en negativ formueeffekt for husholdningerne og for-
årsage en nedgang i det amerikanske privatforbrug, hvilket vil dæmpe
væksten i amerikansk økonomi. Givet størrelsen af den amerikanske
økonomi vil dette kunne få mærkbare konsekvenser for den globale
økonomi og dermed øge risikoen for ustabilitet i det globale banksy-
stem.

Ses isoleret på effekten på danske pengeinstitutter af et globalt aktie-
kursfald, vil det umiddelbart ikke udgøre en stor risiko, idet aktiernes
balanceandel blot er ca. 1 pct. Effekten vil derimod kunne blive betyde-
lig større, hvis de øvrige kapitalmarkeder og økonomien generelt påvir-
kes negativt, idet pengeinstitutterne herved vil rammes fra en bredere
front af de direkte og indirekte effekter, jf. ovenfor. Pengeinstitutternes
beholdning af obligationer udgør fx ca. 20 pct. af balancesummen, hvor-
for et eventuelt kursfald på obligationer vil få en mere mærkbar direkte
effekt. Et bredt globalt aktiekursfald vil dog næppe medføre en tilsva-
rende negativ påvirkning af obligationsmarkederne. Den øgede usik-
kerhed, der følger med et aktiekursfald, vil isoleret set understøtte de
mere sikre statsobligationer på bekostning af obligationer udstedt af
private virksomheder. Effekten på pengeinstitutterne vil derfor bl.a.
afhænge af fordelingen af deres obligationsportefølje mellem statsobli-
gationer og øvrige obligationer. Kundernes eksponering på aktiemarke-
derne og de øvrige værdipapirmarkeder vil gennem kundernes tab li-
geledes kunne få effekt på pengeinstitutterne. Herudover vil det i for-
bindelse med kurstab generelt gælde, at effekten på pengeinstitutterne
vil være større, hvis deres egen og kundernes eksponering er oppustet
gennem gearing.
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Den strukturelle udvikling i den finansielle
sektor i Norden

I det følgende beskrives en række karakteristika ved den finansielle sek-
tor i Norden samt den strukturelle udvikling det seneste år. Udviklingen
har medført øget integration, så store koncerner nu har omfattende
aktiviteter i flere nordiske lande. De største nordiske koncerners balan-
ce, resultat og medarbejderantal sammenlignes, og afslutningsvis berø-
res kort de udfordringer, som den teknologiske udvikling, herunder
internetbanker, stiller institutterne overfor.

KARAKTERISTIKA VED DEN FINANSIELLE SEKTOR I NORDEN

Koncentrationen i den nordiske pengeinstitutsektor
De største banker har en meget stor markedsandel i de nordiske lande. I
Danmark, Sverige og Finland udgjorde de fem største pengeinstitutter i
1998 således mere end 80 pct. af den samlede balance i sektoren, jf.
figur 41. Den høje koncentration i de nordiske lande skyldes bl.a. konso-
lideringen af de nordiske banker i slutningen af 1980'erne og starten af
1990'erne. I nogle af landene var det en følge af en alvorlig finansiel
krise i forbindelse med lavkonjunktur. Selv om koncentrationsniveauet
er næsten ens i de nordiske lande, er der forskelle i strukturen i sektoren
mellem landene. Eksempelvis er den danske pengeinstitutsektor karak-
teriseret ved, at der er mange relativt små institutter1. Sammenlignes
banksektoren i Norden med hele EU ses, at de 5 største pengeinstitutter
i hvert nordisk land i 1998 gennemsnitligt udgjorde 86 pct. af den sam-
lede balance, mens det tilsvarende gennemsnit for EU-landene var 64
pct., jf. figur 41. Den lave gennemsnitlige koncentration i EU-landene
dækker over, at en række mindre lande (Holland, Belgien og Portugal)
har en relativ høj koncentration i pengeinstitutsektoren, mens større
lande (Tyskland, Frankrig og Italien) har en relativ lav koncentration i
sektoren. Den høje koncentration i små lande kan bl.a. skyldes, at insti-
tutterne inden for dele af sektoren – for at fungere effektivt – skal være
af en vis størrelse. En række fusioner og overtagelser blandt store ban-
ker i bl.a. Spanien, Frankrig og Italien i 1999, betyder, at koncentratio-
nen er steget markant i disse lande.

1
 I Finland er der mange andelskasser, men 246 af disse har dannet OKOBANK Group, som betragtes

som en bankkoncern.



70

Integrationen af det nordiske bankmarked
Den danske finansielle sektors integration med de øvrige nordiske lande
er forøget betydeligt inden for det seneste år, da nogle af de største
koncerner har indgået grænseoverskridende fusioner og overtagelser.
Eksempler herpå er Den Danske Banks køb af norske Fokus Bank og
svenske Östgöta Enskilda Bank1, ForeningsSparbankens køb af Finansie-
ringsinstituttet for Industri og Håndværk (FIH) samt SEBs handel med
Codan. Handlen mellem SEB og Codan betød, at SEB bl.a. købte Codan
Bank af Codan, mens Codan købte Trygg-Hansa af SEB. Den hidtidigt
største grænseoverskridende fusionen skete i foråret 2000 med Unidan-
marks fusion med den finsk/svenske MeritaNordbanken, hvilket skabte
den største finanskoncern i Norden med omfattende fysisk tilstedevæ-
relse i flere nordiske lande. Den meddelte kommende struktur er, at
Unibank bliver en datterbank under MeritaNordbanken, som har hjem-
sted i Finland, jf. diagram 1.

De grænseoverskridende koncerner stiller øgede krav til samarbejdet
mellem landenes tilsynsmyndigheder. Tilsynsmyndighederne i Danmark,
Sverige, Finland, Norge og Island har indgået en samarbejdsaftale, der
udbygger det praktiske samarbejde om tilsynet med kreditinstitutter,

1
 Östgöta Enskilda Bank blev erhvervet pr. 1. april 1997.

KONCENTRATION I PENGEINSTITUTSEKTOREN I EU OG NORDEN ULTIMO 1998 Figur 41
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Kilde: BankScope.
Anm.: Koncentrationen er opgjort som de fem største pengeinstitutters balancesum i forhold til alle pengeinstitutters

balancesum pr. 31. december 1998. Kun pengeinstitutter, der er registreret i BankScope, er medtaget. Tal for Nor-
den er ekskl. Island.
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forsikrings- og investeringsselskaber. Samarbejdsaftalen indeholder bl.a.
bestemmelser vedrørende udveksling af oplysninger og samarbejde om
inspektioner.

På europæisk plan er den nuværende regulerings- og tilsynsmæssige
struktur for nyligt blevet debatteret med baggrund i en rapport fra en
ad-hoc gruppe under EUs Økonomiske og Finansielle Komité, den så-
kaldte Brouwer rapport om finansiel stabilitet. I rapporten, som blev
offentliggjort efter drøftelse blandt ministre og centralbankchefer på
det uformelle ECOFIN-rådsmøde i Lissabon i begyndelsen af april i år,
konkluderes bl.a., at den nuværende institutionelle indretning på områ-
det udgør et sammenhængende og fleksibelt grundlag for at sikre fi-
nansiel stabilitet i EU, men at der er behov for en styrkelse af det prakti-
ske samarbejde mv. Det anbefales herunder, at informationsudveksling
og samarbejde mellem tilsynsmyndighederne og centralbankerne styrkes
bl.a. vedrørende store finansielle institutter og markedstendenser.

Sammenligning af udvalgte nordiske koncerner
De strukturelle ændringer omtalt ovenfor har bl.a. medført, at de største
finansielle koncerner i Norden nu har aktiviteter i flere nordiske lande
end tidligere, og at størrelsesforholdet mellem koncernerne er ændret.

Med MeritaNordbankens fusion med Unidanmark er denne koncern
målt på balancesum markant større end de næststørste koncerner i Nor-
den, jf. figur 42. I europæisk sammenhæng er MeritaNordbanken/Uni-
danmark imidlertid ikke blandt de allerstørste. Eksempelvis har det hol-
landske ABN Amro en balance, som er mere end dobbelt så stor.

MEDDELT KOMMENDE STRUKTUR I NORDIC BALTIC HOLDING KONCERNEN Diagram 1

Kilde: Pressemeddelse, Unidanmark og MeritaNordbanken fusionerer, 6. marts 2000.
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BALANCER FOR UDVALGTE NORDISKE KONCERNER ULTIMO 1999 Figur 42
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Kilde: MeritaNordbanken-Unidanmark: Pressemeddelelse ved offentliggørelse af fusion. SEB: Årsredovisning 1999 - BfG
er medtaget (fusion 3.1.2000). Den Danske Bank: Årsrapport 1999. RealDanmark: Kapital Holding, Beretning og
regnskab 1999. Svenska Handelsbanken: Årsredovisning 1999. MeritaNordbanken Group: Annual Report 1999.
FöreningsSparbanken: Annual Report 1999 inkl. FIH ekskl. Hansapank. Unidanmark: Årsberetning 1999 (uden ikke-
konsoliderede selskaber). Den norske Bank: Supplementary information for Investors and Analysts 1999, (inkl.
Postbank og Vital). Christiania Bank og Kreditkasse: Årsrapport 1999. Leonia: Annual Report 1999.  Okobank
Group: Financial Statement Bulletin for 1999.

Anm.: Balancerne indeholder ikke-konsoliderede selskaber, der skønnes at være en del af koncernens samlede strategi.

ANTAL ANSATTE OG RESULTAT I UDVALGTE NORDISKE KONCERNER I 1999 Figur 43
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Kilde: Se kilde til figur 42.
Anm.: Omfatter ansatte og resultat i ikke-konsoliderede selskaber, der skønnes at være en del af koncernens samlede

strategi. SEB omfatter resultat før skat for BfG fratrukket 30 pct., som skøn for BfGs resultat efter skat. Da opgø-
relsesmetoderne for antal ansatte ikke er helt ens, er tallene ikke fuldstændigt sammenlignelige.
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Sammenlignes antal medarbejdere i de udvalgte nordiske koncerner, har
MeritaNordbanken/Unidanmark koncernen ikke overraskende flest an-
satte. Koncernen har mere end 10.000 flere ansatte end den næststørste
koncern SEB, jf. figur 43. MeritaNordbanken og Unidanmark havde til-
sammen det største resultat efter skat i 1999 på 12,6 mia.kr., hvilket er
næsten dobbelt så meget som Svenska Handelsbanken koncernen, der
havde det næsthøjeste resultat.

Sammenlignes egenkapitalforrentningen fra 1995-99 for et vægtet
gennemsnit af de største koncerner i hvert land ses, at de danske kon-
cerner har haft den mest stabile forrentning, jf. figur 44. Egenkapitalfor-
rentningen i de svenske og norske koncerner har udvist større udsving,
men har i perioden som helhed været højere end i de danske. Yderligere
kan det bemærkes, at i hele perioden har der kun været små forskelle i
egenkapitalforrentningen mellem de danske koncerner, hvilket er illu-
streret ved afstanden mellem maksimum og minimum i figur 44. Bl.a.
som følge af fusioner og overtagelser i perioden, som har ændret kon-
cernerne i analysen, skal resultaterne dog tages med forbehold.

Strukturændringer på det nordiske forsikringsmarked
Livsforsikringsselskaber har i en årrække indgået i større finansielle kon-
cerner. Derved kan koncernerne tilbyde flere opsparingsprodukter, hvil-
ket bliver vigtigere i takt med den øgede vægt på pensionsopsparing.

EGENKAPITALFORRENTNING I DE STØRSTE NORDISKE KONCERNER Figur 44
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Kilde: BankScope undtagen RealDanmark: Kapital Holding, Beretning og regnskab 1999. Leonia: Annual Report 1999.
Okobank Group: Financial Statement Bulletin for 1999.

Anm.: Danmark omfatter tal for Den Danske Bank, Unidanmark og RealDanmark, proforma tal for 1995-97. Sverige
omfatter tal for MeritaNordbanken (Nordbanken for 1995-96), SEB, ForeningsSparbanken og Svenske Handels-
banken. Norge omfatter tal for Den norske Bank og Christiania Bank og Kreditkasse. Finland omfatter tal for Me-
ritaNordbanken (Merita Bank for 1995-96), Leonia koncernen (Leonia Bank for 1995-96) og Okobank Group fra og
med 1996. Egenkapitalforrentning: Resultat efter skat i forhold til egenkapitalen ultimo året.
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Imidlertid indgår skadesforsikring sjældnere i de finansielle koncerner.
Det skyldes bl.a., at fordelene ved at producere både bank- og skades-
forsikringsprodukter af nogle anses for at være mindre åbenbare.

I 1999 blev flere skadesforsikringsselskabers ejerforhold ændret i en
række nordiske lande. Den Danske Bank solgte sin skadesforsikringsvirk-
somhed til Topdanmark, og svenske SEB solgte Trygg-Hansa til Codan.
Nykredit og Unidanmark gik imidlertid i den modsatte retning. Nykredit
aftalte en fusion med Østifterne forsikring, og Unidanmark fusionerede
med Tryg-Baltica, der senere overtog det norske forsikringsselskab Ve-
sta. De to finansielle koncerner skilte sig i 1999 ud fra de største nordi-
ske finansielle koncerner ved at have skadesforsikringsvirksomhed som
en del af koncernen. Med Unidanmarks fusion med MeritaNordbanken
vil den største nordiske koncern dermed også indeholde skadesforsik-
ringsvirksomhed, om end det vil udgøre en mindre andel af koncernens
forretningsområde.

NORDISKE ELEKTRONISKE BANKER

Den finansielle sektor i de nordiske lande er kendetegnet ved en meget
udbredt anvendelse af moderne teknologi. Eksempelvis har de nordiske
internetbanker et meget stort produktudbud og er langt fremme i in-
troduktionen af WAP (Wireless Application Protocol) service. Grundlaget
for etablering af internetbanker er godt i flere af de nordiske lande. Det
skyldes bl.a. en tendens til, at i lande med lav befolkningstæthed har en
stor andel af befolkningen adgang til internettet.

Pengeinstitutterne specielt i Finland, men også i Sverige har satset på
internetbanker, mens de danske pengeinstitutter også har fokuseret på
andre elektroniske transaktionsformer som pc- og telefonbanker1. De tre
elektroniske transaktionsformer: internet, pc og telefon benævnes i det
følgende elektroniske banker.

Udvalgte nordiske finansielle koncerners elektroniske bankers udbredel-
se hos privatkunderne i slutningen af 1999 fremgår af figur 45. Tilsynela-
dende har de største nordiske banker (målt på balancen) også den mest
omfattende anvendelse af elektroniske bankforretninger blandt privat-
kunderne. Sammenligningen af bankerne skal dog tages med visse forbe-
hold, bl.a. fordi der er mindre forskelle i bankernes opgørelsesmetoder.

Det er ikke alle ydelser, som umiddelbart egner sig for distribution via
elektroniske banker. Komplekse produkter (eksempelvis pensionsord-

1
 Ifølge Finansrådet havde ca. 542.000 privatkunder en homebankingaftale og ca. 83.000 virksomheder

en officebankingaftale med deres pengeinstitut pr. 1. januar i år i form af en aktiv pc-ordning eller
via internettet. Et halvt år tidligere havde henholdsvis ca. 441.000 privatkunder og ca. 61.000 virk-
somheder en aftale med deres pengeinstitut. Ifølge Finanstilsynet tilbød 90 pengeinstitutter ultimo
februar 2000 bankydelser via internettet.
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ninger), som er underlagt indviklet regulering og beskatning og samti-
dig har stor økonomiske betydning for kunden, vil kræve rådgivning.
Kunderne har traditionelt ønsket at få rådgivning i form af et personligt
møde med en rådgiver. For nogle ydelsers vedkommende kan rådgiv-
ning derfor blive en endnu vigtigere konkurrenceparameter end hidtil.

Omkostninger og indtægter ved elektroniske banker
De simple transaktioner, som kunderne kan foretage via elektroniske
banker, eksempelvis overførsler mellem konti, giver bankerne store be-
sparelsesmuligheder. Eksempelvis er omkostningerne ved en transaktion
i en filial ca. 8 gange større, end hvis transaktionen gennemføres over
internettet1. Til gengæld kan kunderne via internettet let få information
om priser og vilkår på konkurrenternes produkter, så konkurrencen
øges, og priserne presses. Samtidig har bankerne også betydelige udgif-
ter til etablering og videreudvikling af elektroniske løsninger. Hvis stra-

1
 Moody´s Investors Service, April 2000 "Nordic Internet Banking".

ANDEL AF PRIVATKUNDER SOM ANVENDER ELEKTRONISKE BANKER
ULTIMO 1999 Figur 45
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Kilde: SEB: Årsredovisning 1999, telefonbankkunder fra Salomon Smith Barney "Net Winners & Losers", oktober 1999.
Den Danske Bank: Årsrapport 1999, telefonbankkunder fra Salomon Smith Barney. Svenska Handelsbanken: Års-
redovisning 1999, telefonbankkunder fra Salomon Smith Barney. MeritaNordbanken: Annual Report 1999.
FöreningsSparbanken: Annual Report 1999 samt oplysninger direkte fra banken. Unidanmark: Årsberetning 1999.
RealDanmark: Oplysninger direkte fra RealDanmark. Tallene omfatter kun BG Bank. Den norske Bank: Supplemen-
tary Information for Investors and Analysts 1999 inkl. Telegiro. Christiania Bank og Kreditkasse, Leonia og Oko-
bank Group: Oplysninger direkte fra bankerne.

Anm.: Nogle tal omfatter også et mindre antal erhvervskunder, og oplysningerne vedrørende telefonbankkunder fra
Salomon Smith Barney er pr. ultimo juni 1999.  Der er ikke taget højde for, at kunderne kan have både telefon- og
internetbankaftaler.  Desuden er der store forskelle på, hvor ofte kunderne anvender de elektroniske banker, og
hvilke ydelser, der tilbydes af bankerne.
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tegien yderligere er at være blandt de førende, er dette givetvis forbun-
det med store omkostninger.

I en overgangsfase vil implementeringen af ny teknologi primært in-
debære højere omkostninger, men på sigt kan det antageligt mere end
opvejes af forbedret indtjening og besparelser. Når eksempelvis kunden
selv foretager pengeoverførsler via elektroniske banker mindskes beho-
vet for varetagelse af sådanne funktioner i filialerne.

Sammenlignet med at oprette og drive et filialnet er omkostningerne
ved en internetbank meget lave. Der er således mulighed for relativt
billigt at nå et meget stort antal potentielle kunder. Langt de fleste in-
ternetbanker i de nordiske lande er oprettet af banker med et velud-
bygget filialnet, og internetbankerne bliver i vid udstrækning betragtet
som en yderligere distributionskanal1.

En række nordiske banker med mange internetkunder har i den sene-
ste tid bebudet besparelser i filialnettet som følge af den større anven-
delse af internetbanker. Det kan derfor ikke udelukkes, at der vil opstå
behov for omstrukturering af filialerne, når der er opnået en såkaldt
kritisk masse i internettransaktionerne. Omfanget af de eventuelle om-

1
 I USA, hvor anvendelsen af internetydelser er meget udbredt, er der kun ca. 10 "rene" internetban-

ker, dvs. banker, som kunderne kun kan komme i kontakt med over internettet (eller telefonisk), og
ingen af disse banker har indtil videre opnået en stor markedsandel.

UDVIKLINGEN I ANTAL PENGEINSTITUTFILIALER PR. 1.000 INDBYGGERE
ULTIMO ÅRET Figur 46
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1998, 1999.

Anm.: For Danmark indgår indtil 1996 kun pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 100 mio.kr. og derover. Fra
1996 indgår kun pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 250 mio.kr. og derover.
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struktureringer vil være påvirket af, hvordan bankernes filialnet dækker
markedsområdet i forhold til konkurrenternes filialnet.

I løbet af 1990'erne er der i alle de nordiske lande sket en reduktion i
filialnettet, jf. figur 46. Udviklingen kan i høj grad henføres til rationali-
seringer som følge af konsolideringen i sektoren, men også væksten i
alternative distributionskanaler såsom kontantautomater og elektroni-
ske banker har haft – og vil også fremover have - betydning.

FREMTIDSPERSPEKTIVER

Den nordiske finansielle sektors anvendelse af moderne teknologi vil
også fremover spille en væsentlig rolle for udviklingen i sektoren. Gene-
relt stiller den teknologiske udvikling institutterne over for en række
udfordringer, som kan medføre både gevinster og tab. Teknologien
muliggør en effektivisering af produktion og distribution, ligesom at
produkterne i højere grad kan "skræddersys" til kunden. Yderligere kan
dele af arbejdsprocessen outsources til underleverandører eller uddele-
geres direkte til kunderne, så der kan fokuseres på kerneområder, hvor
instituttet har en høj kompetence, eksempelvis rådgivning. Derudover
kan institutterne udbygge og forbedre kunderelationerne ved at udnyt-
te internettet til markedsføring af ikke-finansielle produkter.

På samme tid kan konkurrencen imidlertid skærpes. Det skyldes bl.a.,
at kundernes informationsniveau bliver højere, og at virksomheder uden
for den finansielle sektor kan begynde at udnytte deres varemærke,
kundeinformationer og distributionsnet til at udvide varesortimentet
med finansielle produkter. Til det formål kan disse virksomheder vælge
enten at oprette egne finansielle institutter (eksempelvis internetban-
ker), eller de kan indgå aftaler, hvor de etablerede finansielle institutter
får rollen som underleverandører af visse finansielle ydelser. Uanset valg
af form kan det medføre ændringer i den nuværende struktur i den
finansielle sektor.

En af reaktionerne på ovennævnte udfordringer kan blive en øget
konsolidering i den finansielle sektor i form af fusioner og overtagelser
eller strategiske alliancer. Desuden kan der opstå flere alliancer mellem
den finansielle sektor og virksomheder uden for den finansielle sektor1,
eksempelvis telekommunikationsselskaber, som følge af den større fokus
på elektroniske distributionskanaler.

1
 Commerzbank har et samarbejde med Deutsche Telekom. Deutsche Bank har strategiske alliancer

med bl.a. Nokia, SAP, AOL Europa og Mannesmann. I Danmark har eksempelvis Den Danske Bank
indgået en aftale med det svenske internetkonsulentfirma Framfab. Den Danske Bank og BG Bank
har også indgået en aftale med Teledanmark om bankinformationer på Teledanmarks WAP-
tjenester.
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Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og
områder uden for EU

Niels C. Andersen, Juridisk Sektion, og Niels Bartholdy, Internationalt
Kontor

INDLEDNING

I tilfælde af, at det ved folkeafstemningen 28. september 2000 bliver
godkendt, at Danmark tilslutter sig eurosamarbejdet, skal der tages stil-
ling til de valutariske forhold for Færøerne og Grønland. Begge har i
dag danske kroner som valuta1. Færøerne og Grønland er kendetegnet
ved, at de er en del af Kongeriget Danmark, men ikke er medlemmer af
EU.

Flere af de lande, som i dag deltager i eurosamarbejdet, har tæt øko-
nomisk tilknytning til små stater eller områder, som traditionelt har an-
vendt det nuværende eurolands valuta (fx franske franc) som sin valuta,
men som ikke er medlemmer af EU. Rammerne for eurolandenes valuta-
samarbejde med disse småstater og områder efter indførelsen af euroen
er fastlagt i en række EU-beslutninger, som kort gennemgås nedenfor.

Fælles for EU-beslutningerne er, at alle de pågældende småstater og
områder får mulighed for at bevare den valutariske tilknytning til euro-
landet ved at anvende euroen som deres valuta. Alt tyder også på, at de
vil benytte sig af denne mulighed. Dog udestår stadig en endelig afkla-
ring mellem de enkelte eurolande og de tilknyttede småstater og områ-
der om den nærmere juridiske udformning af arrangementerne.

Endelig gennemgås også to EU-beslutninger om Frankrigs og Portu-
gals valutasamarbejde med henholdsvis CFA-zonen og Comorerne og
Kap Verde efter de to landes overgang til euroen.

MONACO, SAN MARINO OG VATIKANET

Monaco, San Marino og Vatikanet er formelt set selvstændige stater, og
de er ikke medlemmer af EU. De tre små stater har imidlertid meget
tætte forbindelser med henholdsvis Frankrig (Monaco) og Italien (San

1
Færøerne anvender den danske møntserie, men har sin egen seddelserie med regningsenheden 1
króna. Sedlerne kan ombyttes med danske sedler i forholdet 1:1.
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Marino og Vatikanet) og har i kraft af konventioner haft aftaler om
brug af det store nabolands valuta.

Fyrstendømmet Monaco har traditionelt anvendt franske franc som
valuta med sedler og mønter denomineret i franske franc som lov-
ligt betalingsmiddel. Monaco har også sin egen møntserie, som ikke er
lovligt betalingsmiddel uden for Monaco. Tilsvarende har sedler og
mønter denomineret i italienske lire været anvendt i Republikken San
Marino og Vatikanstaten, idet begge disse lande dog også selv har ud-
stedt mønter, der er lovligt betalingsmiddel i Italien og i pari med itali-
enske lire.

Med overgangen til euro 1. januar 1999 overgik kompetencen til ind-
gåelse af valutaarrangementer med tredjelande eller områder uden for
EU fra nationalt niveau i Frankrig og Italien til EU-niveau (dvs. minister-
rådet). EUs ministerråd vedtog derfor 31. december 1998 tre beslutnin-
ger om de monetære relationer med de tre små lande1. I de tre beslut-
ninger fastlægges nogle overordnede rammer for den valutariske til-
knytning. EU bemyndiger samtidig henholdsvis Frankrig og Italien til på
EUs vegne at forhandle og indgå aftale med de tre småstater. EU-
kommissionen og Den Europæiske Centralbank, ECB, skal tilknyttes for-
handlingerne, og aftalerne skal i høring i EUs økonomiske og finansielle
udvalg, EFC. Såvel EU-kommissionen som ECB og EFC kan forlange, at
aftalerne forelægges for ministerrådet.

I de tre EU-beslutninger erklæres Monaco, San Marino og Vatikanet
berettiget til at bruge euroen som deres officielle valuta og til at give
eurosedler og -mønter status som lovlige betalingsmidler. De tre stater
pålægges en forpligtelse til ikke at udstede nogen form for pengesedler,
mønter eller pengesurrogater, før EU har godkendt betingelserne her-
for. Desuden forpligtes de tre lande til at indføre EUs regler for euro-
sedler og -mønter og arbejde tæt sammen med EU i bekæmpelsen af
falskmøntneri. Endelig gives kreditinstitutter i de tre lande adgang til
euroområdets betalingssystemer på vilkår, som skal godkendes af ECB.
For Monaco, som har den klart største finansielle sektor af de tre stater,
nævnes endvidere i EU-beslutningen muligheden for at stille krav til
finansielle institutioner om mindstereserver og statistiske indberetninger
til ECB.

Som nævnt er de detaljerede aftaler mellem Frankrig og Monaco og
mellem Italien og San Marino og Vatikanet endnu ikke færdigforhand-
let, antagelig fordi man først finder det strengt nødvendigt at have de-
taljerne på plads, når der indføres sedler og mønter i euro i 2002.

1
 Rådets beslutninger af 31. december 1998 om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

relationer med hhv. Fyrstendømmet Monaco, Republikken San Marino og Vatikanstaten (1999/96-
98/EF), EF-tidende nr. L 30 af 4. februar 1999, s. 31-36.
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SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON OG MAYOTTE

To små øer ud for Canadas østkyst (Saint-Pierre og Miquelon) og en lille
ø nord for Madagaskar (Mayotte) udgør en del af den franske republik
og har hidtil anvendt franske franc som valuta med franske sedler og
mønter som eneste lovlige betalingsmiddel. Øerne betegnes formelt
som "franske territoriale administrative enheder". Øerne er ikke med-
lemmer af EU, i modsætning til fx de franske oversøiske departementer,
som er fuldt omfattet af EU-traktaten. Til gengæld indgår de tre øer
blandt EUs såkaldte associerede oversøiske lande og territorier.

De særlige forhold for Saint-Pierre-et-Miquelon og Mayotte har nød-
vendiggjort en afklaring af deres monetære ordninger efter indførelsen
af euroen i Frankrig. I en EU-beslutning vedtaget 31. december 1998
fastlægges nogle rammer for disse monetære arrangementer1.

Ifølge EU-beslutningen skal euroen indføres som valuta på de tre øer,
og Frankrig skal fra 1. januar 2002 give sedler og mønter benævnt i euro
status af lovlige betalingsmidler på øerne. ECB og de nationale central-
banker (dvs. i praksis Banque de France) kan varetage Eurosystemets
monetære funktioner og transaktioner på de tre øer. Frankrig pålægges
efter aftale, i samråd med EU-kommissionen og ECB, at sikre, at de dele
af fællesskabslovgivningen, som er nødvendige for, at Den Økonomiske
og Monetære Union (ØMUen) kan fungere, anvendes på Saint-Pierre-et-
Miquelon og Mayotte.

EU-beslutningen må tolkes derhen, at euroområdet i realiteten ud-
strækkes til også at dække Saint-Pierre-et-Miquelon og Mayotte. ECB og
Eurosystemet overtager centralbankbeføjelserne, om end centralbank-
funktionen i praksis vil blive varetaget af Banque de France på vegne af
Eurosystemet. Og Frankrig skal via sin egen lovgivning sikre, at alle de
relevante traktatbestemmelser om ØMUen også bliver gældende på de
tre øer, selv om de ikke direkte er omfattet af EU-traktaten.

Heller ikke for arrangementerne med Saint-Pierre-et-Miquelon og
Mayotte er de nærmere detaljer – herunder de nødvendige ændringer i
den franske lovgivning – på plads endnu.

ANDRE VALUTAARRANGEMENTER MED EUROOMRÅDET

For Frankrig og Portugal har indførelsen af euroen og flytningen af
kompetencen for monetære spørgsmål og valutaspørgsmål fra nationalt
niveau til EU-niveau også nødvendiggjort en afklaring af disse landes

1
 Rådets beslutning af 31. december 1998 om de monetære arrangementer i de franske territoriale

administrative enheder Saint Pierre og Miquelon og Mayotte (1999/95/EF), EF-tidende nr. L 30 af 4.
februar 1999, s. 29-30.
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fortsatte valutasamarbejde med henholdsvis CFA-zonen og Comorerne
og Kap Verde.

CFA-zonen består af to grupper af lande, 6 centralafrikanske og 8
vestafrikanske. Hver af de to afrikanske landegrupper har deres egen
økonomiske og monetære union med fælles centralbank, og begge lan-
degrupper har som valuta den såkaldte CFA-franc, som er fastlåst til den
franske franc i et fast omregningsforhold. Inden for CFA-samarbejdet
har man tillige fælles multilateral overvågning og konvergenskriterier
for de offentlige budgetter. Comorerne har egen centralbank og an-
vender som valuta den comoriske franc, som også er fastlåst til franske
franc i et fast omregningsforhold.

Kap Verde har egen centralbank og valutaen, Kap Verde escudoen, er
fastlåst til den portugisiske escudo i et fast omregningsforhold.

EUs ministerråd har vedtaget to beslutninger1, som bemyndiger Frank-
rig og Portugal til at videreføre deres gældende aftaler om valuta-
samarbejde med henholdsvis CFA-zonen og Comorerne og Kap Verde.
Frankrig og Portugal og deres samarbejdspartnere bibeholder eneansva-
ret for gennemførelsen af disse aftaler. Der er således ikke tale om at
lave nye aftaler på vegne af EU. Det fastlåste omregningsforhold til
franske franc og portugisiske escudo, som jo begge erstattes af euro,
skal udelukkende være garanteret via henholdsvis det franske og det
portugisiske nationale statsbudget. Endelig skal de to lande holde EU-
kommissionen, ECB og EFC orienteret om eventuelle ændringer i om-
regningsforholdene og om mindre justeringer i aftalerne. Planer om
væsentlige ændringer (som berører aftalernes omfang og karakter) skal
forelægges EUs ministerråd til godkendelse.

Der findes mange andre eksempler på lande, som i en eller anden form
har knyttet deres valuta enten til euroen eller til en af de nationale valu-
taer i euroområdet, fx D-mark. Her er imidlertid tale om rent unilaterale
valutaarrangementer, som ikke indebærer forpligtelser for ECB eller lande
i euroområdet, hvad enten der er tale om et "currency board" eller et
mere traditionelt fastkursarrangement. Derfor har det ikke været nød-
vendigt at udforme EU-beslutninger om sådanne arrangementer.

FÆRØERNE OG GRØNLAND

Hvis Danmark skal deltage i eurosamarbejdet, vil der som nævnt i ind-
ledningen skulle tages stilling til valutaforholdene på Færøerne og i
Grønland.

1
Rådets beslutning af 23. november 1998 om valutakursspørgsmål i relation til CFA-francen og den
comoriske franc (98/683/EF), EF-tidende nr. L 320 af 28. november 1998, s. 58-59 og Rådets beslutning
af 21. december 1998 om valutakursspørgsmål i relation til den kapverdiske escudo (98/744/EF), EF-
tidende nr. L 358 af 31. december 1998, s.111-112.
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Ovenstående gennemgang af EU-beslutninger viser, hvordan sådanne
spørgsmål, med større eller mindre lighedsgrad med forholdet mellem
Danmark og Færøerne og Grønland, er blevet håndteret for de nuvæ-
rende eurolande og deres samarbejdspartnere.

For Færøerne og Grønland skal det bemærkes, at det i protokol 22 til
EU-traktaten er fastlagt, at bestemmelserne i artikel 14 i statutten for
Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Central-
bank ikke berører Danmarks Nationalbanks ret til at udføre sine nuvæ-
rende opgaver vedrørende de dele af Kongeriget Danmark, der ikke
udgør en del af Fællesskabet. Den nævnte artikel 14 indeholder be-
stemmelser om de nationale centralbanker, herunder deres mulighed
for at udføre funktioner, som ikke er nævnt i statutten.
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Currency boards

Ulrik Bie, Sekretariatet og Niels Peter Hahnemann, Internationalt Kontor

HVAD ER ET CURRENCY BOARD?

I lande med currency boards bygger pengepolitikken på, at den inden-
landske pengebase1 skal være fuldt dækket af udenlandsk valuta og
guld. Under en streng fortolkning af reglen må den ansvarlige myndig-
hed ikke erhverve indenlandske finansielle aktiver, hvilket betyder, at
pengebasen tilpasser sig til valutareserven. Samtidig skal enhver frit og
uden begrænsninger kunne veksle til og fra en ankervaluta til en fastsat
kurs. Princippet er lovfæstet, og kan således kun ændres ved en lovæn-
dring. Dette gælder også for den fastsatte valutakurs.

Currency boards har sin oprindelse i de britiske kolonier2, hvor de pri-
mært blev etableret for at skabe ordnede monetære forhold og samti-
dig beholde møntningsgevinsten i lokalområdet. Koloniernes currency
boards havde ikke andre funktioner end udstedelse af seddel og mønt
mod indskud af pund i London og omvendt at indløse lokalvaluta mod
pund. De fleste currency boards var hjemmehørende i lokalområdet,
mens enkelte havde hovedsæde i London. I perioden efter 2. verdens-
krig og indtil kolonierne afvikledes i 1950'erne og 1960'erne havde langt
de fleste britiske kolonier currency boards. De tidligere kolonier indførte
typisk egentlige centralbanker ved uafhængigheden.

Ligesom under guldfodssystemet var der en række spilleregler, der
skulle overholdes i currency board-landene.3 For det først skulle kursen
mod ankervalutaen ligge fast. For det andet måtte et currency board
ikke gribe ind i rentedannelsen på pengemarkedet. Koloniernes curren-
cy boards var således ikke udstyret med pengepolitiske instrumenter
som fx officielle rentesatser. De fleste steder var dette dog ikke noget
større problem. På grund af de økonomiske strukturer i mange kolonier
havde bankerne ofte kun få investeringsmuligheder i de lokale økono-
mier, og bankindskud var af begrænset omfang i forhold til seddel- og

1
 Pengebasen dækker seddel- og møntomløbet samt private bankers eventuelle påkrævede indskud i

centralbanken, her kaldet M0.
2
 Se Shannon (1952) for en uddybende beskrivelse af de britiske currency boards.

3
 For en gennemgang af guldfodssystemet henvises til Bie og Henneberg Pedersen (1999).
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møntomløbet. Mange banker var direkte filialer af britiske banker, og
generelt holdt kolonibankerne en stor del af deres aktiver i London.
Bankerne fungerede i vid udstrækning også som vekselkontorer. De
enkelte currency boards havde ingen diskretionære beføjelser, og ud-
sving i valutareserverne indvirkede direkte på den indenlandske likvidi-
tet, der primært bestod af seddel og mønt.1 Af samme årsag skulle et
currency boards aktiver holdes i sikre og letomsættelige statspapirer
inden for det britiske imperium, men ikke i indenlandske finansielle
aktiver, selv om de fandtes.

Den beskrevne rene form for currency board kan virke procyklisk. Hvis
der fx opstår betydelige økonomiske problemer hos en stor samhandels-
partner, vil det foruden et initialt chok til økonomien også kunne ryste
udenlandske investorers tillid, hvilket igen kan føre til kapitalflugt og
dermed en reduktion af valutareserven. Hermed forværres den inden-
landske krise. Parallelt vil et kraftigt opsving kunne tiltrække investerin-
ger og dermed medføre en overophedning i økonomien. Denne sam-
menhæng viser samtidig, i hvor høj grad currency board-lande er påvir-
kede af kapitalbevægelser.

Indførelsen af et rent currency board er den mest vidtgående ensidige
binding af en valuta, som et land kan foretage uden at indføre et andet
lands valuta som sin egen. Et currency board har udstedelse af lokal va-
luta mod ankerlandets valuta som eneste opgave, og den primære for-
skel mellem at have et currency board og anvende et andet lands valuta
er dermed et spørgsmål om, hvem møntningsgevinsten tilfalder.

DE NUVÆRENDE CURRENCY BOARD-SYSTEMER

I de senere år er der en række lande, der har anvendt principperne i et
currency board som grundlag for deres monetære system, men inden for
rammerne af en mere traditionel centralbank. En væsentlig forskel mel-
lem koloniernes currency boards og de nuværende currency board-
systemer er, at reglen for valutareservens dækning af pengebasen ikke
er en nøjagtig fastsat størrelse (fx 110 pct. dækning), men derimod en
mindste dækning, typisk mindst 100 pct. Hermed åbnes for muligheden
for at akkumulere udenlandske reserver og dermed etablere en likvidi-
tetsreserve for centralbanken. En akkumuleringen af overskydende li-
kviditet betyder, at det bliver muligt at udjævne de likviditetsstrømme,
som altid finder sted i åbne økonomier, og dermed etablere et vist kon-
tracyklisk instrument.

1
 De britiske currency boards havde som en generel regel en overskydende likviditet på 10 pct.
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I modsætning til forholdene i de daværende britiske kolonier har de
nuværende currency board-lande et selvstændigt bankvæsen, hvor ind-
skuddene i bankerne spiller en langt større rolle, end det fx var tilfældet
i guldfodsperioden. Den pengepolitiske myndighed skal derfor ikke ale-
ne sikre en møntningsgevinst, men også varetage en række central-
bankmæssige opgaver i forhold til den finansielle sektor. Opgaver, der
indebærer et udlån til bankerne, kan kun udføres, hvis de pågældende
centralbanker har en overskydende likviditet, jf. tidligere.

Anvendelsen af currency board-systemet er i 1980'ene og 1990'erne sket
i forbindelse med en stabiliseringsproces, jf. boks 1.1 Hong Kong gen-
etablerede sit currency board-system i forbindelse med en valutakrise. I
Argentina og overgangsøkonomierne Estland, Litauen og Bulgarien har
det primære formål været at få nedbragt en meget høj inflation.

Baggrunden for anvendelsen af currency board-systemet ved stabilise-
ring af økonomier med hyperinflation eller meget høj inflation har først
og fremmest været et ønske om hurtigt at opnå troværdighed i den
økonomiske politik.

1
 I Bosnien-Hercegovina indførtes et currency board i 1997 i forbindelse med implementeringen af

Dayton-aftalen. På grund af den begrænsede finansielle sektor fungerer dette currency board meget
som i de britiske kolonier.

LANDE, DER HAR ANVENDT CURRENCY BOARD-SYSTEMET VED STABILISERING Boks 1

Hong Kong genindførte et currency board-system i 1983 efter pres mod Hong Kong

dollaren. Hong Kong dollaren er sat i forholdet 7,8:1 til den amerikanske dollar. Hong

Kong havde i årene efter 1988 indført en række pengepolitiske instrumenter, der så-

ede tvivl om, hvorvidt systemet var et currency board-system eller en traditionel cen-

tralbank. Ved en reform i 1998 bevægede man sig mod et mere rent currency board-

system.

Argentina valgte currency board-systemet i 1991. Det naturlige valg af ankervaluta

var dollaren, der allerede var og stadig er vidt udbredt, både til opsparing og til

transaktioner. Den argentinske peso er sat i forholdet 1:1 til den amerikanske dollar.

Estland indførte et currency board i 1992. Den estiske kroon blev oprindeligt sat i

forholdet 8:1 til D-marken, hvorfor forholdet til euroen er 15,6466:1, jf. side 90.

Litauen indførte currency board-systemet i 1994. Systemet har været til fortsat dis-

kussion siden indførelsen, bl.a. fordi der er valgt en dollarbinding, som godt nok var i

overensstemmelse med handelsmønstret på tidspunktet for introduktionen, men som

strider imod Litauens langsigtede mål om medlemskab af EU. Den litauiske lat er sat i

forholdet 4:1 til den amerikanske dollar.

Bulgarien indførte et currency board i 1997. D-marken valgtes til ankervaluta ud fra

både handelsmæssige og strategiske overvejelser. Den bulgarske lev blev oprindeligt

sat i forholdet 1.000:1 til D-marken, men efter en pengereform blev forholdet 1:1,

hvorfor forholdet til euroen er 1,95583:1.
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Problemerne omkring den manglende troværdighed kan reduceres ved
at indføre regler1, der forhindrer myndighederne i at reagere på begi-
venheder på en måde, som er i modstrid med deres oprindelige løfte.
For nogle lande er disse begrænsninger imidlertid ikke tilstrækkelige til
at opnå troværdighed, nedbringe inflationsforventningerne og dermed
understøtte stabile monetære forhold. Hvis et land i forvejen er i en
sårbar økonomisk eller politisk situation, kan det være fristende at de-
valuere valutaen i tilfælde af et negativt stød til økonomien2 i stedet for
at skulle igennem en måske hårdhændet tilpasningsperiode – på trods
af løfter om det modsatte. Det ved både borgere og investorer, og der-
for er beslutningstagerne nødt til at overbevise borgere og investorer
om, at de er villige til at tage det lange seje træk for at genoprette øko-
nomien, og ikke vil vælge den, på kort sigt, nemmeste løsning.

For at overbevise markedsdeltagerne om, at de er troværdige, når de
lover en bestemt politik, må beslutningstagerne sende et signal til marke-
det om seriøsiteten af et stabiliseringsprogram og om villigheden til at
tage det lange seje træk. Det er her anvendelsen af currency board-
principperne spiller en rolle. Currency board-systemet er en strengere
binding end et traditionelt fastkursregime, hvilket betyder, at det er svæ-
rere at slippe ud af igen. Signaleringen består derfor i, at prisen i form af
tabt omdømme ved at forlade et currency board-system er så tilpas høj, at
kun den troværdige beslutningstager, der ikke ønsker at forlade regimet
under nogen omstændigheder, vil være villig til at indføre det.3

Dette ræsonnement er især af betydning i lande, der igennem en
længere årrække har vist sig ude af stand til at føre en troværdig politik,
eller i overgangsøkonomier, der ikke har haft muligheden for at bevise
deres vilje til at holde en valgt økonomisk strategi baseret på markeds-
økonomi. Behovet for at vise troværdighed og fokusere på langsigtet
strategi vejer i disse tilfælde over ulempen ved ikke at være i stand til at
reagere på et negativt stød.4

Der er stor forskel på opbygningen af de nuværende systemer, der byg-
ger på currency board-principperne. Det gælder både det legale grund-
lag og omfanget af pengepolitiske instrumenter. Et gennemgående
princip er dog, at dækningsreglen, og dermed valutareservens størrelse,
sætter nogle grænser for, i hvilket omfang centralbankerne kan skabe
likviditet for den finansielle sektor, og for, hvordan de kan yde lån (len-
der of last resort) i forbindelse med finansielle kriser.

1
 Indførelsen af regler er en væsentlig konklusion inden for den såkaldte tidsinkonsistenslitteratur. Se

fx Kydland og Prescott (1977) og Barro og Gordon (1983) for en teoretisk gennemgang.
2
 Se fx Lohmann (1992) for en gennemgang af konsekvenser af negative chok.

3
 For en teoretisk modellering se fx Cukierman, Kiguel og Liviatan (1992).

4 For en diskussion af dette i forhold til Estland henvises til Kraft (1999).
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DEN FINANSIELLE SEKTOR

Mens de fleste currency board-lande har forstået at tilpasse sig be-
grænsninger i finansieringen af offentlige underskud, har alle på et eller
andet tidspunkt oplevet betydelige problemer i forholdet til den finan-
sielle sektor.

Under et currency board-system kræver en velfungerende rentemeka-
nisme, at centralbanken ikke sætter markedsrenten, og at det pågæl-
dende land er villig til at acceptere en betydelig likviditetsstramning og
deraf følgende mulighed for recession i forbindelse med kapitalud-
strømning og eksogene chok. Det betyder samtidig, at de korte renter
kan svinge betydeligt i takt med den finansielle sektors aktuelle behov
for likviditet, hvilket er en af årsagerne til, at den finansielle sektor er
mere sårbar under et currency board-system end under andre valuta-
kursregimer. Den finansielle sektors udsatte rolle er den primære bag-
grund for at foretage modifikationer af currency board-systemets rene
form. Det er særlig vigtigt for currency board-systemet, at den finan-
sielle sektor er sund.

I takt med den finansielle sektors udvikling vil seddel- og møntomløbet
tabe betydning i forhold til bankindeståender i indenlandsk valuta. Her-
med bliver et currency board-system mere sårbart over for systemiske kri-
ser1, fordi et generelt ønske fra indskyderne om at omveksle indeståender
i bankerne til ankervalutaen vil kræve stadigt større valutareserver.

I perioder uden valutauro opererer currency board-systemerne typisk
med valutareserver, der er større end pengebasen. Det betyder, at der
eksisterer en overskydende mængde likviditet, der kan anvendes i for-
bindelse med stabilisering af den finansielle sektor. Dette kan fx ske på
kort sigt gennem dag-til-dag forretninger eller i forbindelse med even-
tuelle finansielle kriser. Med begrænset adgang til indenlandsk likviditet
er adgangen til udenlandsk kapital i tilfælde af likviditetskrise en vigtig
faktor i opbygningen af en modstandsdygtig finansiel sektor. Både i
forbindelse med udjævning af kortsigtede udsving i likviditetsbehovet
og i forbindelse med systemiske kriser har reserve- og likviditetskrav for
banksektoren vist sig at være gode instrumenter.

Påbudte reservekrav betyder, at en del af bankernes indlån indsættes
på konto i centralbanken. Reservekrav sikrer, at den finansielle sektor
besidder en vis mængde likviditet, hvilket kan være hensigtsmæssigt i
lande med et mindre udviklet finansielt tilsyn. Såfremt reserverne ikke

1 En systemisk krise i den finansielle sektor opstår, når en stor del af sektoren ikke er i stand til at
imødekomme indskydernes ønsker om at hæve deres indskud (likviditetskrise), hvilket fx kan ske i
forbindelse med betydelig valutauro og/eller generel mistro til sektoren. En solvenskrise opstår, hvis
en stor del af banksektoren er insolvent vurderet ved markedspriser, hvilket kan opstå, når priserne
på finansielle aktiver pludseligt falder.
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forrentes, vil det til gengæld hæmme udviklingen af banksektoren og
dermed også økonomien generelt. Ved at introducere en forrentning af
påkrævede indeståender i centralbanken formindskes de forvridende
konsekvenser. Reservekravsniveauet kan anvendes til at styre den frie
likviditet i den finansielle sektor. Ved at hæve reservekravet reduceres
sektorens umiddelbare likviditet, mens en sænkning øger likviditeten.

Argentina anvendte ændringer i reservekravet særdeles aktivt under
krisen i Latinamerika i 1994-95, hvor argentinske banker blev særlig
hårdt ramt, da de havde en kraftig eksponering i mexicanske papirer.
Krisen udviklede sig til en systemisk krise, under hvilken centralbanken
sænkede reservekravet for både dollar- og pesoindskud fra 43 pct. til 30
pct. for anfordringskonti og fra 3 pct. til 1 pct. for tidsindskud. De lavere
reservekrav betød, at den finansielle sektor undgik at havne i en generel
likviditetskrise, hvor de ikke ville være i stand til både at opfylde reser-
vekrav og tilfredsstille kundernes ønske om udtræk.

ESTLANDS CURRENCY BOARD-SYSTEM

For at give et klart indtryk af, hvordan et currency board-system funge-
rer, vil det estiske system blive gennemgået i det efterfølgende. Estland
er bl.a. interessant, fordi systemet her er forholdsvis ukompliceret, og
fordi de økonomiske resultater i Estland siden uafhængigheden har
været imponerende. Desuden var Estland det første europæiske land,
som anvendte systemet i forbindelse med en stabiliseringsproces, og
dannede således forbillede for Litauen og Bulgarien.

Estlands currency board-system blev etableret samtidig med introduk-
tionen af landets nationale valuta, kroon i juni 1992, og er en del af
centralbankloven, kaldet "loven om sikkerhed for den estiske kroon".
Systemet bygger på tre grundpiller, hvoraf den vigtigste er en fast valu-
takurs over for D-marken på 8 kroon pr. D-mark, og dermed nu på
15,6466 over for euro. Denne kurs blev oprindeligt fastsat af Den Estiske
Centralbank, Eesti Pank, der har beføjelser til at revaluere kroonen, men
ikke til at devaluere. Desuden må centralbankens forpligtelser, primært
seddelomløbet, ikke overstige bankens reserver i udenlandsk valuta og
guld. Der er ikke nogen form for restriktioner på betalinger over for
udlandet, hverken hvad angår løbende betalinger, kapitalbevægelser
eller finansielle transaktioner.

I det estiske system skal valutareserven give fuld dækning for central-
bankens forpligtelser. Desuden er monetær finansiering af den offentli-
ge sektors underskud forbudt, ligesom centralbanken ikke kan bruge
renteinstrumentet eller andre pengepolitiske instrumenter til at styre
pengemarkedsrenten.
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Forskellen mellem en traditionel centralbank, som fx Nationalbanken,
og Eesti Pank afspejler sig i de enkelte balanceposter. Således bestod 97
pct. af Eesti Panks samlede aktiver af udenlandsk valuta og guld ved
udgangen af 1999, sammenlignet med 60 pct. for Nationalbanken, jf.
figur 1.

Sammensætningen af passiverne afspejler Eesti Panks færre indlånsfa-
ciliteter. I Eesti Pank udgør seddel- og møntomløbet sammen med ind-
lån, primært påkrævede reserveindbetalinger, 75 pct. af de samlede
passiver, jf. figur 2. Resten bestod af egenkapitalen og forpligtelser i
udenlandsk valuta, herunder til IMF. I modsætning hertil udgjorde sed-
del- og møntcirkulation og indlån på anfordring 33 pct. i Nationalban-
ken, mens indskudsbeviser udgjorde yderligere 36 pct.

Det estiske currency board-system er relativt rent sammenlignet med
andre landes. Den vigtigste pengepolitiske facilitet, som Eesti Pank be-
sidder, er en stående og ubegrænset facilitet på valutamarkedet i Est-
land, hvorigennem banken er forpligtet til at handle D-mark for kroon
med banker, der har licens i Estland. Handlerne indgås til en fast pris, og
faciliteten er ubegrænset. Siden 1996 har der ikke været spænd mellem
købs- og salgskurser. Fra 1999 dækker denne facilitet euro og dens
komponentvalutaer.

Under et currency board-system afhænger centralbankens muligheder
for at yde lån til den finansielle sektor af, om centralbanken har

AKTIVER I EESTI PANK OG DANMARKS NATIONALBANK, ULTIMO 1999 Figur 1
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overskydende valutareserver. Siden oprettelsen i 1992 har dette været
tilfældet i Estland, jf. figur 3, men der er kun ydet lån til bankerne i et
meget begrænset omfang.

Ved udgangen af 1999 var valutareserven 30 pct. større end pengeba-
sen, M0, som Eesti Pank er forpligtet til at dække i udenlandsk valuta.

PASSIVER I EESTI PANK OG DANMARKS NATIONALBANK, ULTIMO 1999 Figur 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Eesti Pank Nationalbanken

Seddel- og møntcirkulation Indlån (inkl. reservekrav) Indskudsbeviser

Staten Egenkapital Andet

Pct.

Kilde: Eesti Pank og Danmarks Nationalbank.

VALUTARESERVE, M0 OG M2 I ESTLAND, ULTIMO ÅRET Figur 3

0

5

10

15

20

25

30

35

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Valutareserve M0 M2

Mia. estiske krooner

Kilde: International Financial Statistics, IMF.



93

Valutareserven dækker halvdelen af pengemængdeaggregatet M2, som
bl.a. omfatter indskud på tid i de kommercielle banker.

Eesti Pank har i praksis kun gjort brug af muligheden for indgriben i
enkelte tilfælde i 1992-95 i forbindelse med afviklingen af det gamle
sovjetiske bankvæsen og overgangen til currency board-systemet. Den
væsentligste del af rekonstruktionen af den finansielle sektor fandt sted
på dette tidlige tidspunkt i reformprocessen. I 1998 købte Eesti Pank 58
pct. af aktierne i den private Optiva Pank under henvisning til risikoen
for finansiel ustabilitet.1

Eesti Pank begyndte i 1993 månedligt at udstede indskudsbeviser til
estiske banker. Denne facilitet er muliggjort af valutaoverskuddet. For-
målet med introduktionen af indskudsbeviser var at skabe et inter-
bankmarked, hvor beviserne kunne fungere som sikkerhedsstillelse. Der
har imidlertid været tale om meget begrænsede beløb, og instrumentet
mistede i 1996 sin betydning, da beregningen af reservekravene blev
gjort mere fleksibel. Indskudsbeviserne vil blive fjernet i en kommende
reform af de pengepolitiske instrumenter.

En bank skal i henhold til reservekravet indskyde et beløb i Eesti Pank
svarende til en procentdel af bankens indenlandske og udenlandske
passiver. Procentdelen var oprindeligt 10 pct., men blev hævet til 13 pct.
i 1997 i lyset af den internationale valutauro og den kraftige udvidelse
af den indenlandske kreditgivning. Siden 1996 har dette krav skulle
overholdes som et gennemsnit for en given måned med et dagligt mi-
nimum på 4 pct. Manglende opfyldelse af reservekravet straffes med en
rente på 20 pct. på det manglende beløb.

For at mindske de forvridende konsekvenser af, at kun bankerne skal
opfylde reservekrav, er de påkrævede reserver siden juli 1999 blevet
forrentet med ECBs indlånsrente. Pengemarkedet opererer således i en
rentetunnel, hvor gulvet udgøres af ECBs indlånsrente og loftet af straf-
renten. Forrentningen gælder også for indskud i centralbanken, der
overstiger reservekravene. Denne "indskudsfacilitet" er dog kun i be-
grænset omfang blevet benyttet.

Da samtlige bankindskud i Eesti Pank forrentes, har bankerne ikke no-
gen stor tilskyndelse til at udligne likviditetsforskelle indbyrdes. Derfor
er det estiske pengemarked svagt udviklet. Det samme gælder for obli-
gationsmarkedet, da obligationsmængden er begrænset, især fordi den
førte finanspolitik har medført, at den offentlige sektor ikke har haft
behov for at udstede gældspapirer i større omfang. Aktiemarkedet er
det vigtigste finansielle marked. Markedets samlede værdi var ca. 38 pct.
af BNP ved udgangen af 1999.

1
 Finske investorer har afgivet købstilbud på Eesti Panks aktiebeholdning. Salget forventes at være

afsluttet ved udgangen af juni 2000.
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Udenlandsk valuta udgør en stigende andel af estisk økonomi. Indskud i
udenlandsk valuta i estiske banker lå i 1995-96 på ca. 20 pct., men steg
efter krisen i Rusland til knap 30 pct. Ved udgangen af marts 2000 var 76
pct. af alle udlån fra estiske banker i udenlandsk valuta, jf. figur 4. Dette
afspejler en generel tillid til den faste valutakurs, men udsætter samtidig
bankvæsenet for en væsentlig kreditrisiko i det tilfælde, at der skulle
blive devalueret.

Siden 1992 er der sket en væsentlig konsolidering af den estiske bank-
sektor. Antallet af banker er faldet fra 19 i 1993 til 7 ved udgangen af
1999. De to største banker har en meget dominerende rolle, idet de ved
udgangen af 1999 udgjorde 84 pct. af sektorens samlede balancesum.
Disse to banker kontrolleres af svenske banker. En høj grad af uden-
landsk ejerskab betyder, at adgangen til udenlandsk likviditet i tilfælde
af problemer i den estiske banksektor bliver lettere. Det betyder samti-
dig, at kreditrisikoen for sektoren som helhed i vid udstrækning bliver
en intern koncernrisiko for de enkelte ejere. Hvis Optiva Bank får finske
ejere, vil banksektoren stort set være udenlandsk ejet.

Det videre forløb
Estland havde fra 1992 en klar strategi om medlemskab af EU og deltagel-
se i ØMU. Derfor valgtes D-marken som ankervaluta, og derfor er udtræ-
delsesstrategien for Estland en deltagelse i euroen. I forbindelse med for-
handlinger om optagelse i EU er spørgsmålet om, hvorvidt et currency
board-system kan erstatte ERM2-deltagelse som konvergenskrav i vurde-
ringen af deltagelse i ØMUens tredje fase blevet mere påtrængende.

Eesti Pank mener, at det estiske currency board-system er fuldt på højde
med ERM2-deltagelse.1 Banken fremhæver, at systemet har vænnet ester-
ne til, at penge- og valutakurspolitik ikke kan anvendes til at løse ad hoc-
problemer, og dermed skabt rammerne om en stabilitetsorienteret politik.

1
 Se fx Eesti Pank (1999) for en gennemgang af den estiske strategi for deltagelse i euroen.

IND- OG UDLÅN FORDELT PÅ ESTISKE KROONER OG UDENLANDSK VALUTA Figur 4
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Den Europæiske Centralbank, ECB, og EU-kommissionen vil først tage
stilling til spørgsmålet, når situationen bliver aktuel.

I Estland pågår for tiden en diskussion af, om man skal indføre euroen
inden et medlemskab af EU, dvs. overgå til valutasubstitution. Dette
standpunkt støttes af flere politikere og økonomer, men hverken Eesti
Pank eller ECB bifalder ideen, der vil indebære tab af møntningsgevin-
sten. En ensidig estisk indførelse af euroen vil føre til en situation, hvor
Estland anvender euroen, men uden at have adgang til ECBs pengepoli-
tiske faciliteter og ej heller deltage i de pengepolitiske beslutninger.

EMPIRISKE ERFARINGER

Det er svært at foretage en egentlig empirisk vurdering af, hvordan
lande, der har anvendt currency boards i deres stabiliseringsprocesser,
har klaret sig sammenlignet med andre lande. Det skyldes dels, at der er
relativt få data til rådighed, og dels, at det er meget svært at isolere
effekten af valg af valutakursregime fra andre dele af et ofte omfatten-
de stabiliseringsprogram. De fleste empiriske undersøgelser inkluderer
en række udviklingslande, der ikke ophørte med at anvende currency
boards ved uafhængigheden.

Med dette forbehold viser undersøgelserne generelt, at currency
boards eller anvendelsen af et currency board-system giver højere vækst
og lavere (og mere stabil) inflation.1 Ghosh, Gulde og Wolf (1998) udvi-
der en undersøgelse til også at se på, hvordan den lavere inflation er
fremkommet. Traditionel økonomisk teori vil forklare effekten ud fra
etableringen af regler, der begrænser væksten i pengemængden. Un-
dersøgelsen viser, at den altovervejende forklaring skyldes lavere om-
løbshastighed, der stammer fra øget tillid til den førte politik. Hermed
understreges signalværdien af et currency board. Selv om undersøgelsen
som tidligere nævnt bygger på en bred vifte af lande, så understøttes
resultatet af en undersøgelse af Korhonen (1999) vedrørende Øst- og
Centraleuropa, der viser, at væksten i omløbshastigheden i de baltiske
lande har været lavere end i fx Rusland, Ungarn og Tjekkiet.

Resultaterne i de baltiske lande
De baltiske lande er, på trods af forskelle på en række områder, meget
ens stillet. Alle tre lande er genopstået på ruinerne af det tidligere Sov-
jetunionen og er i færd med at forhandle om optagelse i EU. Letland
adskiller sig fra de to andre lande ved formelt set at have et traditionelt
fastkursregime, men i realiteten fungerer centralbanken som under et
currency board-system.

1
 Se fx Schuler (1996), Ghosh, Gulde og Wolf (1998) og Gulde, Kähkönen og Keller (1999).
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Inflation
Formålet med etableringen af et currency board-system har først og
fremmest været at få nedbragt inflationen og dermed skabe stabile
rammer omkring det økonomiske virke.

I alle de baltiske lande er det lykkedes at få nedbragt inflationen be-
tragteligt. Der er dog ikke noget, der tyder på, at nedbringelsen har
været hurtigere i Estland og Litauen end i Letland, jf. figur 5. Tværtimod
har Estland i perioden haft en højere inflation end de to andre lande.
Dette kan dog skyldes, at den valgte valutakurs i 1992 var undervurde-
ret, og at der har været betydelige produktivitetsforbedringer i den
konkurrenceudsatte sektor.1 I marts 2000 var den årlige stigning i for-
brugerpriserne 3,2 pct. i Estland og Letland og 0,8 pct. i Litauen.

Rentekonvergens
En øget tillid til en fast valutakurs vil give sig udslag i en lavere risiko-
præmie og dermed et lavere rentespænd til ankervalutaen. Currency
board-lande burde derfor have en større grad af rentekonvergens end
lande med traditionelle fastkursregimer.

1
 Hvis der er større produktivitetsstigninger i den konkurrenceudsatte sektor end i udlandet, medfører

det lønstigninger, som vil blive overført til den beskyttede sektor. Hvis den beskyttede sektor har la-
vere produktivitetsstigning end den konkurrenceudsatte, vil dette medføre stigende priser på varer
fra den beskyttede sektor, hvilket lægger et stigende omkostningspres på den konkurrenceudsatte
sektor. Samlet fås højere inflation. Dette benævnes Balassa-Samuelson effekten.

UDVIKLINGEN I FORBRUGERPRISERNE I DE BALTISKE LANDE Figur 5
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Ved en sammenligning af dag-til-dag renten1 mellem de tre baltiske
lande er Estlands lange periode med høj grad af rentekonvergens særlig
bemærkelsesværdig, jf. figur 6. Rentekonvergensen tyder på, at Estland
tidligt opnåede stor intern og ekstern troværdighed omkring fastkurs-
politikken og således kun har haft en meget begrænset devalu-
eringspræmie. I forbindelse med kriserne i Asien i 1997 og Rusland i
1998 oplevede Estland et pres, der var større end i de andre baltiske
lande. Pengemarkedsrenterne steg markant, men er siden faldet tilbage
igen.

Etableringen af et currency board i Litauen i 1994 havde også en tyde-
lig positiv indvirkning på renteniveauet her. Litauen har dog generelt
opnået den laveste grad af rentekonvergens. Det skyldes bl.a., at der i
Litauen har været en tilbagevendende diskussion af, hvornår og hvor-
dan currency board-systemet kunne forlades.2 Den oprindelige strategi
fra 1997 for udfasning af systemet bestod i, at den litauiske valuta, litas,
skulle overgå til en traditionel eurobinding i 1999. Tidsplanen er gen-
tagne gange blevet revurderet, og den nuværende plan indebærer en
overgang til eurobinding i løbet af 2. halvår 2001 med fastholdelse af en
valutadækning på 100 pct.3

1
 Dag-til-dag renten er her anvendt af datamæssige årsager.

2
 Centralbanken var oprindeligt ikke fortaler for indførelsen af currency board-systemet, jf. Camard

(1996)
3

Se Kreg�de (1999) for en gennemgang af Litauens strategi.

RENTESPÆND TIL ANKERVALUTAENS RENTE (DAG-TIL-DAG RENTE) Figur 6
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Diskussionen i Litauen afspejler, hvor svært det er at vurdere, hvornår et
land er "troværdigt nok" til at forlade et currency board-system. Mulig-
heden for at forlade systemet uden af skabe uro forbedres, hvis økono-
miske nøgletal, fx offentlige underskud og underskuddet på de løbende
poster, udviser stabile tendenser.1 Uden overbevisende nøgletal kan
usikkerhed om et kommende regimevalg medføre en forhøjet risiko-
præmie, jf. figur 7.

Letland har generelt haft et faldende rentespænd, hvilket delvist skyl-
des, at centralbanken de facto har fungeret som under et currency
board-system med fuld dækning af pengebasen. Endvidere fulgte den
lettiske centralbank de "spilleregler", som gælder under et rent currency
board, da den under et kraftigt pres mod den lettiske valuta, lat, i 2.
halvår 1999 lod et kraftigt fald i valutareserven slå igennem på den in-
denlandske likviditet, hvormed pengemarkedet tog tilpasningen direkte
gennem højere renter.

I risikopræmien indgår, foruden mulighed for en devaluering, også en
landerisiko, der bl.a. dækker over landets evne (eller mangel på samme)
til at tilbagebetale udenlandske lån. I Estland har der været ført en
stram økonomisk politik for at underbygge currency board-systemet.
Således indgik yderligere stramninger af den økonomiske politik i krise-
håndteringen i 1998. Valg af valutaregime har dermed medvirket til at
fremme en stabilitetsorienteret finanspolitik.

1
Se fx OECD (2000) for en diskussion af dette.

3-MÅNEDERS PENGEMARKEDSRENTE I DE BALTISKE LANDE Figur 7
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Letland har forsøgt at føre den samme økonomiske politik som i Estland,
mens Litauen har haft problemer med store underskud på de offentlige
finanser. De seneste år skyldes dette primært en ordning, der skal dæk-
ke befolkningens tab under hyperinflationen i 1992-93, og som har bela-
stet de offentlige finanser betydeligt. Garantien blev i november 1999
suspenderet af samme grund.

KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING

Høj inflation i et land påfører stor skade og nødvendiggør en stabilise-
ringsproces, der kan normalisere økonomien og skabe stabile rammer
omkring det økonomiske virke. Anvendelsen af et currency board-system
i forbindelse med en sådan stabiliseringsproces er ingen garanti for, at
et land hurtigt kan opnå en stabilisering af økonomien. Som udgangs-
punkt vil anvendelsen af systemet betyde, at det pågældende land er
nødt til at gennemføre reformer. Det drejer sig både om saneringer af
de offentlige finanser og omstruktureringer i den finansielle og stats-
ejede sektor.

For lande, der har svært ved at overbevise markedsdeltagere om seriø-
siteten i den økonomiske og monetære politik, har currency board-
systemet den fordel, at de politiske omkostninger ved at forlade det er
større end i et fastkursregime med en ensidig binding. Hermed vil det
potentielle tab af omdømme øges, og markedsdeltagerne vil – alt andet
lige – have større tiltro til, at politikerne vil lade centralbanken fastholde
systemet, også selv om de økonomiske omkostninger på kort sigt kan
forekomme høje. Argentina og Estland, og på det seneste også Bulgari-
en, har været i stand til at fastholde en stram økonomisk politik og til at
tillade væsentlige kriser i de finansielle sektorer ved at henvise til hensy-
net til currency board-systemet. Omvendt har skiftende regeringer i Li-
tauen indtil for nyligt haft svært ved at fastholde en stram budgetdisci-
plin, hvilket har bidraget til en svækkelse af det litauiske currency
board-system.

Sammenfattende kan man sige, at et currency board-system skaber
nogle rammer for den økonomiske politik, som det så er op til politiker-
ne at opfylde.

Et currency board-system skal sammenlignes med de øvrige mulighe-
der, som et land generelt har1 for at føre fastkurspolitik, dvs. et ensidigt
fastkursregime og valutasubstitution.

En ensidig fastkurspolitik giver større muligheder for at reagere i til-
fælde af store eksogene chok. Det gælder fx muligheden for at føre en

1
Her tænkes ikke på ERM2-systemet, der kun er et muligt valg for en begrænset gruppe europæiske
lande, herunder Danmark.
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diskretionær politik i tilfælde af pres mod valutaen (rentevåbenet) og
en lettere institutionel adgang til at ændre valutakursen. Letland er et
eksempel på, at det er muligt at fastholde en ensidig fastkurspolitk, hvis
der føres en stram økonomisk politik, og man har opnået markedernes
tillid. Den Lettiske Centralbank har dog ført en politik, der i vid ud-
strækning bygger på currency board-systemet.

Valutasubstitution, dvs. ensidig opgivelse af den nationale valuta til
fordel for ankerlandets, er i en række henseender teoretisk overlegent i
forhold til currency boards og giver på mange måder fordele, særligt i
form af et lavere renteniveau, da valutapræmien forsvinder, selv om der
dog fortsat vil være en udtrædelsespræmie. Den væsentligste økonomi-
ske ulempe er tabet af møntningsgevinsten. I forhold til for bare få år
siden kan valutasubstitution ikke på forhånd afskrives som et muligt
valutaregime. På sin vis har den succesfulde anvendelse af currency
board-systemet været med til at fremme overvejelserne om valutasubsti-
tution.

Anvendelsen af et currency board-system i en stabiliseringsproces kan
ikke isoleres fra de øvrige reformelementer. Når Estland siden midten af
1990'erne har klaret sig væsentlig bedre end de fleste andre overgangs-
økonomier, er det så valget af monetært system eller den generelle
økonomiske og ikke mindst strukturelle politik, der har æren?

De lande, der har anvendt currency boards i deres stabiliseringsproces-
ser, har generelt haft en sund økonomisk udvikling, og currency board-
systemet har været med til at skabe stabile rammebetingelser. Endvidere
er systemet ikke blevet brudt. Currency board-landene har været i stand
til at holde en fast kurs over for deres ankervalutaer i en periode, der
har budt på særdeles turbulente forhold på de finansielle markeder.
Argentina er det eneste land i Sydamerika, der i 1990'erne ikke har de-
valueret over for dollaren, ligesom de baltiske lande er de eneste lande i
Øst- og Centraleuropa, der siden 1994 ikke har devalueret over for deres
respektive ankervalutaer.
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Nationalbankens risikostyring

Ib Hansen og Christian Ølgaard, Kapitalmarkedsafdelingen

INTRODUKTION

Nationalbanken er på linje med andre finansielle institutioner udsat for
en række finansielle risici. Sigtet med denne artikel er at give et overblik
over, dels hvilke finansielle risici Nationalbanken er udsat for, dels hvilke
principper disse risici styres efter.

Nationalbankens primære opgaver er at udstede sedler og mønter
samt at gennemføre valuta- og pengepolitikken. En afledt effekt af dis-
se opgaver er, at Nationalbanken har fordringer i kroner og i fremmed
valuta. Nationalbanken kan derfor ikke undgå visse risici. Fx vil valutare-
serven altid være forbundet med en vis valutakursrisiko. Andre risici –
som fx renterisiko – afspejler i højere grad en afvejning af risiko i for-
hold til indtjening.

Det er Nationalbankens politik, at de risici, som ikke kan undgås, skal
opgøres, og de risici, der kan undgås, skal afspejle eksplicitte beslutnin-
ger og afvejninger. Det indebærer bl.a., at bankens risici ses under ét.
Renterisikoen ses således ikke isoleret for henholdsvis valutareserven og
den indenlandske fondsbeholdning, og størrelsen af reserven påvirker
ikke i sig selv bankens samlede renterisiko. For at reducere bankens ren-
terisiko placeres valutareserven på flere markeder. Ved terminssalg af
valuta samles valutakurseksponeringen overvejende i euro, hvorved
valutakursrisikoen holdes på et lavt niveau.

Bankens kreditrisici holdes på et meget lavt niveau, og målsætningen
er helt at undgå kredittab. Der lægges derfor vægt på, at modparterne
har en meget høj kreditkvalitet, at engagementerne spredes, samt at
der stilles sikkerhed for lån.

Ud over markeds- og kreditrisici er Nationalbanken som andre finan-
sielle institutter udsat for juridiske og operationelle risici, der ikke vil
blive behandlet i denne artikel.

NATIONALBANKENS BALANCE I HOVEDTRÆK

Nationalbanken er som led i penge- og valutapolitikken ansvarlig for
fastsættelsen af de officielle renter. Nationalbanken kan også benytte
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køb og salg af valuta til at påvirke kronekursen. Sælger Nationalbanken
valuta, vil dette i sig selv styrke kronen, mens køb af valuta vil svække
kronen.

Nationalbanken er bankernes bank. Rollen som bankernes bank er tæt
knyttet til det forhold, at Nationalbanken fører konti for pengeinstitut-
terne og afvikler betalinger mellem pengeinstitutterne indbyrdes. Pen-
geinstitutternes samlede mellemværender med Nationalbanken påvirkes
især af Nationalbankens køb og salg af valuta, mens statens betalinger,
der går over statens konto i Nationalbanken, giver midlertidige udsving.
Mellemværenderne med de pengepolitiske modparter forrentes med
Nationalbankens officielle renter.

Nationalbanken har monopol på seddeludstedelse. Pengeinstitutterne
henvender sig i Nationalbanken, når de har behov for nye sedler. Mod-
stykket er, at deres tilgodehavender i Nationalbanken nedbringes.

Som udgangspunkt for en diskussion af bankens risici kan det være nyt-
tigt at se på bankens balance, og hvad der påvirker de forskellige poster.
Tabel 1 viser en forenklet balance for Nationalbanken.

Nettostillingen defineres som pengeinstitutternes indestående på folio
plus placeringer i op til 14 dage i indskudsbeviser minus lån i National-
banken:

Indestående på
folio

+ Indskudsbeviser − Lån i
Nationalbanken

= Nettostilling

Nationalbankens balance påvirkes af flere typer transaktioner. Af største
betydning fra en risikovinkel er køb og salg på valutamarkedet og stats-
lig valutalåntagning, som påvirker valutaeksponeringen.

Når Nationalbanken ønsker at støtte kronekursen, køber Nationalban-
ken kroner og sælger valuta. Dermed mindskes både valutareserven og
pengeinstitutternes nettostilling, jf. tabel 2, dvs. valutakurseksponerin-
gen falder.

HOVEDPOSTER PÅ NATIONALBANKENS BALANCE, ULTIMO 1999 (MIA.KR.) Tabel 1

Aktiver Passiver

Indenlandske obligationer .............. 38 Seddel- og møntomløb ................... 46
Valutareserve ................................... 161 Indestående på statens konto ........ 40
Guld ................................................... 5 Pengeinstitutternes nettostilling ... 73

Andet ............................................... 2
Egenkapital ..................................... 42

Anm.: Passivposten "Andet" indeholder øvrige passiver minus øvrige aktiver.
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For bankens risiko gør det ikke den store forskel, hvordan pengeinstitut-
terne nedbringer deres nettostilling over for Nationalbanken, idet de
pengepolitiske mellemværender alle forrentes med de pengepolitiske
renter, jf. ovenfor.

Når staten optager et lån i valuta, køber Nationalbanken valutaprove-
nuet, der herefter indgår i valutareserven, jf. tabel 3. Statens provenu i
kroner indsættes på statens konto, der føres i kroner. Forrentningen af
statens konto følger de pengepolitiske renter. Derfor svarer et statsligt
valutalån ud fra en isoleret betragtning af Nationalbankens balance til
opkøb af valuta fra markedet – både valutareserven og lån, der forren-
tes med de pengepolitiske renter, stiger.

STATSLIG LÅNOPTAGELSE I VALUTA FOR 1 MIA.KR. Tabel 3

Mia.kr. Aktiver Passiver

Valutareserve .............................................................. +1
Statens konto i Nationalbanken ............................... +1

Herudover påvirkes balancen af en række andre forhold – statslige be-
talinger, transaktioner med Den Internationale Valutafond, IMF m.m.,
men set fra en risikovinkel har de mindre betydning. Balancen er som
udgangspunkt opgjort til markedsværdi, og der sker derfor også for-
skydninger i balancen som følge af ændrede markedsværdier.

Ud over de transaktioner, der påvirker balancen, har Nationalbanken
indgået en række transaktioner, der ikke direkte påvirker balancen. Det
drejer sig primært om terminskøb og -salg af valuta, som indgår i styrin-
gen af valutareserven, jf. nedenfor.

NATIONALBANKENS BASISINDTJENING

Som for andre virksomheder bør bankens risikoprofil bl.a. ses i lyset af
bankens indtjening. Nationalbankens indtjening kommer i første række
fra tre basale områder:
•  Sedler og mønt: Seddel- og møntomløbet kan betragtes som et rente-

frit lån til Nationalbanken. Provenuet af dette "lån" placeres til for-
rentning. Dette kaldes også møntningsgevinst eller seignorage.

SALG AF VALUTA FOR 1 MIA.KR. Tabel 2

Mia.kr. Aktiver Passiver

Valutareserve .............................................................. -1
Pengeinstitutternes nettostilling .............................. -1
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•  Valutareserven og dens finansiering: Reserven afspejler – set fra Natio-
nalbankens side – lån i kroner fra enten pengeinstitutterne eller staten
og placering i valuta. Da kronerenten er højere end eurorenten, og
kronen er stabil over for euro, medfører reserven isoleret set en om-
kostning for Nationalbanken. Hvis kronen svækkes, har Nationalban-
ken – igen isoleret set – en fortjeneste, idet valutareserven målt i kro-
ner bliver mere værd.

•  Bankens egenkapital: Egenkapitalen modsvares af aktiver, der giver et
afkast.

Herudover er der naturligvis andre "basisområder", men de bidrager i
mindre omfang til bankens indtjening.

De tre basisområder er snævert knyttet til Nationalbankens rolle som
centralbank, og afkastet kan kaldes bankens basisindtjening. Det er den
indtjening, som banken ville have, hvis risikoen for kurstab som følge af
rente- og valutakursbevægelser blev holdt på et så lavt niveau som mu-
ligt, og hvis banken alene indgik forretninger, der er en konsekvens af
rollen som centralbank.

Et sådant placeringsmønster ville indebære, at banken lånte og place-
rede helt kort i kroner til pengepolitisk fastsatte renter, at udenlandske
fordringer placeredes til korte eurorenter, og at valutamellemværen-
derne blev holdt i euro.

Bankens indtjening ville med en sådan placeringsstrategi variere fra år
til år i takt med den korte rente og det korte rentespænd til euro-
området, men banken ville ikke blive udsat for kursreguleringer som
følge af renteændringer.

Med renterne primo maj 2000 og balancesammensætningen ultimo
1999 kan bankens basisindtjening anslås til ca. 3 mia.kr. om året, jf. tabel
4.

En stigende valutareserve resulterer alt andet lige i faldende basisind-
tjening for Nationalbanken. Det afspejler, at Nationalbanken låner til

NATIONALBANKENS BASISINDTJENING Tabel 4

Forrentning1

pct. p.a.
Størrelse2

mia.kr.
Resultat
mia.kr.

Modpost til sedler og mønt .......................... 4,10 46 1,9
Valutareserve og dens finansiering .............. -0,35 160 -0,6
Modpost til egenkapital ............................... 4,10 42 1,7

I alt ................................................................. 3,0

1 For sedler og mønt samt egenkapitalen Nationalbankens udlånsrente primo maj. For valutareserven forskellen på ECBs
pengepolitiske rente og Nationalbankens udlånsrente primo maj.

2 Ultimo 1999.
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den korte danske pengepolitiske rente og placerer til den korte euro-
rente, der normalt er lavere end den danske rente.

NATIONALBANKENS FINANSIELLE RISICI

Nationalbankens faktiske resultat bliver imidlertid også påvirket af en
række risikofaktorer. Det drejer sig om markedsmæssige faktorer, pri-
mært renter og valutakurser, og kreditmæssige faktorer, dvs. forhold,
der relaterer sig til modparters evne til at betale deres forpligtelser.
Nogle risici er uundgåeligt forbundet med de ovenfor nævnte basisom-
råder. Herudover har Nationalbanken risici, der ikke i snæver forstand er
afledt af bankens rolle som centralbank. Nationalbankens resultat af-
spejler således ud over basisindtjeningen den indtjening, som er opnået
ved at tage yderligere risici. Disse risici, der ligger ud over de uundgåeli-
ge, udspringer af retningslinjer for bankens porteføljesammensætning,
som direktionen fastlægger.

Nationalbankens tabsrisiko stammer primært fra den renterisiko, der
er forbundet med placeringerne af valutareserven og den indenlandske
fondsbeholdning. Bankens valutakursrisiko er relativt begrænset, fordi
valutaeksponeringen primært er i euro. I modsætning til private banker,
der søger at opnå indtjening ved at tage kreditrisiko, er Nationalban-
kens målsætning at undgå kredittab.

Renterisiko
Nationalbanken har placeret fondsbeholdningen og en del af valutare-
serven i obligationer med en vis løbetid. Det indebærer på den ene side
en risiko for kurstab i forbindelse med rentestigninger, på den anden
side typisk en øget indtjening, idet de lange renter normalt er højere
end de korte. Som udtryk for rentefølsomheden anvendes kursværdiens
følsomhed opgjort i kroner over for en renteændring på 1 procentpoint
(kronevarigheden).

Den samlede rentefølsomhed fordeles på kapitalmarkederne i euro-
området, USA, Japan og England, jf. tabel 5. Det sker primært for at
sprede risikoen for kurstab. Erfaringsmæssigt er der ganske vist en vis
korrelation (samvariation) mellem de forskellige kapitalmarkeder, men
denne korrelation er ikke perfekt, så risikoen for kurstab reduceres, når
renterisikoen og placeringerne spredes på flere markeder.

For de fleste af de obligationer, som Nationalbanken placerer i, er det
relativt simpelt at vurdere rentefølsomheden. Det gælder imidlertid ikke
de danske realkreditobligationer, hvortil der er knyttet en konverte-
ringsret for udsteder. Rentefølsomheden for realkreditobligationer af-
hænger ganske kompliceret af flere forhold, bl.a. det aktuelle renteni-
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veau, rentens volatilitet og husejernes fremtidige konverteringsadfærd.
Realkreditobligationernes rentefølsomhed vurderes ved hjælp af en
optionsmodel, og der opsamles løbende erfaringer med henblik på at
forbedre denne models resultater. Tidligere skete beregningerne af ren-
tefølsomheden ud fra de fradragsfaktorer, som Finanstilsynet beregner
til brug for pengeinstitutters rentefølsomhed. Disse bliver opdateret
hvert kvartal, hvilket er for sjældent til, at der kan ske en hensigtsmæs-
sig justering af den samlede renterisiko, når rentefølsomheden ændrer
sig som følge af rentebevægelser.

Ved køb og salg af valuta er det alene de helt korte placeringer, der på-
virkes. Bankens samlede rentefølsomhed er således upåvirket af ændrin-
ger i valutareserven. Baggrunden herfor er to forhold. For det første på-
virker ændringer i valutareserven ikke egenkapitalen. Ændringer i reser-
ven modsvares som nævnt af ændringer i enten pengeinstitutternes net-
tostilling eller statens konto. For det andet bliver bankens indtjeningsevne
ikke forbedret, når valutareserven stiger. Nationalbankens evne til at
modstå tab bliver med andre ord ikke påvirket ved ændringer i reserven.

Valutakursrisiko
Nationalbanken kan ikke undgå den valutakursrisiko, der er forbundet
med ændringer i kronekursen. Denne risiko er snævert forbundet med
Nationalbankens valutareserve. Da kronen er snævert knyttet til euroen
gennem ERM2-aftalen, kan denne uundgåelige risiko ses som risikoen
for en styrkelse af kronen i forhold til euro, der – isoleret set – vil give
Nationalbanken tab.

Nationalbanken kan til gengæld godt undgå den valutakursrisiko, der
skyldes, at euro bevæger sig i forhold til fx dollar. Det sker ved at holde
følsomheden over for andre valutaer end euroen på et lavt niveau.

Da statens valutagæld primært er optaget for at sikre Nationalbanken
en tilstrækkelig valutareserve, og da Nationalbankens overskud overfø-

NATIONALBANKENS RENTEFØLSOMHED Tabel 5

Kurstab i mia.kr. ved en generel rentestigning på
1 pct. 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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res til staten, er Nationalbankens og statens valutasammensætning siden
1992 blevet styret under ét. Dermed sikres, at der ikke sker store for-
skydninger i statens og Nationalbankens samlede risiko, når staten op-
tager eller tilbagebetaler lån. Sammensætningen af statens og Natio-
nalbankens samlede valutaplaceringer (eller valutagæld) fastlægges i
fællesskab af Nationalbanken og Finansministeriet. Grundlaget er, at
nettoplaceringerne for staten og Nationalbanken under ét skal have en
begrænset valutakursrisiko ud over den risiko over for euro, der ikke
kan undgås.

Inden for de rammer, som fastlægges for nettoplaceringerne, fastsæt-
tes Nationalbankens og statens bruttoeksponering over for andre valu-
taer end euro.

I takt med, at statens lån i specielt dollar gennem 1990’erne er tilba-
gebetalt, og at placeringsmulighederne på de europæiske markeder er
blevet bedre, er Nationalbankens eksponering i valutaer uden for euro-
området blevet reduceret kraftigt, jf. figur 1.

Dele af valutareserven er – som nævnt under renterisiko – placeret på
de amerikanske, japanske og britiske kapitalmarkeder. For at opretholde
en lav valutakursrisiko sælges dollar, yen og britiske pund på termin
mod euro, således at langt den overvejende del af valutaeksponeringen
er i euro, jf. tabel 6, mens rentefølsomheden er spredt over flere marke-
der.

NATIONALBANKENS EKSPONERING OVER FOR IKKE-EURO VALUTAER Figur 1
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Anm.: Før 1999 består euro-valutaer af ecu og de nationale valutaer for eurolandene. Nationalbankens eksponering i
disse valutaer er ikke medregnet.
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Når Nationalbanken sælger valuta eller køber valuta, sker der som ho-
vedregel alene en ændring af eksponeringen i euro. Dermed sikres, at
den "frivillige" valutakursrisiko ikke ændres.

Nationalbanken har også en beholdning af guld. Risikoen herpå af-
dækkes ikke1.

Likviditetsrisiko
Det er naturligvis helt centralt, at valutareserven er til rådighed, hvis der
er behov for at støtte kronen. Reserven er derfor placeret, så den hurtigt
kan omsættes til likvider, der kan anvendes til intervention. En del af
reserven er placeret som anfordringsindskud. Placering i obligationer
sker på forskellige likvide markeder. Nogle obligationer vil således kun-
ne sælges, selv om der skulle opstå likviditetsproblemer på enkelte mar-
keder. Endelig investeres, jf. nedenfor, i obligationer med høj kreditkva-
litet, der kan benyttes som sikkerhed for lån. Dermed kan de anvendes
til likviditetsfremskaffelse, selv om de ikke sælges. Nationalbanken har
rammeaftaler med flere internationale banker, så obligationer hurtigt
kan anvendes som sikkerhed for lån. Dermed sikres også, at renterisiko-
en ikke nødvendigvis påvirkes i tilfælde af, at der ikke er tilstrækkelige
bankindskud.

Et andet led i likviditetsberedskabet er statens Commercial Paper-
program, der administreres af Nationalbanken. Under dette lånepro-
gram kan der med kort varsel rejses op til 12 mia.dollar. Endelig har
Nationalbanken automatisk lånemulighed i ECB i henhold til ERM2-
aftalen, hvis kronen kommer på udsvingsgrænsen i forhold til central-
kursen.

1
 Nationalbankens guldbeholdning er nærmere beskrevet af Ulrik Bie og Astrid Henneberg Pedersen,

Guldets rolle i det monetære system, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 1999.

NATIONALBANKENS VALUTAEKSPONERING Tabel 6

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 nettobeløb indikerer, at Nationalbanken har gæld.
1 Euro for 1998 består af ecu og summen af de nationale valutaer for eurolandene.
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Kreditrisiko
Nationalbanken kan tabe penge, hvis modparter ikke kan honorere de-
res betalingsforpligtelser. Risikoen herfor kaldes kreditrisiko. National-
banken adskiller sig fra kommercielle finansielle institutioner, der som
regel har en målsætning om at tjene på at tage kreditrisiko. Dette inde-
bærer, at kommercielle finansielle institutioner må påregne, at der er
nogle af deres kunder (modparter), der bliver nødlidende, så der opstår
kredittab. Til sammenligning er målet for styringen af Nationalbankens
kreditrisiko, at der ikke opstår kredittab.

Den kreditpolitiske målsætning tilgodeses på tre måder. For det første
anvendes modparter med en høj kreditværdighed. Ved vurdering af mod-
parters kreditværdighed lægges meget stor vægt på de ratings, som aner-
kendte internationale ratingbureauer offentliggør. For det andet spredes
placeringerne på de forskellige højt ratede modparter. For det tredje an-
vendes i høj grad sikkerhedsstillelse for bankens tilgodehavender.

Valutareserven placeres i obligationer og bankindskud. Der købes ale-
ne obligationer, der er udstedt af højt ratede stater, eller af enheder,
som er enten eksplicit eller implicit garanteret af disse stater. Der fore-
tages kun indskud i banker med en passende høj rating, og indskuddene
har en forholdsvis kort løbetid. Som supplement til de høje ratingkrav er
der etableret aftaler med en del banker om sikkerhedsstillelse. Der er
gennem de seneste år sket et skift i placeringsmønsteret, således at en
større andel af Nationalbankens bankindskud nu sker på sikret basis, jf.
tabel 7.

SAMLET KREDITEKSPONERING PÅ VALUTARESERVEN OG
DEN INDENLANDSKE FONDSBEHOLDNING MV., ULTIMO 1999 Tabel 7

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, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3.
kvartal 1998.

1 Enkelte danske realkreditinstitutter og lignende.
2 Dækker udelukkende BIS og IMF.
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Nationalbanken har mellemværender med enkelte internationale orga-
nisationer som Den Internationale Valutafond, IMF, og Bank for Interna-
tional Settlements, BIS, der ikke er ratede, men betragtes som modpar-
ter af meget høj kvalitet. Mellemværendet med IMF reflekterer Natio-
nalbankens internationale forpligtelser.

Den indenlandske fondsbeholdning er placeret i danske statspapirer
samt realkreditobligationer og lignende obligationer med en høj kredit-
kvalitet.

Nationalbanken har også en kreditrisiko i forbindelse med de penge-
politiske operationer, hvorunder pengeinstitutterne kan optage korte
lån, betalingsformidling, der giver anledning til intradag-træk i Natio-
nalbanken, og pengeinstitutternes kontantdepoter. Denne risiko kon-
trolleres ved hjælp af sikkerhedsstillelse.

KVANTIFICERING AF FINANSIELLE RISICI

Tabellerne 5, 6 og 7 ovenfor viser Nationalbankens følsomhed over for
rente-, valutakurs- og kreditforhold, der alle bidrager til Nationalbankens
finansielle risiko. Følsomheden alene viser imidlertid ikke, hvor store tab
Nationalbanken risikerer at få på baggrund af ændringer i disse forhold.
Vurdering af Nationalbankens risikoprofil er ganske kompleks, idet den
ud over følsomhederne kræver en vurdering af sandsynlighederne for
fremtidige ændringer i rente-, valutakurs- og kreditforhold.

Tabsrisikoen afhænger også af den fremtidige samvariation mellem de
forskellige risikofaktorer. Hvis der ikke er så stor samvariation, kan risiko-
en for tab reduceres ved at sprede placeringerne på forskellige markeder.
Der er i den situation ikke så stor sandsynlighed for, at tab på et marked
sker samtidig med tab på et andet. Hvis der omvendt er stor samvariation,
vil tab på et marked ofte komme sammen med tab på et andet, og porte-
føljespredning vil derfor ikke reducere den samlede risiko så meget.

Gennem de sidste 10 år er der sket en betydelig metodeudvikling in-
den for kvantificering af risici. Udviklingen er mest fremskreden inden
for kvantificering af markedsrisici, dvs. risikoen for tab som følge af æn-
dringer i renter og valutakurser. For markedsrisici er der typisk et godt
talmateriale i form af den historiske rente- og valutakursudvikling, der
kan anvendes til statistiske analyser. Et godt materiale giver imidlertid
ingen sikkerhed for, at det fremtidige udsvingsmønster følger det histo-
riske mønster.

Der findes ikke et entydigt mål til opgørelse af den samlede markeds-
risiko. For at få et indtryk af sandsynlige tab med den nuværende og
andre porteføljesammensætninger, bør man derfor betragte flere for-
skellige mål for markedsrisikoen.
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Det er langt vanskeligere at kvantificere kreditrisikoen end markedsrisi-
koen. Det skyldes primært, at det er sværere at sætte tal på sandsynlig-
heden for kredittab, ikke mindst for modparter med høj kreditkvalitet.

Value-at-Risk
Det mest gængse mål for markedsrisikoen er Value-at-Risk (VaR), som
for en given tidshorisont angiver det maksimale tab, man med en given
sandsynlighed vil få.

I Nationalbanken beregnes to forskellige VaR-mål – kaldet hhv. analy-
tisk og historisk VaR. Den anvendte tidshorisont er valgt som 1 år. Det gør
det muligt at sammenholde VaR-skønnene med den årlige indtjening.

Den analytiske VaR beregnes med udgangspunkt i estimerede korrelati-
oner mellem og volatiliteter for (i princippet) alle relevante finansielle
variabler. Ved at kombinere disse estimater med oplysninger om Natio-
nalbankens porteføljesammensætning fås et skøn for bankens analytiske
VaR.

Der er flere metodologiske problemer ved analytisk VaR. Et generelt
problem er, at prisændringer på de finansielle variabler antages at være
normalfordelte. Erfaringen har vist, at det ikke holder, idet "halerne" i
praksis er tykkere end normalfordelingens. Det betyder, at risikoen for
store tab er undervurderet ved beregningerne.

Et mere specifikt problem i relation til Nationalbanken vedrører hori-
sonten for VaR-skønnet. De anvendte korrelationer og volatiliteter, som
modtages fra en ekstern leverandør, er typisk beregnet på basis af den
umiddelbare fortid, hvor observationer, der er ældre end tre måneder, er
uden betydning. For Nationalbanken er det imidlertid som nævnt valgt at
anslå tabsrisikoen på 1 års sigt. Risikoen vurderes med andre ord ud fra en
historie, der er væsentligt kortere end horisonten for VaR-skønnet.

Beregningen af den historiske VaR sker på baggrund af den faktiske
udvikling i renter og valutakurser over en årrække. Konkret beregnes
ændringen i renter (fordelt på 1-årige løbetidssegmenter) og valutakur-
ser fra slutningen af den ene periode til slutningen af den følgende. Ud
fra Nationalbankens porteføljesammensætning ved udgangen af 1999
kan det herefter beregnes, hvad Nationalbankens kursregulering ville
blive med den pågældende rente- og valutakursudvikling. Med rente-
og valutakursdata for perioden 1991-2000 fås 110 uafhængige månedli-
ge kursreguleringer, som sorteres efter størrelse og opregnes til årsni-
veau. 5 pct.-fraktilen i den herved fremkomne fordeling (svarende til det
6. største tab) udgør den historiske VaR ved et signifikansniveau på 95
pct. og med en horisont på 1 år.
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En svaghed ved denne metode er, at strukturelle skift i volatiliteter eller
korrelationer over tid ikke fuldt ud fanges. En 5-10 år gammel rente- og
valutakursudvikling betragtes fuldt ud som lige så repræsentativ for
fremtiden som udviklingen det seneste år.

Trods deres mangler vurderes begge VaR-mål at bidrage væsentligt til
belysningen af Nationalbankens markedsrisiko. Hovedresultaterne er vist
i tabel 8.

Det fremgår, at ekskl. guld udgjorde den analytiske VaR ultimo 1999
3,3 mia.kr. Dvs. baseret på den analytiske VaR vil Nationalbanken med
95 pct. sandsynlighed maksimalt få et kurstab på 3,3 mia.kr. over det
kommende år. I efteråret 1998, da uroen på de finansielle markeder
efter Rusland-krisen var på sit højeste, udgjorde den analytiske VaR 7,2
mia.kr., men er efterfølgende gradvist aftaget i takt med, at markeder-
ne er blevet mere rolige.

Hovedparten af den analytiske VaR stammer fra risikoen knyttet til
renteudviklingen, jf. figur 2. Af figuren fremgår endvidere, at porteføl-
jespredning reducerer bankens VaR betydeligt.

Den historiske VaR ekskl. guld er med 5,2 mia.kr. højere end den ana-
lytiske. Det skyldes primært, at volatiliteten i krone/euro-risikoen var
betydeligt højere i første halvdel af 1990'erne end i de seneste år. Ikke
mindst den europæiske valutauro i 1992-93 og igen i 1995 spiller ind.

Med fastkurspolitikken har krone/euro-risikoen ikke karakter af en
traditionel markedsrisiko. Så længe politikken opretholdes, er risikoen
på længere sigt – trods små daglige bevægelser – reelt lig nul. Endvidere
har Nationalbanken – i modsætning til næsten alle andre finansielle
størrelser – ikke blot mulighed for, men pligt til at påvirke udviklingen i
krone/euro-kursen. Nationalbanken vil kun få tab, såfremt kronen styr-
kes over for euro.

Krone/euro-risikoen udgør således en erhvervsrisiko, som med fordel
kan isoleres ved beregningen af bankens VaR. Det indebærer kun en
marginal reduktion af den analytiske VaR, mens den historiske VaR fal-
der med 30-40 pct. VaR-skønnene for de to metoder er herefter af sam-
me størrelsesorden på 3-3,5 mia.kr.

NATIONALBANKENS VALUE-AT-RISK, ULTIMO 1999 Tabel 8

Signifikansniveau 95 pct., 1-årig horisont Analytisk Historisk

Mia.kr. Ekskl. guld1 Ekskl. guld Inkl. guld

Inkl. krone/euro-risiko .................................. 3,3 5,2 5,0
Ekskl. krone/euro-risiko ................................ 3,2 3,3 3,7

1 Det er i dag ikke muligt at inkludere guld i beregningen af analytisk VaR.



115

Guld kan inkluderes i beregningen af den historiske VaR. Det har dog kun
en beskeden effekt på resultatet på trods af, at guld er et af de aktiver på
bankens balance, der i sig selv har den største markedsrisiko. Inddragelsen
af guld reducerer endog VaR en smule i beregningen inkl. krone/euro-
risiko, jf. tabel 8. Det må dog ses som en statistisk tilfældighed, men mere
generelt afspejler beregningerne, at guldprisen (i kroner) er lavt korrele-
ret med prisen på de øvrige finansielle variabler. Risikobidraget fra guld
er med andre ord mindre, end man umiddelbart skulle tro.

Stress-scenarier
VaR-estimaterne giver information om den generelle tabsrisiko, men
ikke om, hvad der tabes i de ekstreme tilfælde (i den yderste venstre
"hale" af fordelingen for kursreguleringer). Til det formål er stress-
scenarier nyttige.

Stress-scenarier er regneeksempler, hvor konsekvensen af en ekstrem
markedsudvikling undersøges. Når der skal opstilles stress-scenarier, er
det naturligvis afgørende for resultaterne, hvilken grad af stress der
lægges til grund. Scenarierne skal på én gang være ekstreme og samti-
dig bevare et skær af realisme.

Den her valgte tilgang er at se på den historiske rente- og valuta-
kursudvikling fra 1991-2000 og identificere særligt ugunstige perioder.
Med udgangspunkt i porteføljesammensætningen ved udgangen af
1999 beregnes det tab, Nationalbanken vil få, hvis udviklingen skulle
gentage sig. Konkret er der opstillet tre scenarier:

BIDRAG TIL ANALYTISK VALUE-AT-RISK Figur 2
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1. Den årsperiode, der ville give det største samlede rente- og valuta-
kurstab.

2. Den årsperiode, der ville give det største samlede rentetab, kombi-
neret med den årsperiode, der ville give det største samlede valuta-
kurstab. Tabene behøver ikke være samtidige.

3. Den årsperiode, der for hvert enkelt 1-årige løbetidssegment i hver
valuta ville give det største rentetab, kombineret med den årsperio-
de, der for hver enkelt valuta ville give det største valutakurstab. Ta-
bene behøver ikke være samtidige.

De tre scenarier giver anledning til samlede kurstab på 11-17 mia.kr, jf.
tabel 9. Det største tab er et resultat af en generel rentestigning på 2-3
procentpoint kombineret med en styrkelse af kronen på ca. 4 pct.

Stress-scenarierne er – som VaR-beregningerne – påvirket af kro-
ne/euro-risikoen, ikke mindst den gradvise kronestyrkelse, som fulgte
efter svækkelsen i august 1993. Ses der bort herfra, fås et betydeligt
lavere tab.

Sammenfatning
Nationalbankens egenkapital udgjorde 42 mia.kr. ultimo 1999, og basis-
indtjeningen er i størrelsesordenen 3 mia.kr. pr. år. Bankens kreditrisiko
må karakteriseres som yderst beskeden. På den baggrund forekommer
et maksimalt rente- og valutakurstab (ekskl. krone/euro-regulering) på
ca. 3,5 mia.kr. i 19 ud 20 år ikke bekymrende.

Stress-scenarierne giver store tab, men er ikke en alvorlig trussel mod
bankens egenkapital. I det mest ekstreme og meget usandsynlige blandt
de anførte scenarier tabes ca. 40 pct. af bankens egenkapital. Til sam-
menligning kan nævnes, at kurstabet i 1994, hvor banken havde en be-
tydelig større dollareksponering end i dag, udgjorde 30 pct. af egenka-
pitalen.

Alt i alt må det derfor konkluderes, at bankens markedsrisiko er gan-
ske beskeden, og at den samlede risikoprofil er præget af forsigtighed.

STRESS-SCENARIER, ULTIMO 1999 Tabel 9

Inkl. krone/euro-risiko Ekskl. krone/euro-risiko

Mia.kr. Tab i alt Rentetab Valutatab Tab i alt Rentetab Valutatab

Scenario 1 ................ 10,8 3,8 7,0 7,4 6,5 0,9
Scenario 2 ................ 13,7 6,6 7,0 8,0 6,6 1,4
Scenario 3 ................ 16,8 8,4 8,4 10,6 8,4 2,1
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En børsverden i forandring

Birgitte Søgaard Jensen, Kapitalmarkedsafdelingen, og
Lone Natorp, Betalingsformidlingskontoret

INDLEDNING

Strukturen på det europæiske børsområde er i hastig forandring. Næsten
hver dag kan man læse om nye alliancer mellem børser, om privatiserin-
ger af børser, om internetbørser og elektroniske børser, om on-line
børsmæglere og meget mere. Nøgleordet bag udviklingen er øget kon-
kurrence, der er forårsaget af deregulering af børserne, den teknologiske
udvikling og en stigende internationalisering af værdipapirmarkederne.

Det er hensigten med denne artikel at ridse udviklingstendenserne på
det europæiske marked op og samtidig se lidt fremad: Vil børsmarkedet
blive centraliseret, eller vil der stadig være en mangfoldighed af lokale,
nationale børser? Hvordan vil børserne klare sig i den fremtidige kon-
kurrence? Hvordan vil ejerforholdene blive?

I første del af artiklen tegnes et billede af den nuværende markeds-
struktur og de muligheder, der i dag er for at handle værdipapirer. Et af
formålene er at beskrive, hvordan de nye aktører adskiller sig fra de
traditionelle børser. Derefter belyses de faktorer, der har været med til
drive udviklingen. I anden del af artiklen tages forskellige temaer op:
Konsolidering af børserne, de nye aktørers påvirkning af børserne og af
mæglerne, ejerforhold og endelig regulering af værdipapirhandel. In-
den for hvert tema peges på nogle mulige scenarier for den fremtidige
udvikling.

BØRSMARKEDET FØR OG NU

Historisk har fondsbørserne været nationale institutioner med monopol
på udøvelsen af deres virksomhed. Som hovedregel har der derfor tradi-
tionelt været én børs i hvert land. I de seneste år er flere børser blevet
omdannet til aktieselskaber, og monopolet er blevet ophævet. Det er
den udbredte opfattelse, at børserne skal drives på markedsvilkår og
under en effektiv konkurrence. Dette indebærer, at det ikke længere
kan tages for givet, at der nødvendigvis skal være (mindst) én børs i
hvert land.
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Artiklens omdrejningspunkt er børser og handel med børsnoterede
værdipapirer. Som udgangspunkt for resten af artiklen beskrives i det
følgende børsernes hovedfunktioner og de forskellige måder, værdipa-
pirer kan handles på.1

Børsernes hovedfunktioner
En fondsbørs har to hovedfunktioner. For det første optager børsen
værdipapirer til notering. I den forbindelse skal børsen godkende pro-
spekter for de pågældende papirer, og børsen skal administrere de in-
formationsforpligtelser, som lovgivningen pålægger udstederne.

For det andet er børsen en markedsplads, hvor børsens medlemmer
kan handle de noterede værdipapirer. Handlen foregik tidligere som
gulvhandel, hvor de handlende mødtes rent fysisk, og hvor prisen blev
fastsat ved et auktionsprincip. Københavns Fondsbørs var en af de første
børser i verden, der indførte elektronisk handel. Dette skete allerede i
slutningen af 1980'erne. I dag har de fleste børser indført elektroniske
handelssystemer i en eller anden form, og handlernes fysiske tilstedevæ-
relse på børsen er dermed ikke længere nødvendig.

Udover at tilbyde et handelssystem til markedet, håndterer børserne
også information om handlen. Salg af handelsinformation kan være en
vigtig del af børsernes forretningsområde.

Handel med børsnoterede værdipapirer
Værdipapirhandlerne2 kan handle værdipapirer direkte på en børs, men
en del af handlen foregår ofte via et telefonmarked eller en mægler – i
fagsprog kaldet en inter-dealer broker – med efterfølgende indberet-
ning til børsen. Investorerne har traditionelt handlet værdipapirer via en
værdipapirhandler, der enten har købt/solgt fra sin egenbeholdning
eller har formidlet ordren til en fondsbørs. Både værdipapirhandleres og
investorers muligheder for at handle børsnoterede værdipapirer har
ændret sig markant de seneste år.

I de senere år er der specielt i USA fremkommet en række alternative
handelssystemer (Alternative Trading Systems, ATS), hvor deltagerne
uden at være medlem af en fondsbørs kan handle børsnoterede værdi-
papirer med hinanden. Deltagerne kan lægge deres købs- eller salgsor-
drer ind i systemet, der automatisk undersøger, om der er en pris/kurs,
hvor disse ordrer kan matches. Figur 1 illustrerer et ATS. I de fleste alter-
native handelssystemer kan værdipapirhandlere og/eller institutionelle
investorer handle, mens private investorer typisk ikke har adgang.

1
 Clearing og afvikling af handlerne behandles ikke i denne artikel. I stedet henvises til Jesper Berg og

Mogens Kruse, Værdipapirafvikling i internationalt perspektiv, denne Kvartalsoversigt, side 131ff.
2

Ifølge dansk lov kan en værdipapirhandler være et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fonds-
mæglerselskab, Danmarks Nationalbank eller Finansstyrelsen.
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Funktionsmæssigt er det svært at adskille et ATS fra en børs. Dette under-
streges af, at et selskab kan starte som et ATS og senere opnå godkendel-
se som børs. Typisk varetager børserne en noteringsfunktion, mens
ATSerne er baseret på, at de handlede papirer er noteret andetsteds. Re-
guleringen af alternative handelssystemer er behandlet sidst i artiklen.

De alternative handelssystemer har fået godt fat i USA, hvor de står
for op mod en tredjedel af den samlede omsætning i papirer noteret på
børsen for teknologiaktier, NASDAQ. I Europa har de nye selskaber først
for nylig meldt deres ankomst. EuroMTS er et eksempel på et ATS, hvor
værdipapirhandlere kan handle store og likvide europæiske statsobliga-
tioner, jf. boks 1. Instinet og Tradepoint er ATSer, der tilbyder deltager-
ne at handle aktier med hinanden.

Handel med noterede værdipapirer kan også ske via et automatisk or-
dreformidlingssystem. Udbyderen af systemet kan via medlemskab på
forskellige børser tilbyde investorerne at lægge deres ordrer ind på de
relevante børser, jf. illustrationen i figur 2. Grundlaget for denne form

ALTERNATIVT HANDELSSYSTEM (ATS) Figur 1
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ELEKTRONISK ORDREFORMIDLING Figur 2
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for virksomhed er bl.a. teknologiforskelle mellem børserne. Den ordre-
formidlende virksomhed udvikler elektroniske forbindelser med de for-
skellige børser, mens investoren kun behøver en opkobling til ordrefor-
midleren.

EKSEMPLER PÅ NYE MULIGHEDER FOR AT HANDLE VÆRDIPAPIRER Boks 1

Aktiehandel

Instinet blev oprettet allerede i 1969 og er et af de mest kendte eksempler på et ame-

rikansk ATS. På Instinet handles aktier noteret på bl.a. New York Stock Exchange. In-

vestorerne (professionelle handlere og institutionelle investorer) kan se salgs- og

købsordrer på en given aktie, acceptere en ordre, anonymt forhandle prisen med

ordregiver eller selv lægge en anonym salgs- og købsordre ind i ordrebogen. Da pri-

sen genereres i systemet, kan der også handles efter lukketid på den børs, hvor aktien

er noteret.

Tradepoint Stock Exchange startede som et engelsk ATS i 1992, men blev i 1995

godkendt som en børs. Professionelle handlere og institutionelle investorer kan ano-

nymt lægge ordrer ind i systemet, der automatisk matcher disse. De fleste britiske no-

terede aktier og fremover også andre europæiske aktier kan handles i Tradepoint.

JIWAY blev lanceret i februar 2000 og forventes at starte til september. JIWAY sø-

ger status som en autoriseret børs i England, men er endnu ikke godkendt. Den vil til-

byde handel i 6.000 af Europas og USAs mest omsatte aktier (blue chips).

Obligationshandel

EuroMTS er en europæisk elektronisk inter-dealer broker. MTS-systemet blev oprindeligt

udviklet i 1988 i Italien som handelssystem for italienske statsobligationer. I 1998 blev

der dannet et særskilt privat selskab, EuroMTS, som har stået for opbygningen af et

handelssystem for benchmarkobligationer i euroområdet baseret på samme teknologi

som MTS. Det er et udpræget engrossystem, hvor professionelle handlere anonymt kan

handle store, likvide papirer – først og fremmest tyske, italienske og franske. Flere og

flere lande etablerer nationale MTS-systemer, hvor mindre likvide papirer kan handles.

Planerne om BrokerTec blev lanceret i juni 1999 med forventning om start i somme-

ren 2000. BrokerTec er som EuroMTS en elektronisk inter-dealer broker for handel med

obligationer, men det vil også blive muligt at handle fx amerikanske obligationer.

BondClick.com henvender sig primært til institutionelle investorer, der vil kunne

mødes og handle europæiske statsobligationer i systemet. Planerne om Bond-

Click.com blev lanceret i januar 2000 og er endnu ikke særlig detaljerede.

Elektronisk ordreformidling

E*Trade Group er et amerikansk internetbørsmæglerselskab, der tilbyder private inve-

storer at formidle ordrer videre til en børs. Foruden i USA er der etableret dattersel-

skaber i en række lande bl.a. Canada, Australien, Frankrig, Sverige, England, Japan,

Sydkorea og nu også i Danmark. E*Trade har købt aktiemajoriteten i Difko

Børsmæglerselskab, der nu har skiftet navn til E*Trade Danmark Børsmæglerselskab.

Visionen er, at alle E*Trade selskaber skal baseres på samme teknologi, så de i fremti-

den kan kobles sammen til ét verdensomspændende netværk.
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I Danmark tilbyder nogle få banker elektronisk ordreformidling til enten
Københavns Fondsbørs og/eller udenlandske børser, men der er flere på
vej. Der findes for tiden ét internetfondsmæglerselskab i Danmark.
E*Trade er, jf. boks 1, en international ordreformidler.

Både de alternative handelssystemer og de automatiske ordreformid-
lere benytter sig af elektroniske netværk af indbyrdes forbundne com-
putere. Det kan enten være lukkede netværk, hvor det kræver specielt
udstyr at blive koblet på, eller et åbent netværk på Internettet.

For at kunne give et bud på, hvordan børsmarkederne vil ændre sig i
de kommende år, ses i næste afsnit nærmere på de faktorer, der har
drevet udviklingen indtil nu.

DRIVKRÆFTERNE I UDVIKLINGEN

Flere faktorer har været afgørende for udviklingen på børsområdet.
Mens den teknologiske udvikling og tendenserne til internationalisering
har øget konkurrencen, har den fordel, der ligger i at være først/størst
på markedet (netværkseffekten), trukket i modsat retning.

Teknologi
Udviklingen inden for informationsteknologien har på flere måder væ-
ret afgørende for de forandringer, handlen med værdipapirer har un-
dergået. For det første kan komplekse ordrer nu nemt håndteres i de
elektroniske handelssystemer. For det andet kan systemerne operere
med et næsten ubegrænset antal deltagere i modsætning til fx den tra-
ditionelle gulvhandel, hvor der er en fysisk begrænsning på antallet af
deltagere. For det tredje har IT-udviklingen nedbrudt geografiske græn-
ser. Det kræver i princippet ikke meget mere end opsætning af en ter-
minal/PC og en opkobling til systemet at deltage i handlen på et elek-
troniske system.

Handel med værdipapirer er karakteriseret ved udprægede stordrifts-
fordele.1 Det skyldes dels, at der er forholdsvis store omkostninger for-
bundet med at etablere et handelssystem, dels at omkostningen ved at
øge handlen på systemet eller at optage en ekstra deltager er lille.
Hvorvidt den teknologiske udvikling har gjort stordriftsfordelene større
eller mindre, er svært at sige, men etableringsomkostningerne er sand-
synligvis blevet mindre i takt med den teknologiske udvikling. Dette har
medført, at andre end de traditionelle børser stiller handelssystemer til
rådighed, og dermed at konkurrencen på børsområdet er blevet større.

1
 Et empirisk studie af 37 børser viser, at der er klare stordriftsfordele i handelsfunktionen, mens dette

ikke i samme grad gælder børsernes øvrige funktioner, jf. Markku Malkamäki, Are there economies
of scale in stock exchange activities?, Bank of Finland, Discussion Papers, 4/99.
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Internationalisering
Internationalisering præger i stigende grad børsmarkedet. Mens tekno-
logien har gjort det muligt og nemt at handle over grænser, har dere-
guleringen givet basis for at udnytte disse muligheder: Fx har EUs Inve-
steringsservicedirektiv, ISD, givet markedsdeltagerne mulighed for fjern-
medlemskab på udenlandske børser, og børserne har fået mulighed for
at etablere elektroniske adgange i udlandet.

Internationaliseringen på børsområdet har samtidig været drevet af
efterspørgselssiden, hvor specielt de institutionelle investorers investe-
ringsadfærd har ændret sig. Den stigende pensionsopsparing har med-
ført, at de institutionelle investorer får stadig større betydning for ud-
viklingen på børsområdet. Ønsket om højere afkast har bl.a. medført, at
investorernes porteføljer er blevet mere diversificerede. Investeringerne
spredes på flere forskellige typer af værdipapirer (aktier, obligationer
m.m.), brancher og især nationaliteter. Det har samtidig skærpet de
institutionelle investorers opmærksomhed på handelsomkostninger. Der
er derfor skabt et pres for lave handelsomkostninger ved børshandel.

Overgangen til euroen har i høj grad været en katalysator i udviklin-
gen, da investorerne kan sprede deres investeringer på flere lande uden
at påtage sig valutakursrisiko. Dette har haft speciel stor betydning for
de institutionelle investorer, der typisk er underlagt placeringsregler
med restriktioner på omfanget af investeringer i fremmed valuta.

Netværkseffekten – fordelen ved at være først og størst
Mens den teknologiske udvikling og den stigende internationalisering
har øget konkurrencen på børsområdet, har den fordel, der ligger i at
være først/størst på markedet, formentlig hæmmet konkurrencen.

Det er generelt fordelagtigt for brugerne af et handelssystem, at der
er flere deltagere i systemet. Det skyldes, at likviditeten i systemet an-
tages at stige med antallet af deltagere. Dermed kan investorerne
handle til lavere spreads, og køb og salg kan foretages, uden at prisen
på papiret påvirkes i en for investor ugunstig retning. Denne positive
effekt af at være mange deltagere i samme system (netværkseffekt)
betyder, at investorerne søger til de store og veletablerede markeds-
pladser.

De traditionelle børser har haft fordelen af at være først på marke-
det. Samtidig har store etableringsomkostninger vanskeliggjort kon-
kurrence. Givet disse vilkår har de traditionelle børser ikke altid haft
de store incitamenter til at indføre ny teknologi og til at udvikle sig i
overensstemmelse med kundernes behov. Det har fx været de største
børser, der har været de sidste til at indføre automatiske handelssy-
stemer i stedet for gulvhandel. På den største amerikanske børs, New
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York Stock Exchange, er gulvhandel således fortsat en vigtig del af
handelsformen.

BØRSMARKEDET BLIVER KONSOLIDERET

Investorernes pres for lavere handelsomkostninger (både direkte og
indirekte i form af lavere spreads), bedre likviditet samt let adgang til
international handel har gjort disse forhold til nogle af de vigtigste kon-
kurrenceparametre. I Europa forsøger de traditionelle børser at imøde-
komme dette ved at etablere grænseoverskridende samarbejde.

Samarbejde: Alliancer og fusioner
Et børssamarbejde kan enten tage form af en alliance eller en fusion. I
Europa har der indtil for nylig kun været tale om børsalliancer.

En af de mest omtalte alliancer blev etableret i juli 1998 mellem Lon-
don børsen, LSE, og Deutsche Börse, der annoncerede, at de ville skabe
en fælles handelsplatform for europæiske aktier. Den generelle erken-
delse af fordelen ved at være først på markedet fik hurtigt andre børser
til at lede efter og finde samarbejdspartnere. Kapløbet om først at opnå
tilstrækkelig stort kundegrundlag (kritisk masse) var begyndt.

London/Frankfurt-samarbejdet blev i maj 1999 udvidet med seks andre
børser.1 De otte børser annoncerede, at de vil lancere en pan-europæisk
børs i november 2000. Samarbejdet har imidlertid haft svært ved at fun-
gere. Der er ikke opnået enighed om et fælles, integreret handelssy-
stem, men kun om gensidig adgang til børsernes egne, eksisterende
handelssystemer. Samtidig har flere af alliancens medlemmer alternative
planer: I marts annoncerede tre af alliancens medlemmer – Paris, Bru-
xelles og Amsterdam – at de vil fusionere til én børs med et fælles han-
delssystem under navnet Euronext. I maj fulgte børserne i London og
Frankfurt efter med planer om en fusion under navnet iX også med
fælles handelssystem.

I nordisk regi indgik Københavns Fondsbørs og Stockholms Fondbörs i
1998 en samarbejdsaftale om at etablere et fælles nordisk værdipapir-
marked – NOREX – omfattende alle typer værdipapirer. Den nordiske
alliance bygger på et fælles handelssystem, SAXESS. Der handles i øje-
blikket kun aktier i systemet, men fra efteråret 2000 kan der også
handles obligationer. Der arbejdes på at få flere nordiske og baltiske
børser med i samarbejdet. Børserne i Norge, Island samt de tre baltiske
lande har meddelt, at de har til hensigt at deltage i samarbejdet.

1
 Børserne i Paris, Amsterdam, Bruxelles, Madrid, Milano og Zürich.
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Fremtidsperspektiver
Der tegner sig endnu ikke noget klart billede af, hvordan børslandska-
bet i Europa vil se ud i fremtiden. Der har som nævnt ovenfor været
mange annonceringer og hensigtserklæringer om samarbejde, men de
store konkrete fremskridt lader fortsat vente på sig. For at kunne udnyt-
te stordriftsfordelene er samarbejde vigtigt. Derved kan handelsom-
kostningerne reduceres, og likviditeten øges. På den baggrund må for-
ventes en fortsat konsolidering af børsmarkedet.

Konsolideringen ventes i første omgang at vedrøre handelsfunktio-
nen, der især er præget af stordriftsfordele. Det har i den forbindelse
været påpeget som en vigtig parameter for et samarbejdes succes, at det
lykkes at etablere et fælles, integreret handelssystem. Et sådan samar-
bejde vil formentlig i højere grad kunne udnytte potentielle stordrifts-
fordele end et samarbejde, hvor der skabes gensidig adgang til børser-
nes forskellige handelssystemer.

Etableringen af en fælles handelsplatform har i overensstemmelse med
overvejelserne om stordriftsfordele været et centralt emne i de hidtil lan-
cerede børssamarbejder. I alliancen mellem de otte europæiske børser har
man ikke kunne blive enige om et fælles handelssystem. Beslutningsgan-
gen i en alliance kan let blive ineffektiv. Fusionen af tre af alliancedelta-
gerne til Euronext og to af deltagerne til iX kan være udtryk herfor. NO-
REX-alliancen er dog et godt eksempel på, at der kan foregå udvikling i
alliancer. En fordel ved en alliance er, at den giver mere plads til den
europæiske mangfoldighed fx med hensyn til vaner, sprog og lovgivning.
Derudover kan alliancer sikre et fortsat nationalt islæt i børshandel.

Børsens anden hovedfunktion, notering af virksomheder, er formentlig
ikke i samme grad som handelsfunktionen karakteriseret ved stordrifts-
fordele.1 Samtidig kræver overvågningen af de børsnoterede selskaber og
håndteringen af den information, der offentliggøres på børsen, for spe-
cielt små og mere nationalt orienterede virksomheder godt regionalkend-
skab og personlig kontakt med virksomhederne. Der forventes derfor ikke
den samme grad af konsolidering inden for børsnotering.

Samlet tegner der sig et billede af et børslandskab præget af en form
for "nærhedsprincip":2 Handelsfunktionen, der er præget af stordrifts-
fordele, vil formentlig blive centraliseret om ikke i én europæisk børs så
dog kun i nogle få store børser. Derimod er det sandsynligt, at børsnote-
ringen af specielt mindre virksomheder, der bedst håndteres regionalt,
forbliver decentraliseret.

1
 Markku Malkamäki, jf. tidligere fodnote.

2
 Begrebet nærhedsprincippet eller subsidiaritetsprincippet, der stammer fra EU-traktaten, indebærer,

at beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt.
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KONKURRENCEN MELLEM DET GAMLE OG DET NYE

De alternative handelssystemer konkurrerer både med børserne og vær-
dipapirhandlerne. Inden for ordreformidling konkurrerer de nye auto-
matiske systemer med de oprindelige værdipapirhandlere, der kun i
nogle tilfælde er blevet elektroniske.

Kan børserne klare konkurrencen?
De alternative handelssystemer tilbyder som tidligere nævnt handel med
børsnoterede værdipapirer i et elektronisk system, hvor investorernes
købs- og salgsordrer matches til priser, der genereres i systemet. En for-
udsætning for de alternative handelssystemers eksistens er således, at en
fondsbørs har optaget papiret til notering. De alternative handelssyste-
mer er på en måde afhængige af børsernes output og kan derfor ikke i
deres nuværende form udkonkurrere børserne. Det interessante spørgs-
mål er i stedet, hvor stor en andel af handlen der vil overgå til de alter-
native handelssystemer.

De alternative handelssystemer, der er ved at etablere sig i Europa, øn-
sker at tilbyde en europæisk platform for handel med vigtige europæiske
aktier (blue chips) og/eller obligationer. Deres succes vil afhænge af, om
børserne tilbyder samme produkt, samt af, om deres pris er konkurrence-
dygtig. Indtil videre har ingen af børsernes initiativer resulteret i etable-
ringen af en fælles europæisk platform. Men lykkes dette, inden de alter-
native systemer får fodfæste, vil likviditeten være koncentreret hos bør-
serne, og det vil blive betydeligt sværere for de alternative handelssyste-
mer at tiltrække sig handlen, jf. tidligere om netværkseffekten. EuroMTS
har dog allerede en del af obligationshandlen i sine systemer, og det kan
blive vanskeligt for en europæisk børsalliance at erobre handlen tilbage.

Det er ikke givet, at de alternative handelssystemer vil kunne tilbyde
væsentligt lavere handelsomkostninger end gældende på de europæiske
børser: I USA er en del af forklaringen på de alternative handelssystemers
succes, at de har kunne tilbyde elektronisk handel, mens fx New York
Stock Exchange fortsat anvender gulvhandel. En undersøgelse af ameri-
kanske forhold har vist, at handel på et alternativt handelssystem generelt
er billigere end handel gennemført på traditionel vis.1 De europæiske
børser er meget længere fremme med indførelsen af elektroniske han-
delssystemer, hvilket taler for, at de europæiske børser vil stå sig bedre i
konkurrencen med de alternative handelssystemer end de amerikanske.

I en situation, hvor de europæiske børser tilbyder en fælles platform
for grænseoverskridende handel, vil der formentlig alligevel være et vist

1
 Ian Domowitz og Benn Steil, Automation, Trading Costs, and the Structure of the Trading Services

Industry, Brookings-Wharton Papers on Financial Services, 1999.
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spillerum for de alternative handelssystemer. Dette skyldes, at de alter-
native handelssystemer i et vist omfang tilbyder andre muligheder end
de traditionelle børser. For eksempel tilbyder de alternative handelssy-
stemer, at handel kan ske anonymt vis-à-vis modparten, hvilket ikke
altid er muligt på en børs. Anonym handel kan specielt ved store hand-
ler give en bedre pris.1 Derudover tillader et alternativt handelssystem
typisk institutionelle investorer at handle, hvor fondsbørserne traditio-
nelt har været mere restriktive i medlemsspørgsmålet.2 Et af argumen-
terne for at begrænse adgangen til en børs er, at medlemmerne skal
være villige til at acceptere hinanden som modparter.

De institutionelle investorer må forventes at ville lægge en del af de-
res handel i alternative handelssystemer. Ved at handle direkte på mar-
kedspladserne uden brug af værdipapirhandlere kan de opnå en større
uafhængighed af eksterne parter og samtidig spare omkostninger.

Værdipapirhandlernes rolle ændres
Værdipapirhandlernes rolle har hidtil indebåret dels køb og salg af vær-
dipapirer på vegne af investor, dels rådgivning. Denne rolle kan forven-
tes at blive reduceret, men den vil næppe forsvinde helt.

I det omfang ATSerne overtager handlen fra børserne, vil værdipapir-
handlerne risikere at blive koblet ud som mellemled i forbindelse med
køb og salg af værdipapirer. Denne såkaldte disintermediation, som
også kan observeres i andre dele af den finansielle sektor, vil formentlig
mindske værdipapirhandlernes forretningsgrundlag. Der vil dog fortsat i
mange tilfælde være behov for et professionelt mellemled. For det før-
ste har de private investorer endnu ikke andre muligheder for at handle.
For det andet vil kreditrisikoen ved handel med specielt private investo-
rer indebære, at der er behov for en central modpart, der vil påtage sig
ansvaret for handlens gennemførelse.

Hvorvidt behovet for et professionelt mellemled til at gennemføre
handler vil blive dækket af nye automatiske ordreformidlere eller af
traditionelle værdipapirhandlere vil i høj grad afhænge af, om sidst-
nævnte får etableret lignende automatiske systemer.

For mange investorer er der ikke længere en naturlig sammenhæng
mellem rådgivning og gennemførsel af en handel. For disse investorer er
automatisk ordreformidling en oplagt måde at handle på. Der må imid-
lertid stadig forventes at være investorer, som vil efterspørge rådgivning.

1
 Det vises i en analyse af det italienske handelssystem for statsobligationer (MTS), der i juli 1997

overgik til anonymitet i bud/udbud situationen, at det med anonymitet er billigere at gennemføre
store handler, jf. A. Scalia og V. Vacca, Does Market Transparency Matter? A Case Study, Banca
d'Italia, Temi di discussione, number 359, oktober 1999.

2
 Der er netop vedtaget en ændring af den danske værdipapirhandelslov, som giver en fondsbørs

mulighed for at bestemme, at også institutionelle investorer skal have adgang til at handle direkte
på fondsbørsen.
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Med nutidens strøm af information og udviklingen af mere og mere
komplekse produkter, vil der stadig være behov for en specialistfunktion
med indsamling, håndtering og især fortolkning af information.

BØRSERNES EJERSTRUKTUR

Den øgede konkurrence skærper kravene til børsernes omstillingsevne
og rentabilitet. Det er i den forbindelse vigtigt, at børserne er organise-
rede med henblik på at kunne træffe de rigtige, strategiske beslutninger
og derved opnå en tilfredsstillende indtjening. Mange børser er eller har
været fondsejede – en konstruktion der ofte indebærer sammenfald
mellem ejerskab og medlemskab og en deraf følgende uhensigtsmæssig
beslutningsgang.

Betydningen af ejerstruktur kan belyses ved at sammenligne Eurex
med LIFFE (London International Financial Futures and Options
Exchange). Eurex er en elektronisk børs for derivathandel, der blev op-
rettet i 1998.1 Eurex har allerede overhalet LIFFE som Europas største
derivatbørs. En af forklaringerne på denne udvikling kan være, at LIFFE
har været for længe om at tilpasse sig markedsvilkårene og indføre
elektronisk handel, og at dette delvis kan henføres til en ejerstruktur
med sammenfald mellem ejerkreds og medlemskreds.

Betydningen af ejerstruktur har medført, at en række børser i de sene-
re år er blevet omdannet til aktieselskaber. Som eksempler kan nævnes
børsen i Stockholm (1993), København (1996) og Amsterdam (1997).
London Stock Exchange og Deutsche Börse vil blive omdannet i foråret
2000, og Oslo Børs forventes at blive omdannet i løbet af 2000.

I Danmark blev Københavns Fondsbørs omdannet til et privatejet ak-
tieselskab i 1996 i forbindelse med ophævelsen af børsmonopolet (Børs-
reform II). Som argumenter blev fremført, at der opnås direkte indfly-
delse fra ejerkreds til ledelse, at ejerkredsen mere fleksibelt vil kunne
tilpasses i forhold til udviklingen, at ejerkredsens ansvarlighed over for
markedspladsens udvikling øges, og at det gør det lettere at etablere
grænseoverskridende samarbejde. Det havde således næppe været mu-
ligt at træffe beslutning om deltagelse i NOREX-samarbejdet, hvis Kø-
benhavns Fondsbørs ikke var blevet omdannet. Beslutningen blev truffet
på et vigtigt tidspunkt og var på forkant med den udvikling, der nu
præger resten af Europa.

Omdannelsen af en fondsejet børs til et aktieselskab er en grundlæg-
gende forudsætning for en handlekraftig børs. Det er dog ikke uden

1
 Eurex blev oprindeligt til som en fusion mellem derivatdelen af Deutsche Börse og SOFFEX, derivat-

delen af børsen i Schweiz, men nu bruges Eurex-handelsplatformen også på den finske børs. Senest
har Eurex annonceret, at de i 2000 vil indgå en transatlantisk alliance med CBOT (Chicago Board of
Trade).
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betydning, hvem ejerkredsen består af. Hvis der stadig er stor overens-
stemmelse mellem ejerkredsen og medlemmerne, er der risiko for, at det
alligevel bliver vanskeligt at gennemføre beslutninger, som strider mod
nogle ejeres umiddelbare interesser.

TILSYN MED OG REGULERING AF BØRSOMRÅDET

Udviklingen på børsområdet stiller tilsynsmyndighederne over for nye
udfordringer. For det første er et netværksbaseret, internationalt børs-
marked mere komplekst og sværere at overvåge. Det kræver derfor et
tættere samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder at sikre et
effektivt tilsyn. For det andet skal børsreguleringen tilpasses, så den på
en konsistent måde kan favne den brede vifte af gamle og nye handels-
muligheder.

Europæisk samarbejde
De europæiske tilsynsmyndigheder oprettede i 1997 Forum of European
Securities Commissions (FESCO) med det formål at sikre en fair og effektiv
implementering af det indre marked for finansielle tjenesteydelser. Ved at
udstikke retningslinjer og standarder, som medlemmerne forpligter sig til
at gennemføre nationalt, opnås en stor grad af harmonisering. Der udar-
bejdes både standarder på nye områder og på områder, hvor der allerede
findes EU-lovgivning. I sidstnævnte tilfælde kan standarderne sikre en
ensartet implementering af direktiver. Gennem samarbejde bidrager
FESCO til et mere effektivt grænseoverskridende tilsyn.

Reguleringsmæssig afgrænsning af en børs
Med den nuværende regulering er der skabt en lovgivningsmæssig af-
grænsning af en børs, men det er svært at lave en entydig afgrænsning
mellem børser og alternative handelssystemer ud fra en funktionsmæs-
sig betragtning. EuroMTS, jf. boks 1, og de nationale MTSer er et godt
eksempel på dette. De nationale MTSer er i nogle lande registreret som
en børs og i andre som investeringsselskaber.

I mange lande er lovgivningen inden for værdipapirhandel tostrenget:
Et selskab, som tilbyder funktioner i relation til værdipapirhandel, vil
enten være reguleret som en børs med deraf følgende krav til kapital
m.m. eller som et investeringsselskab1 med lempeligere krav. Fremkom-
sten af ATSer nødvendiggør derfor en vurdering af, om de alternative
handelssystemer passer ind i de eksisterende regelsæt – og i givet fald

1
 Betegnelserne investeringsselskab, broker-dealer og fondsmægler dækker over den samme type

virksomhed, men er relateret til lovgivningen i hhv. EU, USA og Danmark.
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hvor – eller om det er nødvendigt med tilpasninger for at sikre lige kon-
kurrencevilkår (level playing field).

USA er det første land, der har taget eksplicit stilling til reguleringen af
de alternative handelssystemer. Et ATS kan i USA selv vælge, om det vil
registreres som børs eller som broker-dealer og samtidig opfylde supple-
rende krav, der i et vist omfang svarer til de krav, der stilles til en børs. I
boks 2 gives en kort introduktion til den amerikanske "Regulation ATS".

I Europa har der ikke hidtil været behov for reguleringsmæssige tiltag,
men som udviklingen tegner sig, vil der også på europæisk plan blive be-
hov for en vurdering af de gældende regler. På nationalt plan er England
så småt gået i gang med debatten: Den engelske tilsynsmyndighed FSA
sendte i januar 2000 et oplæg om regulering af børser og handelssyste-

REGULERING AF ALTERNATIVE HANDELSSYSTEMER I USA Boks 2

USA er det første land, der har taget eksplicit stilling til reguleringen af alternative
handelssystemer. Den føderale tilsynsmyndighed på det amerikanske marked, Securi-
ties and Exchange Commission (SEC), vedtog i december 1998 "Final Rules on the Re-
gulation of Exchanges and Alternative Trading Systems" (i det følgende Regulation
ATS) gældende for regulering af alternative handelssystemer. I henhold til de nye
regler kan et ATS selv vælge, om det ønsker at blive registreret som en børs og der-
med blive reguleret efter eksisterende regler, eller om det ønsker at blive reguleret
som en broker-dealer og samtidig opfylde Regulation ATS. Der er dog den undtagel-
se, at SEC kan kræve børsregistrering, hvis handelssystemet er et så betydeligt mar-
ked, at det er i samfundets interesse.

Regulation ATS definerer et alternativt handelssystem som et system, der kun fast-
sætter regler og enten udbyder en markedsplads, faciliteter til at sammenbringe bud
og udbud, eller udbyder funktioner, der minder om en børsfunktion. Det fremgår
eksplicit, at interne ordrebøger ikke er omfattet af definitionen af et ATS. Regulation
ATS stiller følgende krav:
•  ATS skal registreres som broker-dealer.
•  Der skal ske anmeldelse af drift og ændringer i denne til SEC.
•  Der skal ydes bistand til SEC i forbindelse med undersøgelser af deltagernes aktivi-

teter.
•  Der skal udarbejdes obligatorisk registerfortegnelse af handler.
•  Periodiske rapporter om handel til SEC.
•  Handelsinformation skal behandles fortroligt.
•  Ordet "børs" må ikke indgå i navnet på et ATS.
•  Krav til markedsgennemsigtighed.
•  Rimelig og lige adgang til ATS.
•  Standard for systemkapacitet, -integritet og -sikkerhed.

Alternative handelssystemer med mere end 20 pct. af omsætningen i et papir skal op-
fylde alle 10 krav. Mellemstore systemer med mere end 5 pct. af omsætningen i et
papir skal opfylde de 8 første krav. Små ATSer med mindre end 5 pct. af omsætningen
i alle papirer, som handles i systemet, skal kun opfylde de 7 første krav. For yderligere
information henvises til www.sec.gov/rules/finrindx.htm.
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mer til høring hos alle interesserede parter.1 På europæisk plan har FESCO,
jf. ovenfor, nedsat en ekspertgruppe, der skal se på alternative handelssy-
stemer. I EU-kommissionens handlingsplan for finansielle tjenesteydelser
tages flere spørgsmål op, som enten direkte eller indirekte har relevans
for børsområdet.2 Der er således ikke tvivl om, at reguleringen af ATSer er
sat på dagsordenen i Europa i de kommende år.

AFRUNDING

Den teknologiske udvikling har sammen med deregulering og internati-
onalisering af børsmarkedet øget konkurrencen på området. Konkur-
rencen har betydet strukturtilpasninger, og det europæiske børsmarked
har endnu ikke fundet en ny ligevægt. At mange af de store investe-
ringsbanker er aktionærer i flere af de nye selskaber viser, at det er
svært at forudsige den fremtidige markedsstruktur, og at der derfor
spilles på flere heste i øjeblikket. Med udgangspunkt i de faktorer, der
har været med til at påvirke udviklingen, kan der dog peges på nogle
sandsynlige scenarier for de kommende år.

Der må forventes en fortsat konsolidering af børserne, hvor der læg-
ges vægt på at udnytte stordriftsfordelene i handelsfunktionen. Dette
kræver, at børserne bliver enige om at få etableret et fælles integreret
handelssystem. En grundlæggende forudsætning for grænseoverskri-
dende samarbejde er, at de nationale børser er organiserede som aktie-
selskaber. Det må derfor forventes, at de børser, der endnu ikke er pri-
vatiserede, vil blive det i nær fremtid.

De alternative handelssystemer forventes at få et vist spillerum. Dog
ventes ikke den samme succes i Europa som i USA. De europæiske børser
er langt fremme med brugen af elektroniske handelssystemer, og må
forventes at stå stærkere i konkurrencen med ATSerne, end de ameri-
kanske børser har gjort. Værdipapirhandlernes rolle vil formentlig blive
mere påvirket af konkurrencen, men markedets øgede kompleksitet
betyder, at der fortsat vil være behov for rådgivningsfunktionen.

Internationaliseringen indebærer, at national lovgivning på tilsynsom-
rådet ikke er tilstrækkelig. Tilsynsmyndighederne står i de kommende år
over for en stor udfordring med at finde et reguleringsmæssigt set-up,
som tilgodeser fortsat udvikling, lige konkurrencevilkår (level playing
field) og beskyttelse af investorer.

1
 The FSAs approach to regulation of the market infrastructure, januar 2000. Kan hentes på FSAs

hjemmeside www.fsa.gov.
2
 Kommissionen udsendte i oktober 1998 meddelelsen: Financial Services: Building a framework for

Action. Med udgangspunkt i denne meddelelse fremsatte Kommissionen i maj 1999 en egentlig
handlingsplan. Yderligere information kan hentes på Kommissionens hjemmeside under
www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan.
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Værdipapirafvikling i internationalt
perspektiv

Jesper Berg og Mogens Kruse, Betalingsformidlingskontoret

Indledning
Afvikling af værdipapirhandler foregår i Danmark altovervejende gen-
nem Værdipapircentralen, VP. Danmark blev i 1983 det første land i
verden, hvor værdipapirer blev erstattet af elektronisk registrering i et
register (dematerialisering). Både myndigheder og konkurrencen stiller
stigende krav til værdipapircentralerne, og der er tegn på opbrud i de
tidligere nationale strukturer. For centralbankerne er værdipapircentra-
lerne vigtige samarbejdspartnere, og centralbankerne har generelt haft
en aktiv interesse i udviklingen. Omdannelsen af VP fra en selvejende
institution til et aktieselskab er et skridt på vejen mod at give VP bedre
muligheder for at begå sig fremover.

Nedenfor gives først en kort introduktion til værdipapirafvikling og
VP. Derefter gennemgås de almindeligt accepterede internationale
standarder for værdipapirafvikling, herunder de standarder, der er ud-
viklet i centralbankregi. Efterfølgende refereres en række overvejelser
om værdipapirafvikling i relation til Den Økonomisk og Monetære Uni-
on, ØMUen, samt de igangværende koncentrationstendenser på områ-
det. Endelig redegøres for omdannelsen af VP og perspektiverne heri.

Det konkluderes, at VP-systemet fortsat har faciliteter, der sikrer inter-
national konkurrenceevne. Der kan imidlertid ske store ændringer på
området de næste par år, og det er et åbent spørgsmål, i hvilket omfang
de traditionelle nationale strukturer vil bestå.

Værdipapirafvikling og Nationalbankens rolle
Ved handel med værdipapirer sondrer man typisk mellem indgåelse af
handlen og den efterfølgende udveksling af parternes ydelser. Denne
udveksling betegnes1 som clearing og afvikling, eller slet og ret afvikling. I
denne artikel anvendes afvikling som fælles betegnelse for disse led2.

1
 Lov om værdipapirhandel indeholder særlige definitioner af en række begreber med relation til

værdipapirhandel, herunder clearing og afvikling.
2
 Værdipapircentralerne opererer i praksis med endnu flere processer som led i udvekslingen af par-

ternes ydelser. Processen kan således opdeles i fire led: For det første, handel. For det andet, match,
dvs. sikring af, at der skabes overensstemmelse mellem de to handlende parters oplysninger om
handlen. For det tredje, clearing, dvs. klargøring af handler til afvikling samt kontrol af, at ydelserne
står til rådighed. For det fjerde, afvikling, dvs. udveksling af penge mod papirer.
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Et andet centralt begreb er registrering. Registrering henviser til, at
værdipapirer i dag er registreret i et elektronisk register på samme måde
som kontoindeståender. Ligesom ved hushandler gælder det, at selve
handlen kan ske på mange forskellige måder og steder, herunder gen-
nem mere uformelle systemer. Omvendt er der nogle ret faste rammer
for registrering og afvikling, der i stor udstrækning følger principperne
ved registrering af ejerskab af fast ejendom. Værdipapirregistrering og
afvikling har derfor historisk været et mere stabilt forretningsområde
end at drive handelssystemer1.

1
 En række nye handelsformer omkring værdipapirhandel er nærmere beskrevet af Birgitte Søgaard

Jensen og Lone Natorp, En børsverden i forandring, denne Kvartalsoversigt, side 117ff.

FAKTA OM VP Boks 1

VPs væsentligste opgaver er at registrere udstedelse og ejerforhold vedrørende vær-

dipapirer i et elektronisk register og forestå afvikling af værdipapirhandler. VP blev

oprettet i 1980, hvor man påbegyndte registrering og afvikling af obligationer, først

som papirbaserede og i 1983 som dematerialiserede. I 1988 kom aktier til. I dag er der

registret værdipapirer for tæt på 3.000 mia.kr. i VP, jf. oversigten nedenfor.

Lovgrundlaget for VP er bl.a. lov om værdipapirhandel og registreringsbekendtgørel-

sen. Med vedtagelsen af lov om værdipapirhandel i 1995 blev VPs monopol på regi-

strering af værdipapirer i Danmark ophævet. Finanstilsynet fører tilsyn med VP.

VP er en selvejende institution med en bestyrelse udpeget af Økonomiministeren

efter indstilling fra organisationer, der repræsenterer VPs interessenter.

De direkte deltagere i værdipapirafviklingen er Nationalbanken, pengeinstitutter,

realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og storkunder. Interessentkredsen om-

kring VP omfatter herudover især udstederne, der har deres udstedelser registreret i

Værdipapircentralen, samt investorerne, der har deres ejerskab registreret i VP. Selv

om begge parter er individuelt registreret i VP, så foregår kontakten til VP typisk

igennem pengeinstitutterne (de kontoførende institutter). VP står også for formidlin-

gen af periodiske betalinger (rente, afdrag og udbytte).

Prisfastsættelsen af VPs ydelser har sigtet på at skabe balance mellem udgifter og

indtægter.

UDSTEDELSER OG TRANSAKTIONER I VÆRDIPAPIRCENTRALEN I 1999

Mia.kr.

Markedsværdi (ultimo) af cirkulerende obligationer............................... 2.012
Markedsværdi (ultimo) af cirkulerende aktier mv.................................... 954
Omsætning af obligationer pr. år ............................................................. 26.794
Omsætning af aktier pr. år......................................................................... 229
Clearing af handelsbeløb pr. år ................................................................ 22.010

Antal konti, 1.000 stk. ................................................................................ 2.500

Kilde: Værdipapircentralen.
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Boks 1 indeholder en række faktuelle oplysninger om VP. VP og Natio-
nalbanken har et tæt samarbejde omkring afviklingen af værdipapir-
handler, idet Nationalbanken står for afviklingen af pengesiden af
handlerne. I princippet afvikles en værdipapirhandel gennem træk på
købers pengekonto i Nationalbanken og registrering af købet på købers
værdipapirkonto i VP. Købere, der ikke fører konti i Nationalbanken,
afvikler gennem en anden kontofører med tilknytning til VP. Afviklin-
gen af pengesiden foregår samtidig med afviklingen af værdipapirerne.
På den måde sikres, at både penge og værdipapirer er til stede. Det kal-
des Delivery versus Payment eller DvP, jf. omtalen af internationale
standarder. Nogle internationalt set specielle faciliteter, som eksisterer i
VP, beskrives i boks 2. Udover at være primær afviklingsbank for VP, har
Nationalbanken også forbindelse til VP som handler, administrator af
statens udstedelser af værdipapirer, samt som investor. Endelig er stør-
stedelen af pengeinstitutternes sikkerhedsstillelse for lån i Nationalban-
ken registreret i Værdipapircentralen.

Internationale standarder for værdipapirafvikling
Ligesom på betalingsformidlingsområdet generelt har der internationalt
været en stigende interesse for udformningen af værdipapirhandelssy-
stemer og en erkendelse af, at der er behov for at gøre sig en række

SPECIELLE VP FACILITETER Boks 2

VP har to særlige faciliteter sammenlignet med andre værdipapircentraler. Det er af-

vikling af en kæde af handler op mod den store internationale værdipapircentral,

Euroclear, uden tab af dispositionsdage, og det er den såkaldte sikkerhedsret.

 VPs afviklingsstruktur er tæt forbundet med afviklingen i Euroclear. Det skyldes, at

mange internationale investorer har deres danske værdipapirer liggende i Euroclear.

Euroclear har en konto i VP, der modsvarer Euroclears internationale investorers be-

holdninger af danske papirer. Blandt de professionelle handlere er det ikke unormalt,

at det samme papir handles mange gange samme dag. Den tætte koordinering mel-

lem VPs afviklingscyklus og Euroclears gør, at en sådan kæde af handler, involverende

både investorer registreret i VP og i Euroclear, kan afvikles på samme dag. Værdipapi-

rer kan således handles frem og tilbage flere gange inden for samme dag.

VPs sikkerhedsret er en særlig form for sikkerhedsstillelse, der letter afviklingen.

Sikkerhedsretten muliggør, at de direkte deltagere kan benytte værdipapirer købt i

en afvikling som sikkerhed for lån til finansiering af samme afvikling. Normalt fordrer

sikkerhedsstillelse med værdipapirer, at man først har erhvervet papirerne. Herudover

binder sikkerhedsretten ikke bestemte papirer som sikkerhed, men forudsætter kun,

at der i det anvendte depot er tilstrækkelig sikkerhed. Ved normal sikkerhedsstillelse

bindes bestemte papirer. Sikkerhedsretten muliggør således en mere smidig admini-

stration af sikkerhedsstillelse.
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overvejelser omkring risiciene i disse systemer. Boks 3 indeholder en kort
beskrivelse af de forskellige typer risici i værdipapirafviklingssystemer.
Både G-10 landenes centralbanker i regi af Den Internationale Beta-
lingsbank, BIS, Den Europæiske Centralbank, ECB, og dennes forgænger,
EMI, har således formuleret almindeligt accepterede standarder1 for
værdipapirafvikling.

G-10 formulerede i 1992 en kategorisering af DvP systemer med hen-
blik på en vurdering af fordele og ulemper ved de forskellige systemer2.
Samtidig beskrev G-10, i hvilket omfang dens såkaldte Lamfalussy stan-
darder kan anvendes også på værdipapirafviklingssystemer. Lamfalussy
standarderne3 er internationalt accepterede standarder for betalingssy-
stemer, der anvender nettoopgørelser. Standarderne sigter på at redu-
cere risiciene i systemerne, bl.a. gennem krav om et velunderbygget
juridisk grundlag og procedurer for risikostyring.

1
 De nævnte eksempler er ikke en udtømmende opregning af standarder omkring værdipapirafvikling,

men anerkendes i almindelighed som de toneangivende. En række organisationer med tilknytning til
værdipapirafvikling offentliggør løbende deres anbefalinger omkring forskellige aspekter af værdi-
papirafvikling. Det første egentlige initiativ var rapporten, Clearance and Settlement in the World’s
Securities Markets, Group of Thirty, New York & London, 1989. Det seneste af disse initiativer er rap-
porten, New Frontiers in Clearing and Settlement, ISMA, 1999.

2
 Delivery versus Payment in Securities Settlement Systems ("Parkinson-rapporten"), G-10, Basel, 1992.

Rapporten findes på www.bis.org.
3
 Report of the Committee on Interbank Netting Schemes of the central banks of the Group of Ten

countries, G-10, Basel, 1990. Rapporten findes på www.bis.org.

RISICI I VÆRDIPAPIRAFVIKLING Boks 3

Man skelner traditionelt mellem tre forskellige typer risici i forbindelse med værdipa-

pirafvikling.

For det første er der hovedstolsrisikoen. Det er risikoen for at tabe modværdien af

de handlede papirer, fordi modparten går konkurs og derved ikke kan aflevere enten

papirer eller penge. En meget udbredt måde at reducere hovedstolsrisiko på er gen-

nem samtidig levering af penge og papirer (DvP).

For det andet er der genplaceringsrisikoen. Det er risikoen for at tabe den urealise-

rede værdi af en handel, hvis modparten ikke kan levere enten penge eller værdipa-

pirer. En køber af et papir vil således have en urealiseret gevinst, hvis et værdipapir

stiger i værdi mellem handlens indgåelse og afvikling. Genplaceringsrisikoen elimine-

res ikke ved DvP, selv om den som hovedstolsrisikoen er en form for kreditrisiko. Den

kan bl.a. reduceres ved strakshandel (RTGS).

For det tredje er der likviditetsrisikoen. Det er risikoen for, at man ikke modtager

enten penge eller værdipapirer på det aftalte tidspunkt. Derved kan man komme til

at mangle penge eller værdipapirer, som man allerede har disponeret over. Likvidi-

tetsrisikoen elimineres heller ikke ved DvP.

De tre forskellige typer risici kan alle give anledning til systemisk risiko. Systemisk ri-

siko er risikoen for, at en deltagers manglende evne til at afvikle giver andre deltage-

re problemer med at afvikle.
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G-10 skelner mellem tre typer DvP-systemer:
•  Model 1: Bruttoafvikling af papirer og penge, dvs. hver handel for sig.
•  Model 2: Bruttoafvikling af papirer og nettoafvikling af penge.
•  Model 3: Nettoafvikling af papirer og penge.

Model 2 betragtes af mange ikke som rigtig DvP, fordi der er en tidsfor-
skel mellem afviklingen af papirer og afviklingen af penge. I VP anven-
des fortrinsvis model 3, men der er også mulighed for at anvende model
1. Model 1 stiller større krav til deltagernes likviditet, men giver ikke den
samme ophobning af afviklingen og dermed forbundne risici som model
3.

Om anvendelse af Lamfalussy standarderne konkluderede G-10, at de
er anvendelige på værdipapirafviklingssystemer, men at den konkrete
anvendelse må afspejle de potentielle systemiske risici i det pågældende
system.

G-10 har i 1999 nedsat en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i tid-
ligere arbejde på området skal udarbejde et nyt sæt standarder for vær-
dipapirafviklingssystemer, der kan anvendes globalt. Arbejdet ligger i
forlængelse af den nyligt offentliggjorte rapport om globale standarder
for betalingssystemer1.

I 1998 offentliggjorde EMI (ECBs forgænger) sine standarder for vær-
dipapirafviklingssystemer, der kan anvendes som led i formidling af
eurokredit2. Standarderne er formelt ECBs brugerkrav til de værdipapir-
centraler, der leverer ydelser som led i sikkerhedsstillelse for eurosyste-
mets kreditoperationer, men anses i praksis som udtryk for generelle
standarder for værdipapirafviklingssystemer i almindelighed. Standar-
derne, der er nærmere beskrevet i boks 4, sigter på samme vis som Lam-
falussy-standarderne på at reducere risiciene i systemerne, bl.a. gennem
krav om et velunderbygget juridisk grundlag og procedurer for risikosty-
ring. Herudover er det et krav, at systemerne, i det omfang handlen sker
mod kredit fra eurosystemet, skal kunne afvikle pengesiden af værdipa-
pirhandler gennem centralbanker.

Blandt EU-landenes værdipapircentraler opfyldte kun den svenske VPC
og franske SICOVAM alle 9 standarder ved rapportens udgivelse. VP
opfyldte 8 af standarderne, og opfylder i dag alle 9. VP har samtidig
nogle faciliteter, som ingen andre værdipapircentraler hidtil har kunnet
matche, jf. boks 2. VP er således i dag blandt de mere avancerede vær-
dipapircentraler i Europa.

1
 Core principles for systemically important payment systems, G-10, Basel, 1999. Rapporten findes på

www.bis.org.
2
 Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations, EMI, 1998. En

rapport, der sammenholder EU-værdipapircentralerne med disse anbefalingerne, findes på
www.ecb.int.
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Værdipapirafvikling i Den Europæiske og Monetære Union, ØMU
Det er et bærende princip i ECBs pengepolitik, at kredit fra eurosystemet
kun kan ske mod fuld sikkerhedsstillelse. Dette gælder, hvadenten kre-
ditten ydes som led i ECBs pengepolitiske operationer, eller den ydes
som led i betalingsformidling. Et andet princip er, at mens pengepoliti-
ske beslutninger træffes centralt, dvs. i regi af ECB, sker den operatio-
nelle udførelse af de pengepolitiske operationer decentralt, dvs. i de
nationale centralbanker. Samtidig er det eurosystemets mål, at alle pen-
geinstitutter i eurosystemet skal have samme adgang til kredit, uanset
beliggenhed.

Disse principper og dette mål danner baggrund for de europæiske
centralbankers fælles interesser omkring værdipapirafviklingssystemer i
ØMU.

For at opfylde disse mål har centralbankerne for det første formuleret
en række krav til kvaliteten af den sikkerhedsstillelse, som modparterne
skal stille ved kredit fra eurosystemet. Godkendte sikkerheder inddeles
således i 2 kategorier, hvoraf den første, Tier 1, primært består af euro-
landenes børsnoterede obligationer i euro med meget høj kreditvurde-
ring, mens den anden kategori, Tier 2, består af eurolandenes øvrige

ECB'S STANDARDER FOR VÆRDIPAPIRAFVIKLINGS-
SYSTEMER MED FORBINDELSE TIL EUROKREDIT Boks 4

I 1998 udgav EMI (i dag ECB) en rapport med standarder for værdipapirafviklingssy-

stemer, der kan anvendes som led i formidling af eurokredit. Formålet var at sikre

ESCB mod risici ved sikkerhedsstillelse i værdipapircentralerne for lån i ESCB.

Rapporten opstiller følgende 9 standarder:

•  Systemerne og links mellem disse skal have et klart juridisk grundlag, der sikrer en-

delighed for både betalinger og værdipapirafviklinger.

•  Systemerne skal afvikle betalinger gennem centralbanker og på DvP-basis.

•  Systemerne skal have direkte tilknytning til udstederne, enten gennem egne syste-

mer eller gennem et link til andre værdipapircentraler med en sådan relation.

•  Systemerne og links mellem disse skal være underlagt tilsyn og/eller kontrol af

kompetente myndigheder.

•  Systemerne skal give tilstrækkelige oplysninger om risici forbundet med virksomhe-

den og skal have objektive adgangskrav.

•  Systemerne skal have tilstrækkelige procedurer for risikostyring ved en deltagers

misligholdelse af sine forpligtelser og skal også minimere interessekonflikter.

•  Systemerne skal med virkning inden for samme dag kunne gennemføre endelig le-

vering mod betaling (DvP).

•  Systemernes åbningstider skal være i overensstemmelse med betalingssystemet

TARGETs, også for så vidt angår grænseoverskridende sikkerhedsstillelse.

•  Systemerne skal have pålidelige tekniske indretninger og skal kunne genåbne inden

for 4 timer efter en katastrofe.
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euroværdipapirer med høj kreditvurdering. Også visse værdipapirer ud-
stedt i Danmark eller andre lande uden for eurosystemet kan, mod ga-
ranti fra landets centralbank, anvendes som sikkerhedsstillelse for kredit
inden for dagen. For det andet har eurosystemet formuleret de i boks 4
nævnte krav til kvaliteten af de værdipapirafviklingssystemer, der kan
anvendes som led i afviklingen af sikkerhedsstillelse for kredit i eurosy-
stemet. Eurosystemet undersøger jævnligt overholdelsen af standarder-
ne og offentliggør undersøgelsernes resultater. Endelig støtter eurosy-
stemet aktivt fremgangsmåder, der kan øge anvendelsen af grænse-
overskridende sikkerhedsstillelse.

Centralbankerne anvender i dag to fremgangsmåder for at nå dette
mål. Centralbankerne har som tidligere nævnt defineret standarder for
brugen af værdipapirafviklingssystemer. Disse standarder vedrører også
forbindelser mellem værdipapircentraler (links), jf. nærmere nedenfor
omkring koncentrationstendenser inden for værdipapirafvikling. P.t. har
eurosystemet godkendt 53 sådanne links som egnede til afvikling af sik-
kerhedsstillelse for kredit i eurosystemet. Forud for etableringen af disse
links havde centralbankerne  som en midlertidig løsning udviklet en mo-
del, der understøtter grænseoverskridende sikkerhedsstillelse (korrespon-
dentbankmodellen). Forskellen mellem korrespondentbankmodellen og
links mellem værdipapircentraler er illustreret i figur 1 og 2.

Begge modeller bygger på den eksisterende nationale infrastruktur.
Centralbankerne varetager i korrespondentbankmodellen en rolle, der
mere naturligt ligger i et privat system, idet centralbankerne yder en

KORRESPONDENTBANKMODELLEN Figur 1

I både figur 1 og 2 anmoder Commerzbanks filial i Amsterdam om kredit hos De Nederlandsche Bank (den hollandske
centralbank) mod sikkerhedsstillelse i tyske værdipapirer. Bundesbank (den tyske centralbank) agerer i figur 1 korre-
spondent for De Nederlandsche Bank.
1 : Commerzbank anmoder Clearstream (den tyske værdipapircentral) om at flytte værdipapirer til Bundesbanks depot.
2 : Bundesbank kontrollerer, at papirerne er kommet til depotet og står på Tier 1 eller 2.
3 : Bundesbank meddeler depotets værdi til De Nederlandsche Bank.
4 : De Nederlandsche Bank giver kredit til Commerzbank.

Clearstream

Bundesbank De Nederlandsche Bank

Filial af Commerzbank
i Amsterdam

1

2

3

4
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service, som værdipapircentralerne selv kan levere. På længere sigt er
det derfor hensigten, at korrespondentbankmodellen skal ophøre.

Koncentrationstendenser inden for værdipapirafvikling i Europa
I dag findes der mere end 20 værdipapircentraler i EU. To af disse er
såkaldt internationale centraler (Euroclear og Clearstream), mens de
øvrige fortsat primært har tilknytning til et enkelt land. Det store antal
centraler er primært historisk begrundet og indebærer store forskelle
mellem de juridiske og markedsmæssige rammer for centralernes virk-
somhed i hvert land. Hidtil har værdipapirtransaktioner over landegræn-
ser fortrinsvis været formidlet af pengeinstitutter eller gennem de inter-
nationale centraler.

På foranledning af EU-centralbankerne har de europæiske værdipapir-
centraler formuleret tekniske standarder for forbindelser (links) mellem
centralerne som model for anvendelse af værdipapirer på tværs af lan-
degrænser.

De mange værdipapircentraler, en generel tendens mod ophævelse af
nationale monopoler på infrastrukturområdet, virkningerne for de
europæiske kapitalmarkeder af introduktionen af den fælles valuta
samt øget internationalt samarbejde i almindelighed har generelt rejst
spørgsmålet, om der fortsat er plads til nationale værdipapircentraler.

Værdipapircentralerne i Danmark (VP), Sverige (VPC) og Norge (VPS)
indledte på den baggrund i 1998 et samarbejde med henblik på at un-
derstøtte et tættere nordisk samarbejde på børsområdet og forberede
sig til et fremtidigt bredere europæisk samarbejde. På længere sigt var

LINKS MELLEM VÆRDIPAPIRCENTRALER Figur 2

Negicef (den hollandske værdipapircentral) benytter i figur 2 sit link til Clearstream (den tyske værdipapircentral)
1 :  Commerzbank anmoder Clearstream om at flytte værdipapirer til Negicef.
2 : Negicef modtager papirerne og
3 : sætter dem i De Nederlandsche Bank (den hollandske centralbanks) depot.
4 : De Nederlandsche Bank yder kredit til Commerzbank.

Clearstream

Negicef De Nederlandsche bank

Filial af Commerzbank
i Amsterdam

1

2

3

4
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det visionen at skabe et fælles nordisk clearing- og afviklingsselskab, det
såkaldte S4 (Scandinavian Securities Settlement System).

S4 skal i givet fald konstrueres, så det hænger sammen med en kom-
mende fælles europæisk infrastruktur for værdipapirafvikling. Samar-
bejdet omkring S4 blev imidlertid sat i bero i 1999.

Siden 1999 er der begyndt en vis konsolidering blandt de største euro-
pæiske værdipapircentraler: Deutsche Börse Clearing, den tyske værdi-
papircentral, er fusioneret med den ene af de internationale værdipa-
pircentraler (Cedel), under navnet Clearstream. SICOWAM, den franske
værdipapircentral, meddelte den 24. marts 2000, at den fusionerer med
den anden internationale værdipapircentral (Euroclear). Begge alliancer
inviterer andre værdipapircentraler til at deltage i samarbejdet.

Der er gennem disse og andre samarbejder taget skridt til en mere
koncentreret europæisk værdipapirafviklingsstruktur. Det kan få konse-
kvenser for ECB-standarderne, jf. ovenfor, og de procedurer, der hidtil
har understøttet en decentral afviklingsstruktur. Mange forventer, at
man på sigt kun vil have én eller måske en lille håndfuld centraler i
Europa. De betydelige omkostninger ved tilpasning af de enkelte natio-
nale finansielle sektorers forbindelser (grænseflader) til en fælles inter-
national central er det væsentligste argument imod en sådan udvikling.
Der er dog næppe tvivl om, at de mindre og nationalt baserede værdi-
papircentraler vil stå over for en meget mere intensiv konkurrence i de
kommende år, end de hidtil har været vant til.

Omdannelse af VP og perspektiverne heri
Der har i mange år været tanker fremme om at ændre VPs organisations-
form fra en selvejende institution til et aktieselskab. Børsudvalget anbe-
falede således i sin betænkning fra 1995, at VP fik en sådan mulighed1.
Anbefalingen blev fulgt op i form af særlige omdannelsesregler i lov om
værdipapirhandel. Hensynet var, at VP skulle have udvidet sine mulighe-
der for at deltage i den internationale konkurrence, herunder have større
muligheder for at kunne tilpasse sig til ændrede kommercielle vilkår. VP
har hidtil alene varetaget kernefunktioner i forbindelse med registrering,
clearing og afvikling af værdipapirer. Det potentielle forretningsområde
for VP er imidlertid større end disse kernefunktioner. I princippet kan VP
varetage de fleste af de funktioner omkring administration af værdipapi-
rer, der i dag fortrinsvis varetages af pengeinstitutter.

En række forskellige modeller for omdannelsen blev diskuteret i børs-
udvalget. Et centralt element var behandlingen af den selvejende insti-
tutions formue. Et andet vigtigt element var, om registrering fortsat

1
 Børsreform II, betænkning nr. 1290, Erhvervsministeriet, 1995.
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skulle ligge i samme selskab som clearing og afvikling. På registrerings-
området varetager VP en række formueretlige opgaver af stor sam-
fundsmæssig interesse og er ikke udsat for den samme konkurrence som
ved clearing og afvikling. Omdannelsesreglerne i lov om værdipapirhan-
del er derfor udformet således, at VP kan omdannes til aktieselskab så-
vel gennem opsplitning eller ved bevarelse af funktionerne i samme
selskab.

VPs bestyrelse besluttede den 17. april 2000, at VP skal omdannes til
aktieselskab, og at VPs funktioner bevares i samme selskab. Omdannel-
sen, der sker efter omdannelsesreglerne i lov om værdipapirhandel, ven-
tes gennemført inden 1. juli 2000 med virkning tilbage fra 1. januar
2000. VPs eksisterende egenkapital indkapsles i det nye selskab som en
bunden fondsreserve. Aktionærerne i det nye selskab vil være de inte-
ressenter, som i dag er repræsenteret i VPs bestyrelse, og som samtidig
repræsenterer VPs væsentligste kunder. Aktiekapitalen vil blive fordelt
med 43 pct. til pengeinstitutter og fondsmæglere, 28 pct. til realkredi-
tinstitutter, 13 pct. til Nationalbanken, 8 pct. til aktieudstedere og 8 pct.
til investorer.

Målene for omdannelsen er at give VP de bedste muligheder for at
agere forretningsorienteret under de ændrede markedsvilkår, jf. oven-
for, eventuelt gennem fusion eller anden form for tættere internatio-
nalt samarbejde. Med en omdannelse af VP fra en selvejende institution
til et aktieselskab vil bestyrelsen også få en egentlig ejerrolle. Dermed vil
der i stigende grad blive stillet forretningsmæssige krav til VP.

Internationaliseringen af værdipapirafviklingen skærper den potentielle
konkurrence mellem VP og de største pengeinstitutter. I dag foregår stør-
stedelen af den grænseoverskridende værdipapirafvikling og registrering
gennem de største pengeinstitutter. En dansk ejer af et udenlandsk vær-
dipapir vil således typisk have sit papir opbevaret i et depot i et stort pen-
geinstitut, der står for kontakten til udsteder, eventuelt gennem udste-
ders pengeinstitut eller en udenlandsk værdipapircentral. Ved etablerin-
gen af de ovenfor nævnte links vil VP kunne overtage en stor del af dette
forretningsområde, idet udenlandske værdipapirer fremover kan registre-
res gennem VP. Etableringen af links bør imidlertid være i alles interesse,
idet det er en væsentlig billigere måde at registrere værdipapirer på end
de nuværende mere manuelle metoder.

Der er en række andre områder, hvor VP kunne komme i en konkur-
rencesituation med de private pengeinstitutter. VP kunne udvide de
værdipapirtyper, de dækker, man kunne udvide kredsen af kunder
og/eller udvide typen af serviceydelser, og man kunne gå ind på flere
markeder. På alle områderne vil man konkurrere direkte med pengein-
stitutterne. Pengeinstitutternes tilskyndelse til at deltage i en sådan ud-
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videlse af VPs produktudbud har således ikke været stor med VPs orga-
nisationsform som selvejende institution. Pengeinstitutterne vil miste
indtjeningsområder uden at få del i VPs indtjening1.

Pengeinstitutternes støtte til udvidelse af VPs forretningsområde vil
således i praksis forudsætte, at de får del i gevinsten ved den fælles in-
frastruktur, fx gennem medejerskab. Omdannelsen af VP og pengeinsti-
tutternes store ejerandel må ses i lyset heraf. Incitamentsproblemet er
formentlig ikke endeligt løst hermed, men der er taget et første skridt i
retningen af en løsning.

VP har historisk været en værdipapircentral for dansk udstedte papi-
rer. Ved VPs etablering var det at være en værdipapircentral for dansk
udstedte papirer det samme som at være værdipapircentralen for dan-
ske investorer. Med den stigende internationalisering af værdipapirpor-
teføljerne er dette ikke mere tilfældet. Udenlandske værdipapirer udgør
efterhånden en stor andel af danske investorers placeringer, og uden-
landske investorer har gennem de seneste år haft en betydelig andel af
de udstedte danske værdipapirer. Sidstnævnte har også haft betydning
for VPs andel af clearing og afvikling af danske værdipapirer.

Det vil være naturligt for VP at følge de danske investorer og også stå
for registrering, clearing og afvikling af deres udenlandske værdipapi-
rer. Uden denne mulighed kan VP ikke andet end tabe forretningsom-
fang, og dermed bliver der færre til at dele de for denne type forretning
dominerende faste omkostninger. Kunsten for værdipapircentralerne
bliver at etablere en ensartet forbindelse (grænseflade) for de nationale
handlere og investorer uafhængigt af, i hvilket land det pågældende
papir er udstedt.

Afsluttende bemærkninger
Værdipapirafvikling er et centralt element i værdipapirhandel, og VP er
derfor en vigtig del af den danske finansielle infrastruktur. Der er inter-
national konsensus om de krav, som må stilles til design af værdipapiraf-
viklingssystemer. VP har historisk klaret sig pænt, når funktionaliteten i
systemet måles op mod de internationale standarder. Med den stigende
internationalisering også på dette infrastrukturområde er det usikkert,
om en national infrastruktur kan bestå. Omdannelsen af VP til aktiesel-
skab er et første skridt i retning af at åbne for, at VP får mulighed for at
agere på mere forretningsmæssige vilkår og om nødvendigt indgå i
samarbejde med andre centraler.

1
 Det er en problemstilling, der også eksisterer i andre lande, Konsolidering i værdipapirafviklingssek-

toren, Den Europæiske Centralbank, Månedsoversigt, februar 2000,
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Grundlag for Bodil Nyboe Andersens
udtalelser på Realkreditrådets årsmøde
den 13. april 2000

I de seneste år har jeg ved denne lejlighed givet udtryk for Nationalban-
kens bekymring for balancen i dansk økonomi. Vi har gentagne gange
fremhævet behovet for det, økonomerne kalder "en blød landing".

Baggrunden har været, at Danmark i størstedelen af 90'erne har haft
en stærkere økonomisk vækst end vore handelspartnere. Væksten var
især baseret på en stærkt stigende indenlandsk efterspørgsel. Proble-
merne viste sig dels ved en tiltagende inflation, dels ved en hastig for-
ringelse af betalingsbalancen.

Med hensyn til betalingsbalancen blev Nationalbankens – og mange
andres – bekymringer gjort til skamme sidste år. Fra et underskud på 13
mia. kr. i 1998 er situationen vendt til 14 mia. kr. i overskud i 1999.

Det er en meget glædelig udvikling, der bl.a. – men ikke alene – skyl-
des, at økonomien i 1999 netop oplevede en "blød landing". Væksten i
den indenlandske efterspørgsel faldt fra et niveau på over 4 procent om
året til næsten ingen vækst i 1999. Den samlede produktion blev imid-
lertid ved med at vokse, om end i lidt roligere tempo. Eksporten steg
nemlig kraftigt, mens importen holdt sig nogenlunde i ro.

En af Nationalbankens mangeårige yndlingsfigurer er den indenland-
ske efterspørgsel i Danmark relativt til vore handelspartnere stillet over
for Danmarks betalingsbalance.

I 1997, 98 og begyndelsen af 99 gav denne sammenhæng anledning til
at understrege behovet for en afdæmpning af forbruget – offentligt
såvel som privat.

Pinsepakken havde netop dette formål. Men det varede væsentligt
længere, end vi og andre havde ventet, før den slog igennem på efter-
spørgslen.

Pinsepakkens virkninger blev i 1999 understøttet af det stigende ren-
teniveau, men den mere udbredte brug af rentetilpasningslån trak i den
modsatte retning. Alt i alt har resultatet imidlertid været, at det private
forbrug kun steg med knap 1 procent i 1999 mod 3,5 procent året før.

Den danske eksport er blevet hjulpet på vej af stigende kurser på dol-
lar, pund og svenske kroner samt først og fremmest af det økonomiske
opsving hos vore handelspartnere. Grundtonen i verdensøkonomien er
blevet positiv, ikke kun i USA, men også i Europa, hvor forventningerne



144

til konjunkturudviklingen nu er væsentlig mere positive end for blot et
halvt år siden. Da over halvdelen af Danmarks udenrigshandel foregår
med eurolandene, er den større optimisme og tiltagende vækst i disse
lande naturligvis meget afgørende for vores eksportudvikling.

Det er vigtigt at understrege, at de opnåede forbedringer i den sam-
fundsøkonomiske balance bør fastholdes i de kommende år, hvilket
kræver, at den økonomiske politik er tilstrækkelig stram.

Begrebet "ny økonomi" optræder næsten dagligt i aviserne for tiden.
Det er blevet en betegnelse for alle de forskellige tendenser, der præger
udviklingen i disse år. I den betydning er der selvfølgelig ingen, der kan
være uenige i, at vi er i en "ny økonomi". Men så er det bare en beteg-
nelse for nogle moderne fænomener, ikke nogen forklaring eller teori.

Man bruger for eksempel begrebet til karakteristik af de nye virksom-
heder, der baserer sig på de seneste teknologiske landvindinger. Begre-
bet bruges også om de traditionelle virksomheders omstilling til øget
brug af elektronisk handel eller satsning på nye højteknologiske områ-
der, som bioteknologi. Endelig ser man eksempler på brug af begrebet
"ny økonomi" som en beskrivelse af de senere års meget store aktie-
kursstigninger samt om den meget store volatilitet, vi på det seneste har
set for aktier med tilknytning til informationsteknologien.

"Ny økonomi" er imidlertid blevet brugt i den økonomiske debat i fle-
re år som en betegnelse for det fænomen, at man i USA har oplevet en
meget kraftig og vedvarende vækst kombineret med lav arbejdsløshed
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uden egentlige inflationsproblemer. Denne udvikling står i kontrast til
tidligere perioders erfaringer, hvor kraftig vækst medførte inflation. Og
det er især en kontrast til 1970’ernes lave vækst og høje inflation.

Hvordan prøver økonomerne så at forklare denne udvikling?
En gruppe af "ny økonomi"-forklaringer går på, at den nye teknologi

har muliggjort en meget mere effektiv produktion, styring og kommu-
nikation. Dermed er produktiviteten steget dramatisk og tidligere tiders
begrænsninger i form af et stramt arbejdsmarked har ikke længere
samme betydning for pris- og lønudviklingen. Denne forklaring er også
forenelig med, at der er store prisstigninger på fast ejendom og især
aktier, fordi der her kun meget langsomt sker en udbudsforøgelse til at
modvirke den stigende efterspørgsel.

Men er der blot tale om et niveauskift eller er vi kommet ind i en ny
æra? Opfindelsen af dampmaskinen var starten på en ny epoke med
industrialisering. Er informationsteknologien vor tids dampmaskine?

En mere vidtgående fortolkning af "ny økonomi" er, at de grundlæg-
gende økonomiske teorier er forældede, fordi vi har fået et helt nyt
reaktionsmønster. Måske skal vore inflationsteorier gås efter i sømmene
efter det, vi oplever i disse år.

Tendensen er mest iøjnefaldende i USA, men også europæiske lande
med et stramt arbejdsmarked har en forholdsvis lav inflation – i alt fald
hvis man sammenligner med erfaringerne fra 1970'erne. Om det skyldes
teknologien eller den øgede internationale konkurrence eller noget helt
tredje må være et oplagt emne for de økonomiske forskere at tage fat
på.

Hvor står så Danmark i dette billede? Umiddelbart kunne man få det
indtryk, at Danmark ikke er blevet smittet af "ny økonomi", da vores
inflation er noget højere end hos mange af vores handelspartnere. Men
samtidig er det væsentligt at pege på, at også vi har været i stand til at
have en stærk vækst og få reduceret arbejdsløsheden markant, uden at
det har givet anledning til prisstigninger af den størrelsesorden, som
man oplevede i 1987 – endsige for 25-30 år siden.

Fastlæggelsen af datoen for en folkeafstemning om dansk tilslutning til
euroen har bragt Den Økonomiske og Monetære Union stærkt frem i
den danske debat.

Nationalbanken har i over ti år beskæftiget sig med dette emne, og
vores holdning er velkendt. Den udtrykkes klart i følgende citat:

"Da de økonomiske fordele ved etablering af en økonomisk og mone-
tær union i det væsentlige allerede er realiseret for Danmarks vedkom-
mende, vil overgang til tredje fase i første række sikre, at de positive
resultater, der har fulgt den gradvise sammensvejsning til de øvrige
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europæiske økonomier med en stabilitetsorienteret økonomisk-politisk
linje, kan fastholdes.

For den monetære politik vil realitetsændringen være, at der overdra-
ges formel kompetence og opnås reel medindflydelse."

Denne formulering kunne være skrevet i år, men det er den ikke. Den
er 8 år gammel. Den stammer fra Nationalbankens årsberetning for
1991, som udkom i marts 1992, kort før folkeafstemningen om Maa-
stricht-traktaten. Citatet indeholder to argumenter, der er lige så cen-
trale i dag, som de var dengang.

Det første argument er, at en dansk tilslutning til euroen vil sikre, at
den økonomisk-politiske kurs, Danmark slog ind på med fastkurspolitik-
ken i 80’erne, kan fortsætte.

Det andet argument er, at Danmark reelt ikke har nogen selvstændig
pengepolitik, selv om vi formelt har det. Det selvstændige element i
vores nuværende pengepolitik er begrænset til perioder med valutauro,
hvor renten bruges til at stabilisere valutakursen. Ellers "skygger" vi
eurolandenes pengepolitik.

Ved tilslutning til euroen får også Danmark indflydelse på denne pen-
gepolitik. Vi får altså reel medindflydelse ved at overdrage formel kom-
petence.

Siden 1992 er der sket to ting, som yderligere har betydning for Natio-
nalbankens vurdering.

Den første er, at tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union
er blevet realiseret, og euroen er indført fra 1. januar 1999 – endda af 11
lande.

Jeg må indrømme, at vi i Nationalbanken indtil engang i 1996 var no-
get i tvivl om, hvorvidt projektet overhovedet blev realiseret. Det gjorde
det altså, og derfor er dette spørgsmål ikke længere interessant. Euroen
er en realitet, som 11 – nu snart 12 – EU-lande har valgt at tilslutte sig.
Det er den situation, vi nu må forholde os til.

Men der er også en anden væsentlig ting, der er ændret, siden citatet
fra 1992 blev skrevet.

Efter en serie spekulative angreb på EUs daværende valutakurssystem,
EMS, i 1992-93 måtte dette fastkurssystem opblødes væsentligt. Dels ved
at nogle lande trådte ud, dels ved en meget væsentlig udvidelse af ud-
svingsbåndet.

Disse begivenheder understregede fastkurssystemers sårbarhed, selv-
følgelig især for de lande, der ikke lever op til systemernes spilleregler
om en meget parallel økonomisk udvikling. Men også lande som Dan-
mark, der grundlæggende har en sund økonomisk udvikling, har været
igennem perioder med valutauro. Det har ikke altid haft noget med den
danske situation at gøre. Uro om andre valutaer har indimellem haft en
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afsmittende effekt på udlandets holdning til den danske krone. Det er
dog heldigvis lykkedes – periodevis med kraftig brug af rentevåbnet – at
fastholde kronens paritetsværdi, som ikke er ændret siden 1987.

Nationalbankens holdning kan derfor med vore dages erfaringer ud-
trykkes sådan: En dansk tilslutning til euroen vil være en naturlig fort-
sættelse af fastkurspolitikken og derfor ikke rumme de store økonomi-
ske ændringer sammenlignet med den hidtidige situation. En tilslutning
vil danne rammerne omkring en fortsættelse af den stabilitetsorientere-
de økonomiske politik, som i to årtier har tjent os godt. Den vil samtidig
give os medindflydelse på den pengepolitik, som under alle omstændig-
heder er afgørende for os.

For nogle år siden deltog jeg i en konference, hvor en amerikansk pro-
fessor belærte de europæiske deltagere om alle de finansielle fornyelser
og produkter, vi kunne overtage fra USA. Han fremhævede bl.a. den
amerikanske tendens, at virksomheder fremskaffer fremmedkapital
gennem værdipapirudstedelse i stedet for via banklån.

En sådan udstedelse af erhvervsobligationer har traditionelt ikke væ-
ret så udbredt i Europa. Men tallene tyder på, at dette marked er blevet
mere interessant efter euroens indførelse. Det er en udvikling, der også
passer bankerne godt, idet de bliver mindre og mindre interesserede i at
binde deres kapital i store udlån med en lav margin. Det er blandt andet
den stigende fokus på shareholder value, der har medført dette.

Professoren præsenterede også en anden tendens på de amerikanske
markeder, som han mente, Europa burde interessere sig mere for. Det
drejede sig om de såkaldte asset backed securities, værdipapirer udstedt
fx på grundlag af en portefølje af udlån.

For en dansker var det morsomt at høre. For denne såkaldte nye ten-
dens har eksisteret i Danmark i over 200 år i form af vores udmærkede
realkreditsystem, og også i Tyskland har denne finansieringsform rødder
langt tilbage i tiden.

I Danmark bruges realkreditten først og fremmest til boligfinansiering,
men også mange erhvervsvirksomheder tager realkreditlån som alterna-
tiv til anden finansiering.

Erhvervslivets gode muligheder for låntagning via realkreditinstitut-
terne har været medvirkende til, at udbredelsen af erhvervsobligationer
er forholdsvis begrænset i Danmark. Men det skal nok også ses i sam-
menhæng med, at den danske erhvervsstruktur er kendetegnet ved for-
holdsvis mange mindre og mellemstore virksomheder.

Det er ikke kun ud fra et låntagersynspunkt, realkreditmarkedet er at-
traktivt. Danske realkreditobligationer er kendetegnet ved meget stor
sikkerhed samtidig med, at de giver et merafkast i forhold til statsobli-
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gationer. Derfor er der ingen tvivl om, at både danske og internationale
investorer fortsat vil udvise interesse for realkreditobligationer – også i
konkurrencen med erhvervsobligationer.

I Tyskland er det foruden boligfinansiering også en betydelig offentlig
låntagning, der kanaliseres via deres "pfandbriefen", som er den tyske
pendant til vores realkreditsystem.

Og det er ikke kun i USA, man har opdaget det hensigtsmæssige i
denne låneform. Frankrig har for nylig gennem en lovændring gjort det
mere attraktivt at skabe et marked for obligationer med sikkerhed i fast
ejendom eller offentlige lån. Også Spanien har med en lovændring gjort
det mere fordelagtigt at udstede obligationer med sikkerhed i fast ejen-
dom.

Noget kunne altså tyde på, at vores gode gamle realkreditsystem er
ved at blive rigtig moderne.
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Pressemeddelelser

DEN 16. MARTS 2000 OM RENTEFORHØJELSE

Diskontoen forhøjes med 0,25 pct. til 3,50 pct. Foliorenten forhøjes li-
geledes med 0,25 pct. til 3,50 pct. Nationalbankens udlånsrente og ren-
ten på indskudsbeviser forhøjes med 0,25 pct. til 3,85 pct. Renteforhøjel-
sen har virkning fra den 17. marts 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.

DEN 27. APRIL 2000 OM RENTEFORHØJELSE

Diskontoen forhøjes med 0,25 pct. til 3,75 pct. Foliorenten forhøjes li-
geledes med 0,25 pct. til 3,75 pct. Nationalbankens udlånsrente og ren-
ten på indskudsbeviser forhøjes med 0,25 pct. til 4,10 pct. Renteforhøjel-
sen har virkning fra den 28. april 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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RENTER OG AKTIEKURSINDEKS Tabel 1

Nationalbankens
rentesatser

Effektive
obligationsrenter

Diskonto

Udlån
og

ind-
skuds-
beviser

Penge-
markeds-

rente,
3 måne-

ders
usikret

10-årig
stat

30-årig
realkredit

Aktie-
kurs

indeks
(total)

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

1.1.83
=100

1995 ................... 4,25 4,60 1995 ................... 4,65 7,23 8,36 366
1996 ................... 3,25 3,50 1996 ................... 3,57 6,52 7,87 472
1997 ................... 3,50 3,75 1997 ................... 3,93 5,63 7,28 676
1998 ................... 3,50 3,95 1998 ................... 4,05 4,35 7,10 639
1999 ................... 3,00 3,30 1999 ................... 3,57 5,64 7,31 768

1999   5. nov....... 3,00 3,30 1999 apr ....... 2,94 4,25 6,96 638

2000   4. feb ...... 3,25 3,60 nov....... 3,74 5,57 7,40     745

17. mar ...... 3,50 3,85 dec ....... 3,57 5,64 7,31 768

28. apr ...... 3,75 4,10 2000 jan........ 3,70 5,91 7,43 777

feb ....... 4,13 5,82 7,30 809

mar ...... 4,15 5,57 7,16 868

22. maj....... 3,75 4,10 apr ....... 4,50 5,68 7,25 864

UDVALGTE POSTER FRA NATIONALBANKENS BALANCE Tabel 2

Penge- og realkreditinstitutternes
nettostilling over for Nationalbanken

Valuta-
reserven

Seddel-
og mønt-

omløb

Statens
inde-

stående i
National-
banken

Indskuds-
beviser

Indlån
(folio) Udlån

  Netto-
stilling

i alt

Ultimo Mia.kr.

1995 ............................... 63,6 34,7 38,8 33,6 1,9 44,0 -8,5
1996 ............................... 85,2 36,6 35,0 30,6 15,2 33,7 12,1
1997 ............................... 129,7 38,7 34,0 52,1 18,0 19,8 50,3
1998 ............................... 101,4 41,0 37,1 34,2 12,4 29,6 17,0
1999 ............................... 165,3 46,4 39,7 99,4 5,9 33,0 72,4

1999 apr ......................... 142,8 40,2 68,3 49,6 3,4 27,5 25,5

nov......................... 167,9 42,0 55,4 70,8 13,6 24,5 59,9
dec ......................... 165,7 46,4 36,5 99,4 6,0 33,0 72,4

2000 jan.......................... 148,6 41,6 47,6 67,3 6,9 27,4 46,8
feb ......................... 141,4 41,2 38,5 61,1 15,9 27,3 49,7
mar ........................ 138,8 41,3 63,4 56,8 3,4 34,8 25,4
apr ......................... 133,8 43,6 56,0 79,2 4,7 57,6 26,3



FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDIT-
INSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN Tabel 3

Statsfinanserne

Penge- og real-
kreditinstitutternes
nettostilling over

for Nationalbanken

Inden-
landsk
brutto-

finansie-
rings-
behov

Salg af
inden-
landske
stats-

papirer

Likvi-
ditets-
påvirk-
ning

National-
bankens
netto-
valuta-

køb

National-
bankens
netto-
obliga-

tionskøb
Andre

faktorer Ændring Ultimo

Mia.kr.

1995 .................. 138,8 137,2 1,6 32,9 -7,2 -8,4 18,9 -8,5
1996 .................. 94,7 96,0 -1,2 25,9 -0,1 -3,9 20,6 12,1
1997 .................. 73,8 73,0 0,8 43,2 -1,5 -4,3 38,2 50,3
1998 .................. 64,1 68,0 -3,8 -28,7 3,2 -4,0 -33,2 17,0
1999 .................. 67,9 68,8 -0,9 62,7 1,9 -8,3 55,3 72,4

1999 apr ............ 9,4 10,3 -1,0 1,1 -0,9 -0,4 -1,2 25,5

nov............ 3,8 -5,8 9,7 0,7 0,8 -2,1 9,1 59,9
dec ............ 20,3 4,1 16,2 0,4 -1,4 -2,7 12,5 72,4

2000 jan............. -0,9 14,6 -15,5 -12,7 0,5 2,2 -25,6 46,8
feb ............ 8,0 -0,3 8,2 -6,3 0,5 0,4 2,9 49,7
mar ........... -14,9 11,0 -25,9 -1,6 0,0 3,2 -24,3 25,4
apr ............ 13,5 7,7 5,8 -3,4 0,0 -1,5 0,9 26,3



UDVALGTE POSTER FRA DE FINANSIELLE INSTITUTIONERS BALANCE
SAMT PENGEMÆNGDEN Tabel 4

Realkreditinstitutter Pengeinstitutter

Indenlandske udlån Indenlandske udlån Indenlandske indlån

I alt

Heraf
ejer-

boliger
og fritids-

huse I alt

Heraf
privat-

personer I alt

Heraf
privat-

personer

Behold-
ning af
inden-
landske
obliga-
tioner

Penge-
mæng-

den

Ultimo Mia.kr.

1995  .................. 783,2 399,4 286,7 114,8 491,4 164,3 176,8 410,1
1996  .................. 828,4 434,1 302,7 122,3 527,8 172,8 181,0 439,8
1997  .................. 888,2 481,3 330,1 131,1 556,5 185,6 174,9 462,6
1998  .................. 968,7 539,3 373,4 141,3 573,3 195,1 199,3 476,7
1999  .................. 1.032,2 582,7 392,2 145,8 595,6 194,1 185,2 496,0

1999 apr  .......... 1.002,8 559,9 380,3 142,2 607,7 208,8 176,3 514,3

nov    ........ 1.034,4 581,5 394,2 141,7 603,8 201,3 176,5 514,5
dec  .......... 1.032,2 582,7 395,0 147,6 594,8 194,0 186,2 495,9

2000 jan   .......... 1.038,0 586,5 429,7 145,3 607,8 195,6 187,6 507,4
feb   ......... 1.043,5 590,4 432,3 146,0 603,3 195,8 188,8 503,7
mar  ......... 1.045,5 592,4 456,4 151,9 600,6 194,3 182,1 502,4
apr  .......... 1.050,9 595,6 468,0 148,8 608,4 204,2 179,0 509,6

Ændring i forhold til året før, pct.

1995  .................. 4,1 5,4 6,1 8,7 3,2 7,6 -3,4 4,1
1996  .................. 5,1 7,9 6,8 6,9 7,2 5,1 -2,7 7,2
1997  .................. 6,8 9,9 9,9 8,8 5,3 7,4 -4,4 5,2
1998  .................. 7,8 10,1 13,7 8,7 2,8 4,9 11,8 2,9
1999  .................. 6,3 7,7 5,8 4,5 3,7 -0,6 -6,6 4,0

1999 apr  .......... 7,5 9,3 13,0 7,7 3,4 3,7 -8,3 3,8

nov    ........ 6,6 7,6 6,9 3,6 5,1 -0,9 -10,4 6,2
dec  .......... 6,3 7,7 5,8 4,4 3,7 -0,6 -6,6 4,0

2000 jan   .......... 5,5 7,0 17,4 5,8 1,1 -3,0 1,2 0,7
feb   ......... 5,2 6,6 15,3 5,5 2,3 -4,6 -2,3 2,0
mar  ......... 5,4 6,5 18,4 6,5 3,9 -2,2 -11,6 3,9
apr  .......... 4,7 6,1 24,0 6,0 0,0 -2,2 2,2 -0,9



PENGEINSTITUTTERNES UDLÅN Tabel 5

Fra pengeinstitutter i Danmark
Fra danskejede pengeinstitutter

i udlandet

Til danske
residenter Til udlændinge

Til danske
residenter Til udlændinge

I kroner

I uden-
landsk
valuta I kroner

I uden-
landsk
valuta I kroner

I uden-
landsk
valuta I kroner

I uden-
landsk
valuta

Ultimo Mia.kr.

1995 .................. 272,4 14,3 35,5 31,4 27,6 46,8 2,8 68,3
1996 .................. 287,8 14,9 44,1 40,8 37,3 36,7 3,9 93,5
1997 .................. 312,7 17,4 61,7 49,9 46,4 38,2 3,4 132,0
1998 .................. 346,5 26,9 26,6 46,8 52,5 43,9 3,1 148,6
1999 .................. 356,7 35,5 33,4 60,4 62,4 60,9 3,2 218,8

1999 apr ............ 350,0 30,2 47,4 54,3 55,4 45,4 3,7 174,3

nov............ 359,7 34,5 37,8 62,9 61,6 54,6 3,0 224,7
dec ............ 359,2 35,8 33,6 60,6 62,4 60,9 3,2 219,0

2000 jan............. 380,0 49,7 25,1 55,3 49,6 48,6 2,5 226,0
feb ............ 379,9 52,4 25,3 53,6 48,3 47,4 2,2 231,0
mar ........... 401,2 55,2 27,4 51,7 45,2 47,8 2,4 232,7
apr ............ 407,9 60,1 25,0 47,5 42,0 45,9 2,1 242,3

Ændring i forhold til året før, pct.

1995 .................. 6,5 0,6 6,4 -24,1 -3,2 -12,3 2,4 26,6
1996 .................. 6,8 5,5 24,4 29,5 34,8 -21,6 39,7 37,7
1997 .................. 9,5 17,3 40,3 22,7 24,5 4,2 -13,6 41,4
1998 .................. 11,4 54,1 -56,8 -6,2 13,1 15,0 -8,1 12,9
1999 .................. 3,7 33,1 26,4 29,4 18,8 38,7 2,4 47,4

1999 apr ............ 10,7 49,0 -40,0 4,1 10,5 18,2 17,5 21,4

nov............ 4,9 32,4 2,2 48,2 26,0 33,6 8,6 47,6
dec ............ 3,7 32,8 26,2 29,3 18,8 38,7 2,4 47,4

2000 jan............. 12,5 76,5 -35,3 15,6 -5,1 16,2 -38,3 46,8
feb ............ 9,9 80,6 -36,8 11,4 -5,7 11,9 -36,6 43,1
mar ........... 13,0 81,4 -37,0 -3,2 -14,5 10,8 -36,1 35,3
apr ............ 17,4 100,1 -47,1 -12,1 -24,3 1,1 -41,7 39,1



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

Kapitalimport

Heraf:

Direkte
investeringer

Løbende
betalin-

ger

Kapital-
over-

førsler I alt

Uden-
landske i
Danmark

Danske i
udlandet

Danske
krone-

obligati-
oner

Fejl
og ude-
ladelser

Forøgelse
af

valuta-
reserven

Mia.kr.

1995 .................. 6,5 -0,5 1,6 21,5 -16,6 37,8 5,8 13,4
1996 .................. 13,2 0,2 14,2 2,7 -14,4 30,8 -6,8 20,8
1997 .................. 9,7 0,7 52,7 18,5 -27,8 44,8 -20,1 43,0
1998 .................. -7,5 0,3 -17,3 45,0 -26,5 2,2 -4,7 -29,2
1999 .................. 13,2 0,9 54,0 59,6 -66,3 8,1 -3,8 64,2

apr 98 - mar 99 .. -8,1 0,8 5,2 26,7 -25,8 26,2 3,4 1,4

apr 99 - mar 00 .. 16,3 0,5 2,2 69,1 -69,6 -23,3 -21,6 -2,6

1999 mar ...........  . -2,0 -0,1 13,5 4,6 -3,1 3,1 3,4 14,9

okt ............ 2,6 -0,1 -0,8 5,1 -4,2 -11,2 -4,0 -2,3
nov............ -3,8 0,0 6,1 1,3 3,6 -14,2 -0,7 1,6
dec ............ 4,1 -0,1 2,3 14,8 -15,3 -10,0 -8,6 -2,3

2000 jan............. 1,0 0,0 -25,0 1,6 -3,9 3,8 7,2 -16,7
feb ............ 1,2 0,1 10,0 1,6 -2,0 -6,3 -18,4 -7,1
mar ........... 2,5 0,1 -13,7 13,6 -2,7 5,2 8,5 -2,6



NATIONALREGNSKABETS FORSYNINGSBALANCE Tabel 7

Indenlandsk efterspørgsel

Brutto-
national-
produkt

Privat
konsum

Offent-
ligt

konsum

Faste
brutto-
investe-
ringer

Lager-
for-

øgelser I alt

Eksport
af varer

og
tjenester

Import
af varer

og
tjenester

Mia.kr.

1995 .................. 1.009,8 509,6 260,3 189,3 9,3 968,4 357,5 316,1
1996 .................. 1.060,9 533,2 274,6 198,4 2,5 1.008,7 379,4 327,2
1997 .................. 1.112,0 564,0 284,5 218,0 6,5 1.073,1 405,7 366,8
1998 .................. 1.163,8 594,3 300,1 236,3 10,9 1.141,6 410,7 388,5
1999 .................. 1.213,3 613,7 312,5 237,9 -1,6 1.162,5 444,0 393,1

1998 4. kvt ........ 299,1 156,9 76,2 62,7 -1,6 294,1 105,7 100,7

1999 1. kvt ........ 292,5 149,0 76,7 60,4 -0,7 285,4 103,2 96,1
2. kvt ........ 302,7 151,1 78,3 61,2 -0,5 290,1 108,1 95,4
3. kvt ........ 302,7 151,4 78,8 57,2 1,4 288,7 111,8 97,8
4. kvt ........ 315,3 162,2 78,6 59,1 -1,8 298,2 120,9 103,8

Realvækst i forhold til året før, pct.

1995 .................. 2,8 1,2 2,1 11,6 … 4,2 2,9 7,3
1996 .................. 2,5 2,5 3,4 4,0 … 2,2 4,3 3,5
1997 .................. 3,1 3,7 1,3 8,0 … 4,4 4,1 8,0
1998 .................. 2,5 3,5 3,0 6,7 … 4,3 2,2 7,3
1999 .................. 1,6 0,7 1,1 -0,7 … -0,5 7,0 1,3

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

1999 1. kvt ........ 0,6 2,7 1,5 4,5 … -0,2 3,7 1,5
2. kvt ........ 2,2 -0,9 1,1 3,0 … -0,8 12,3 3,8
3. kvt ........ 1,5 0,8 1,2 -3,0 … 1,0 2,8 1,7
4. kvt ........ 2,0 0,3 0,4 -6,8 … -2,1 9,7 -1,4

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

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

1999 1. kvt ........ -0,3 0,0 0,0 1,0 … -3,3 3,2 -1,3
2. kvt ........ 0,6 -1,5 0,0 -2,5 … 0,4 2,2 -0,2
3. kvt ........ 1,1 1,5 0,4 -2,3 … 1,1 1,3 0,6
4. kvt ........ 0,6 0,3 0,0 -2,6 … -0,1 2,5 -0,6



BETALINGSBALANCENS HOVEDPOSTER (NETTOINDTÆGTER) Tabel 8

Varer
(fob) Tjenester

Vare- og
tjeneste-
balance

Løn- og
formue-

indkomst
Løbende

overførsler

Løbende
poster

i alt

Mia.kr.

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 ............................... 37,8 1,3 39,2 -24,4 -8,6 6,2
1998 ............................... 25,9 -4,2 21,8 -24,9 -9,7 -12,9
1999 ............................... 46,6 4,0 50,6 -20,2 -15,0 15,3

mar 98 - feb 99 ............... 27,8 -2,8 25,0 -23,1 -9,0 -7,2

mar 99 - feb 00 ............... 45,8 2,0 47,8 -22,7 -14,8 10,3

1999 feb ......................... 2,9 0,0 2,8 -0,1 -1,1 1,6

sep ......................... 4,8 -0,5 4,2 -0,8 -1,9 1,6
okt ......................... 5,5 1,0 6,5 -1,7 -2,0 2,8
nov......................... 5,4 -0,1 5,2 -6,8 -1,3 -2,9
dec ......................... 4,6 1,2 5,7 -1,8 -2,2 1,7

2000 jan.......................... 1,8 -1,8 0,1 -1,3 1,4 0,1

feb ......................... 2,2 -0,6 1,7 -1,3 0,0 0,4



PRISER OG VALUTAKURSER Tabel 9

Forbruger-
prisindeks

Netto-
prisindeks

Engrospris-
indeks

Kroner
per

100 EUR

Kroner
per

100 USD
Effektiv

kronekurs

Real
effektiv

kronekurs
baseret på
forbruger-

priser

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

1995 .................. 2,1 2,0 2,9 … 560,53 103,9 106,4
1996 .................. 2,1 2,0 1,1 … 579,59 102,9 105,7
1997 .................. 2,2 2,2 1,9 … 660,86 100,0 103,0
1998 .................. 1,9 1,5 -0,6 … 669,70 101,3 104,6
1999 .................. 2,5 2,1 0,5 743,56 698,34 99,6 104,2

1999 apr ......... 2,4 1,9 -1,4 743,29 694,10 100,3 104,6

nov......... 3,0 2,8 3,5 743,65 718,71 98,2 103,4
dec ......... 3,2 3,0 4,7 744,05 735,52 97,3 102,3

2000 jan.......... 3,2 3,4 4,2 744,40 733,58 97,3 102,1
feb ......... 3,0 3,3 5,7 744,53 756,23 96,9 102,0
mar ........ 3,2 3,5 6,0 744,74 771,57 96,2 101,5
apr ......... 3,1 3,4 … 745,02 785,65 95,5 100,7



UDVALGTE MÅNEDLIGE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 10

Arbejdsløshed

Mængdeindeks
for omsætningen

inden for

1.000
personer

Pct. af
arbejds-
styrken

Råstof-
udvinding
og frem-
stillings-
virksom-

hed

1995=100

Detail-
handel

1990=100

Påbe-
gyndt

byggeri

1.000m2

Nyregistre-
ringer af
personbi-

ler

Antal stk.

For-
bruger-
tillids-

indikator

Nettotal

1995  .................................. 288,4 10,4 100 108,0 5.858 135.245 9
1996  ................................. . 245,6 8,9 102 109,6 7.351 142.175 5
1997  .................................. 220,2 7,9 107 111,8 8.364 152.869 9
1998  .................................. 182,7 6,6 109 114,3 9.022 162.704 2
1999  .................................. 158,2 5,7 111 115,6 8.117 144.216 -2

Sæsonkorrigeret

1999 apr  .......................... 161,8 5,8 110 109,4 663 11.091 -3

nov  .......................... 151,3 5,4 115 117,2 620 11.566 -2
dec   ......................... 150,6 5,4 114 118,0 648 14.210 -6

2000 jan   .......................... 149,3 5,4 114 115,9 … 10.625 -2
feb  .......................... 148,4 5,3 113 118,4 … 9.839 1
mar  ......................... 147,8 5,3 113 … … 9.257 -1
apr   ......................... … … … … … 9.299 4



UDVALGTE KVARTALSVISE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 11

Beskæftigelse
Sammensat konjunk-

turindikator for

I alt Privat Industri

Bygge- og
anlægs-

virk-
somhed

1.000 personer

Lønindeks i
frem-

stillings-
virk-

somhed

Februar
1996=100

Real
effektiv

kronekurs
baseret på
timeløn-
ninger

1980=100 Nettotal

Ejendoms-
priser

(enfamilie-
huse)

I pct. af
ejendoms-
værdi 1998

1995 .................. 2.539 1.769 97,6 103,4 6 10 …
1996 .................. 2.573 1.792 101,4 102,5 -8 7 99,2
1997 .................. 2.604 1.809 105,2 100,5 6 7 110,5
1998 .................. 2.659 1.853 109,8 103,5 0 -2 120,5
1999 .................. 2.679 1.871 114,4 … -14 -8 128,4

Sæsonkorrigeret

1999 2. kvt ..... 2.664 1.856 113,8 103,4 -18 -9 127,7
3. kvt ..... 2.691 1.880 114,6 102,4 -12 -11 130,1
4. kvt ..... 2.673 1.869 115,9 … -6 -9 130,0

2000 1. kvt ..... … … … … -1 12 …
2. kvt ..... … … … … 2 -6 …

Vækst i forhold til året før, pct.

1995 .................. 0,7 1,0 3,8 4,1 … … …
1996 .................. 1,3 1,3 3,8 -0,9 … … …
1997 .................. 1,2 0,9 3,8 -2,0 … … 11,4
1998 .................. 2,1 2,4 4,4 3,0 … … 9,0
1999 .................. 0,7 1,0 4,1 … … … 6,6

1999 2. kvt ..... 0,2 0,1 4,0 0,9 … … 6,2
3. kvt ..... 1,1 1,2 3,6 -1,9 … … 6,6
4. kvt ..... -0,4 -0,4 3,9 … … … 4,9

2000 1. kvt ..... … … … … … … …
2. kvt ..... … … … … … … …
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