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Seneste tendenser i valuta- og
pengeforholdene

Oversigten vedrører perioden fra midten af februar til midten af maj
2001.

DEN INTERNATIONALE ØKONOMISKE BAGGRUND

Vækstudsigterne for verdensøkonomien for 2001 er blevet mærkbart
forværret siden årsskiftet og er fortsat præget af betydelig usikkerhed.
Det kan primært henføres til, at udviklingen i de seneste måneder ikke
har givet noget entydigt billede af karakteren af afmatningen i ameri-
kansk økonomi.

Udviklingen i USA
En række indikatorer tegner et relativt negativt billede af den aktuelle
økonomiske situation og udsigterne for USAs økonomi på kort sigt. In-
dustriproduktionen har været faldende siden efteråret. Aktivitetsned-
gangen har været ledsaget af et fald i kapacitetsudnyttelsen og beskæf-
tigelsen i fremstillingssektoren. Ifølge den seneste arbejdsmarkedsrap-
port fra april er beskæftigelsen i servicesektoren også vigende som tegn
på, at afmatningen er bredere funderet end tidligere. Arbejdsløsheden
er steget fra 4,2 pct. i januar til 4,5 pct. i april. Industriens virksomheds-
tillid har, efter et længerevarende fald, stabiliseret sig på et lavt niveau,
der sammen med faldende ordreindgang peger på faldende aktivitet i
fremtiden. Efter en kraftig svækkelse omkring årsskiftet er forbrugertil-
liden stabiliseret. Detailsalget har stort set ligget fladt siden efteråret,
hvorimod boligmarkedet ikke viser tegn på afmatning.

I lyset af det overvejende pessimistiske indtryk fra indikatorerne var de
foreløbige nationalregnskabstal for 1. kvartal 2001, der viste en vækst i
amerikansk økonomi på 0,5 pct. fra 4. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001,
overraskende positive. Væksten blev holdt oppe af en pæn, om end i
forhold til de foregående år afdæmpet, vækst i privatforbruget i størrel-
sesordenen 3 pct. på årsbasis. Erhvervsinvesteringerne var stort set uæn-
drede, mens nedbringelse af lagrene som ventet bidrog negativt til væk-
sten.
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Den Internationale Valutafond, IMF, EU-Kommisionen og OECD har i
deres forårsprognoser nedjusteret vækstskønnene for den amerikanske
økonomi for 2001 til størrelsesordenen 1,5 pct. fra et niveau omkring
3-3,5 pct. i efteråret. For 2002 forventer de internationale organisatio-
ner en vækst i størrelsesordenen 3 pct. Prognoserne bygger på den
forudsætning, at afmatningen bliver kortvarig og ophører, når tilpas-
ningen af lagrene er tilendebragt. Dette "V-formede" forløb for væk-
sten indebærer bl.a., at den meget lave private opsparingskvote i ame-
rikansk økonomi forbliver lav, ligesom det høje investeringsniveau
fastholdes, så der ikke vil ske nogen nævneværdig formindskelse af det
amerikanske betalingsbalanceunderskud, der i 2000 androg godt 4 pct.
af BNP, jf. figur 1.

Med de nuværende niveauer for opsparings- og investeringskvoterne
er de risici, der kan peges på i forhold til prognosen, næsten entydigt i
nedadgående retning. Et centralt element i de forudgående års stærke
vækst i privatforbruget har været en faldende opsparingskvote målt
som husholdningernes opsparing i pct. af disponibel indkomst. Opspa-
ringskvoten var i 1. kvartal 2001 negativ med 1 pct. Udviklingen i opspa-
ringskvoten i USA ses bl.a. som en konsekvens af formueffekten fra sti-
gende aktiepriser frem til midten af 2000. Figur 2 viser udviklingen i
Standard & Poors' indeks over de 500 mest omsatte amerikanske aktier
samt teknologi-aktieindekset NASDAQ. Fra efteråret 2000 til begyndel-
sen af april 2001 var de amerikanske aktier generelt faldende. Udviklin-

OPSPARINGSSALDI OG BETALINGSBALANCE I USA Figur 1
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gen afspejlede meddelelser om faldende indtjening i en lang række
virksomheder. Fra nytår og frem til begyndelsen af april faldt aktierne i
S&P500 med ca. 15 pct., og NASDAQ-aktierne med ca. 30 pct. Siden be-
gyndelsen af april har aktierne genvundet en del af det tabte, men var
medio maj fortsat lavere end ved årsskiftet og markant lavere end i ef-
teråret 2000. Det er et argument for en stigende privat opsparing. Des-
uden kan den stigende arbejdsløshed gøre de amerikanske forbrugere
mere usikre på fremtiden og dermed ad den vej øge tilskyndelsen til at
spare op.

Investeringskvoten, målt som erhvervsinvesteringerne i forhold til
bruttofaktorindkomsten i de private erhverv, befinder sig på det højeste
niveau i næsten 20 år. I lyset af den faldende kapacitetsudnyttelse,
meddelelser om faldende indtjening i virksomhederne og udviklingen
på aktiemarkederne er det en nærliggende mulighed, at erhvervsinve-
steringerne vil udvikle sig svagere end i prognoserne. Det hører dog
med til det samlede billede, at en del af stigningen i investeringsomfan-
get er af strukturel karakter i den forstand, at en stadig større andel af
investeringerne går til informationsteknologi med relativt kort levetid.

En mærkbar korrektion af enten opsparings- og investeringsadfærden
vil indebære, at USA skal igennem en længere periode med lavvækst –
et såkaldt "L-forløb", medmindre dollaren svækkes så meget, at ekspor-
ten kan kompensere for den lavere indenlandske efterspørgsel.

AKTIEINDEKS I USA, JAPAN, TYSKLAND OG DANMARK Figur 2
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For at imødegå risikoen for en uacceptabel svag økonomisk aktivitet
fortsatte den amerikanske centralbank, Federal Reserve, sine rentened-
sættelser. Fed funds target rate blev den 20. marts, 18. april og 15. maj
2001 nedsat med 0,5 pct. til senest 4 pct. Dermed har Federal Reserve i
alt nedsat den ledende pengepolitiske rente med 2,5 pct. siden årsskif-
tet. Ved de to seneste nedsættelser henviste Federal Open Market
Committee primært til de negative udsigter for erhvervsinvesteringerne,
men formueeffekter fra aktiemarkederne nævnes også.

Den 10-årige rente i USA faldt fra ca. 6 pct. i efteråret 2000 til omkring
4,8 pct. i slutningen af marts 2001. Herefter er renten steget med 0,7
pct. til godt 5,5 pct. medio maj. Rentekurven er derfor blevet væsentlig
stejlere i løbet af 2001, jf. figur 3.

Sammenvejet med handelsvægte er dollaren styrket omkring 5 pct. si-
den årsskiftet. Det skyldes især en svagere yen, men fra midten af marts
er dollaren også styrket i forhold til euroen. Aktiekurserne har som
nævnt været faldende i forhold til niveauet ved årsskiftet. Faldet i aktie-
kurserne, stigningen i dollarkursen og i de lange renter vil for uændrede
inflationsforventninger påvirke den fremtidige aktivitet negativt, mens
de faldende korte renter vil påvirke aktiviteten positivt. Effekten på
amerikansk økonomi af de ændrede finansielle forhold siden årsskiftet
er således ikke entydig.

De amerikanske forbrugerpriser var i april 3,3 pct. højere end året før.
Den underliggende inflation, dvs. inflationen ekskl. energi og fødevarer,

RENTEKURVER FOR USA Figur 3
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var 2,7 pct. mod 2,6 pct. i marts. I lyset af afmatningen ventes væksten i
lønomkostningerne at aftage, hvilket vil virke dæmpende på inflatio-
nen. Det er dog før set, jf. eksempelvis erfaringerne fra dansk økonomi i
1987, at lønomkostningerne kan stige markant også efter en konjunk-
turnedgang er indledt.

Olieprisen, der i begyndelsen af året steg til ca. 28 dollar pr. tønde,
faldt til et niveau omkring 25 dollar pr. tønde i midten af marts. På
baggrund af prisudviklingen besluttede sammenslutningen af olieeks-
porterende lande, OPEC, den 17. marts 2001 at beskære olieprodukti-
onen med 1 mio. tønder olie dagligt med virkning fra 1. april 2001.
Olieprisen er siden steget til et niveau omkring 28 dollar pr. tønde me-
dio maj.

Udviklingen i euroområdet
Euroområdets BNP voksede med 3,4 pct. i 2000. Fremgangen var pri-
mært drevet af vækst i den indenlandske efterspørgsel, men også netto-
eksporten bidrog. Udsigterne for 2001 er nedjusteret under indtryk af
afmatningen i USA. De seneste skøn fra de internationale organisationer
viser dog fortsat en pæn vækst i euroområdets BNP i 2001 i størrelsesor-
denen 2,5 pct. Det er tæt på økonomiens potentiale og omkring 1 pct.
højere end skønnene for USA. Væksten i privatforbruget ventes at for-
blive robust i 2001 understøttet af en stigende disponibel realindkomst
som følge af den stigende beskæftigelse i euroområdet samt ufinansie-
rede skattelettelser i de fleste lande.

Forbrugertilliden ligger fortsat højt. Virksomhedstilliden er til gen-
gæld faldet siden sidste sommer, specielt i Tyskland, selv om industri-
produktionen fortsat voksede pænt frem til og med februar, jf. figur 4.
En forklaring kunne være, at producenternes syn på fremtiden er påvir-
ket af de negative meldinger fra USA. Der er i øvrigt en bemærkelses-
værdig samvariation mellem den tyske og den amerikanske tillidsindika-
tor, når denne fremdateres 4 måneder. I marts faldt den tyske industri-
produktion dog mærkbart.

Det er generelt vanskeligt at kvantificere den samlede afsmittende ef-
fekt på europæisk økonomi af konjunkturudviklingen i USA. Til den
direkte effekt fra handelssiden, som er beskeden, jf. nedenfor, skal også
lægges påvirkningen fra de finansielle forhold via obligations-, valuta-
og aktiemarkederne. De seneste års betydelige kapitaleksport fra Euro-
pa til USA har alt andet lige forstærket denne transatlantiske transmissi-
onsmekanisme, ligesom den øgede nyhedsstrøm hurtigt kan transmitte-
re stemningsskift. En anden effekt, der også øger afhængigheden mel-
lem den globale økonomis regioner, kan henføres til organisationen af
multinationale virksomheder. Den interne arbejdsdeling i multinationale
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virksomheder vil typisk indebære, at virksomhedens aktiviteter fordeles
på flere lande/regioner. Et indtjeningspres som følge af mindsket efter-
spørgsel i én region kan derfor ofte føre til tilpasninger på tværs af lan-
degrænserne.

Bedømt alene ud fra handelssamkvemmet mellem USA og euro-
området er effekten på den europæiske økonomi af et konjunkturtil-
bageslag i amerikansk økonomi beskeden. Selv om USA som den vig-
tigste aftager af europæiske eksportvarer aftog godt 16 pct. af den
samlede eksport ud af euroområdet i 1999, udgjorde eksporten til USA
kun 2,2 pct. af euroområdets samlede BNP. Der er dog store forskelle
mellem eurolandene. Hvor eksporten til USA udgjorde 2,6 pct. af BNP
for den tyske økonomi, var andelen 11,7 pct. for Irland og 0,8 pct. for
Spanien.

Kursfaldene på det amerikanske aktiemarked har også ramt andre
børser, jf. figur 2. Aktier spiller dog en væsentlig mindre rolle for euro-
pæisk end for amerikansk økonomi. Det beror primært på, at europæi-
ske virksomheder i højere grad anvender banklån fremfor aktier som
finansieringskilde, så aktiemarkedet generelt betyder mindre på såvel
finansierings- som placeringssiden. Den samlede værdi af det amerikan-
ske aktiemarked udgør omkring 150 pct. af BNP, mens tallet for
euroområdet er under 90 pct.

VIRKSOMHEDSTILLIDSINDIKATORER OG INDUSTRIPRODUKTION Figur 4
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Inflationen i euroområdet målt ved det EU-harmoniserede forbruger-
prisindeks, HICP, var med 2,9 pct. år-til-år i april noget højere end de 2,6
pct. i marts. Inflationen er lavere end i USA, men fortsat højere end Den
Europæiske Centralbank, ECBs, definition af prisstabilitet som stigninger
i HICP på højest 2 pct. Den seneste stigning skyldes, udover en vis svæk-
kelse af euroen i forhold til dollar, en tiltagende årsstigningstakt i føde-
varepriserne og den underliggende inflation. Den underliggende infla-
tion, defineret som inflationen ekskl. energi og fødevarer, var 1,9 pct. i
april mod 1,8 pct. i marts. Stigningen i den underliggende inflation kan
bl.a. henføres til forsinkede oliepriseffekter, dvs. at olieprisstigningerne
gennem det meste af 2000 nu slår igennem via stigende producentpriser
på en række områder, der ikke er direkte energirelaterede, men hvor
energi er et vigtigt omkostningselement. Effekten herfra forventes at
fortsætte i de kommende måneder. De internationale organisationer
skønner, at inflationen i euroområdet i 2002 bliver omkring 2 pct.

Væksten i pengemængden (M3) steg i marts til 5,0 pct. år-til-år, efter
4,7 pct. i februar. Når der betragtes et 3-måneders glidende gennemsnit
var væksten uændret 4,8 pct. M3-væksten har generelt været faldende
siden foråret 2000, og nærmer sig ECBs referenceværdi på 4,5 pct. ECB
har tidligere anført, at tallene for væksten i M3 har været overvurderet
på grund af vanskeligheder med korrekt at opgøre, hvor stor en andel
af beholdningen af omsættelige værdipapirer med løbetid under 2 år
der ejes af residenter uden for euroområdet. På baggrund af en analyse
af de værdipapirkategorier i M3, hvor der nu foreligger et solidt stati-
stisk grundlag for at vurdere ejerfordelingen, anslås årsvæksten i de
aktuelle M3-tal at være overvurderet med omkring 0,5 pct.

Med henvisning til, at de monetære forhold ikke peger på risiko for
prisstabiliteten, at vækstudsigterne for euroområdet er afdæmpet som
følge af lavere vækst i verdensøkonomien samt den fortsat moderate
lønudvikling, nedsatte ECB den 10. maj 2001 de ledende rentesatser med
0,25 pct. Minimumsbudrenten blev nedsat til 4,5 pct., og den marginale
udlåns- og indlånsrente blev nedsat til henholdsvis 5,5 pct. og 3,5 pct.
ECBs rentesatser var senest blevet ændret i oktober 2000, hvor de blev
sat op med 0,25 pct.

Rentenedsættelsen var ikke ventet af markedet, jf. figur 5, der viser
markedets forventninger til den fremtidige eurorente henholdsvis før og
efter rådsmødet den 10. maj. Før mødet var den gennemsnitlige for-
ventning en 3-måneders rente på omkring 4,70 pct., dvs. tæt på den
daværende minimumsbudrente, og formen på histogrammet for den 9.
maj antyder endvidere, at markedet generelt var overbevist om, at ECB
ville fastholde renten. Dagen efter mødet var den gennemsnitlige for-
ventning en 3-måneders rente på 4,5 pct.
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De lange renter i euroområdet er ligesom de amerikanske steget siden
slutningen af marts, men i mindre udstrækning. Merrenten i USA i for-
hold til euroområdet er udvidet i løbet af 2001, men er dog fortsat kun
halvt så stort som i sommeren 2000.

Udviklingen i Japan, Storbritannien og Norden
Udsigterne for japansk økonomi er forværret. Økonomien voksede med
1,7 pct. i 2000, men væksten var ujævnt fordelt over året. Fra 3. til 4.
kvartal 2000 steg BNP 0,7 pct. Væksten skyldtes primært erhvervsinveste-
ringerne, der ligesom eksporten må forventes at blive ramt af den inter-
nationale afmatning. Afmatningen i eksporten har dog været modere-
ret af udviklingen i den effektive yenkurs, der siden efteråret er depre-
cieret med omkring 13 pct. Bestræbelserne fra de økonomisk-politiske
myndigheders side går fortsat i retning af at forsøge at stimulere den
indenlandske efterspørgsel gennem ekspansive penge- og finanspoliti-
ske tiltag. Indskrænkningen af kreditgivningen fra japanske banker, der
anslås at have nødlidende lån i størrelsesordenen 5 pct. af BNP, bidrager
til den svage udvikling. I februar nedsatte Bank of Japan diskontoen til
0,25 pct., mens udlånsrenten blev nedsat til 0,15 pct. I midten af marts
ændrede Bank of Japan sine pengepolitiske instrumenter fra et mål for
dag-til-dag renten til et mål for bankernes indeståender i centralbanken.

MARKEDSFORVENTNINGER TIL 3-MÅNEDERS RENTEN I EUROOMRÅDET Figur 5
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Dag-til-dag renten er i forlængelse af ændringen faldet til lige omkring
nul, sådan at Japan i praksis er vendt tilbage til den "nul-rente politik",
der blev ført fra februar 1999 til august 2000. Den 10-årige japanske
rente er faldet fra knap 2 pct. i efteråret til omkring 1,3 pct. medio maj.

Britisk økonomi voksede med 3 pct. i 2000 drevet af solid vækst i den
indenlandske efterspørgsel. Foreløbige nationalregnskabstal for 1. kvar-
tal 2001 viser en svag afdæmpning af væksten til 2,5 pct. på årsbasis.
Forbrugerprisinflationen målt ved RPIX-indekset var i april 2,0 pct. mod
1,9 pct. i marts. Inflationen har nu i godt 2 år ligget under inflationsmå-
let på 2,5 pct. På trods af et fortsat stramt arbejdsmarked er lønpresset
moderat. Siden februar er det britiske pund apprecieret knap 2 pct. i
effektive termer, hvilket yderligere har haft en dæmpende effekt på
inflationen. På baggrund af den afdæmpede pris- og omkostningsud-
vikling og med henvisning til afmatningen i verdensøkonomien, nedsat-
te Bank of England den 5. april og den 10. maj 2001 reporenten med
0,25 pct. til henholdsvis 5,5 pct. og 5,25 pct.

En række indikatorer peger på, at Sverige rammes relativt hårdt af
den internationale afmatning. Ordreindgangen i eksporterhvervene er
faldet kraftigt, ligesom forbrugertilliden er vigende, bl.a. på grund af
effekten fra det svenske aktiemarked, der siden efteråret er faldet
med 30 pct. På den baggrund har Sveriges Riksbank nedjusteret for-
ventningerne til væksten i økonomien i 2001 fra 3,4 pct. i december
2000 til 2,4 pct. i marts 2001. Den svenske krone er fra nytår til midten
af maj deprecieret knap 9 pct. i forhold til dollaren og knap 2 pct. i
forhold til euroen. I de seneste måneder er inflationen steget betrag-
teligt. Udtrykt ved Riksbankens foretrukne inflationsmål, UND1X-
indekset, der svarer til forbrugerpriserne ekskl. renter og indirekte
skatter, steg inflationen målt over de seneste 12 måneder til 2,9 pct. i
april fra 1,6 pct. i januar og februar. Stigningen kan i stor udstrækning
tilskrives en markant forøgelse af år-til-år stigningstakten for den in-
denlandsk skabte inflation, målt ved UNDINHX-indekset. Siden midten
af 2000 er indekset steget fra under 1 pct. til 3,4 pct. år-til-år i april
2001. Riksbankens målsætning er at holde inflationen inden for et
bånd på +/- 1 pct. omkring 2 pct.

Norsk økonomi præges fortsat af de høje olieindtægter, stærk vækst
i de offentlige udgifter, høj kapacitetsudnyttelse, et stramt arbejds-
marked og en relativt høj prisstigningstakt. BNP voksede med 2,1 pct. i
2000, men væksten var aftagende i 2. halvår. Den norske regering med-
delte den 29. marts 2001, at retningslinjerne for pengepolitikken var
ændret, så det operationelle mål for Norges Banks udøvelse af penge-
politikken fremover er at sigte efter en vækst i forbrugerpriserne på 2,5
pct. Dermed forlades den formelle fastkurspolitik, der har været ført
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siden 1994, og som siden indførelsen af euroen 1. januar 1999 i praksis
har medført, at Norges Bank har indrettet pengepolitikken efter at
bringe pris- og omkostningsudvikling på linje med udviklingen i
euroområdet. Der blev ikke formuleret noget eksplicit bånd for prisud-
viklingen i forbindelse med annonceringen om overgangen til inflati-
onsmålsætning, men Norges Bank har i en udtalelse om de nye ret-
ningslinjer anført, at der vil blive lagt særlig vægt på afvigelser uden for
intervallet +/- 1 pct. År-til-år stigningstakten i de norske forbrugerpriser
var 3,8 pct. i april.

Den islandske regering og centralbank meddelte i en fælleserklæring
den 27. marts, at Island forlod fastkurspolitikken til fordel for en mål-
sætning om at holde væksten i forbrugerpriserne inden for et bånd på
+/- 1,5 pct. omkring 2,5 pct. De islandske forbrugerpriser steg med 3,9
pct. i marts. Samtidig meddeltes det, at regeringen gav den islandske
centralbank, Sedlabanki Islands, fuld operationel uafhængighed i for-
hold til opfyldelsen af inflationsmålsætningen. Den islandske krone er
det seneste år svækket knap 25 pct. i forhold til euroen, og siden om-
lægningen af pengepolitikken ca. 7 pct.

Udviklingen på guldmarkedet
Siden midten af 1980'erne er der opstået et marked for udlån af guld.
Markedet benyttes i høj grad af centralbanker, som udlåner guld for at
opnå et afkast af guldbeholdningen. Guldet udlånes til internationale
kommercielle banker, der er specialiserede i at handle med ædelmetal-
ler. De endelige lånere af guld er typisk guldproducenter, der sikrer sig
mod fremtidige prisfald.

Producenterne sælger fremtidig guldproduktion til bankerne (for-
ward-salg), og bankerne afdækker forwardkøbet ved at låne guld i cen-
tralbanker til guldrenten, sælge det på spotmarkedet og investere ud-
byttet af salget til en markedsrente, der typisk er højere end guldrenten.
Når forwardkontrakten med guldproducenten forfalder, afhænder ban-
kerne deres investering. Bankerne modtager det købte guld og betaler
den aftalte forwardpris til guldproducenten. Herefter tilbageleveres det
lånte guld til centralbanken, og guldrenten betales. Bankerne kan også
anvende guldudlånsmarkedet til at tage spekulative positioner i guld for
egen eller kunders regning.

Renten på guldudlån lå gennem det meste af 2000 mellem 0 og 1 pct.,
jf. figur 6. I begyndelsen af marts 2001 steg guldrenten imidlertid til 3,5
pct., og volatiliteten øgedes markant. Ultimo april ligger 3-måneders
guldrenten på niveauet 1,75 pct. En del af forklaringen på udviklingen
er formentlig, at udtalte forventninger om prisfald på guld har øget
efterspørgslen efter guldlån. Prisudviklingen på guld har de seneste år
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været påvirket af flere centralbankers nedbringelse af guldbeholdnin-
gerne.

INDENLANDSK AKTIVITET

Nationalregnskabstal for 4. kvartal 2000 viser, at BNP voksede med 2,9
pct. i år 2000. Væksten aftog en smule i løbet af 2. halvår til et niveau
omkring 2 pct. på årsbasis. I modsætning til 1999, hvor væksten var do-
mineret af trækket fra nettoeksporten, var væksten i 2000 primært dre-
vet af faste bruttoinvesteringer, der steg med 11,2 pct., mens nettoeks-
porten kun bidrog beskedent til væksten, jf. figur 7. Privatforbruget
faldt med 0,2 pct. i 2000, og er på samme niveau som i 1998. Det offent-
lige forbrug bidrog med 0,2 pct. til væksten i BNP, men gik stort set i stå
i 2. halvår, så væksten i den indenlandske efterspørgsel mod slutningen
af året alene kom fra investeringerne.

Væksten i investeringerne i 2000 skyldes især investeringer i materiel,
der er på et højt niveau, og reparationsarbejder efter orkanen i 1999,
der specielt i 1. halvår var en væsentlig kilde til fremgangen. Igangsæt-
ningen af udskudte bygningsarbejder vil formentlig kunne bidrage til at
understøtte investeringsniveauet et godt stykke ind i 2001.

Udviklingen i privatforbruget skal ses på baggrund af en stigende pri-
vat opsparing. Bilsalget var fortsat faldende frem til april 2001, hvilket i
stor udstrækning kan ses som et resultat af en mætningseffekt oven på
de senere års fornyelse af bilparken. Detailsalget har stort set ikke be-

RENTEN FOR GULDUDLÅN OG GULDPRISEN Figur 6
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væget sig i de første måneder af 2001, og mere fremadrettet har for-
brugertilliden været vigende. Tilbagegangen kan i en vis udstrækning
tilskrives et mere negativt syn på landets samlede aktuelle økonomi,
mens tilliden til husholdningernes egen økonomisk situation fortsat er
robust. Arbejdsløsheden har været uændret omkring 5,4 pct. i årets før-
ste måneder. Registreringsproblemer i forhold til arbejdsformidlingernes
aktiveringsindsats er dog stadig en kilde til usikkerhed omkring ledig-
hedstallene.

Dansk økonomi vil også blive påvirket af afmatningen i den internati-
onale økonomi, og naturligvis i særlig udstrækning, hvis afsmitningen
fra USA til Europa viser sig at blive stærkere end ventet. Flere ting taler
dog for, at reaktionen i Danmark vil være afdæmpet. I modsætning til
situationen i USA er den private sektors opsparingsbalance i Danmark på
et niveau, som ikke indebærer en risiko for en kraftig korrektion i for-
bindelse med et evt. konjunkturtilbageslag, jf. figur 8. Der kan således
ikke ventes nogen voldsom reaktion i nedadgående retning i privatfor-
bruget, der som nævnt i forvejen udvikler sig svagt. Investeringerne vil
formentlig blive påvirket, hvis en afmatning rammer eksportsektoren,
men den forsat høje kapacitetsudnyttelse ventes at understøtte investe-
ringsniveauet. I betragtning af det høje importindhold i materielinveste-
ringerne, der udgør halvdelen af de samlede investeringer, er det også
værd at bemærke, at den umiddelbare effekt af et fald i investeringerne
i høj grad vil være en forbedring af betalingsbalancen. Den høje kapaci-

VÆKSTBIDRAG Figur 7
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tetsudnyttelse indebærer i øvrigt i sig selv, at mange virksomheder rela-
tivt udramatisk vil kunne håndtere en mindre nedgang i efterspørgslen.
Endelig betyder overskuddet på de offentlige finanser, der androg 2,5
pct. af BNP i 2000, at der er plads til at lade de automatiske stabilisatorer
modvirke et evt. konjunkturtilbageslag.

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster var i marts 1,6
mia.kr. For de seneste 12 måneder har overskuddet været på 30,6
mia.kr. mod 19,6 mia.kr. i samme periode året før. Udviklingen skyldes
en forbedring af vare- og tjenesteposten samt en forværring af over-
førsler. Danmarks Statistiks seneste opgørelse af betalingsbalancens
løbende poster for 2000 viser et overskud på 25 mia.kr.

De finansielle forhold er forsat lempelige, men dog marginalt stram-
mere end i efteråret. Det skyldes, at faldet i den korte og den lange
rente, der på trods af stigningen siden slutningen af marts fortsat er
lavere end i september 2000, er modvirket af en styrkelse på godt 2 pct.
af den effektive kronekurs. Som følge af fastkurspolitikken afspejler
styrkelsen primært euroens styrkelse over for dollar (i forhold til niveau-
et i efteråret) og svenske kroner.

De faldende renter har understøttet udviklingen på boligmarkedet,
hvor huspriserne steg med 7,3 pct. år-til-år i 1. kvartal 2001 ifølge Real-
kreditrådets statistik. Stigningen har været højest i hovedstadsområdet,
hvor priserne steg med godt 9 pct. I resten af landet steg priserne med
godt 6 pct. Den sæsonkorrigerede omsætning af fast ejendom er steget
en anelse fra 4. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001.

PRIVAT OPSPARINGSBALANCE I DANMARK Figur 8
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Væksten i udlånet fra pengeinstitutter (inkl. udenlandske filialer) har
været aftagende de seneste måneder, men ligger fortsat på et niveau
omkring 10 pct. år-til-år. Væksten i udlånet fra realkreditinstitutter er til
gengæld tiltaget, så den samlede udlånsvækst for penge- og realkredit-
institutter under ét kun er aftaget fra godt 8 pct. år-til-år primo 2000 til
knap 7 pct. i marts 2001. Væksten i penge- og realkreditinstitutternes
udlån til virksomheder har været stærkere end væksten i udlånet til
husholdninger, hvilket afspejler den stærke vækst i investeringerne og
den svage forbrugsudvikling.

Den 27. februar opgraderede det internationale kreditvurderingsinsti-
tut Standard & Poor's Danmarks udenlandske kreditværdighed fra den
næsthøjeste til den højeste rating: AAA.

FORELØBIG OPGØRELSE AF DANMARKS UDLANDSGÆLD

Nationalbanken offentliggjorde den 30. marts 2001 en foreløbig opgø-
relse af Danmarks udlandsgæld for 2000 baseret på saldoen for beta-
lingsbalancens løbende poster og kapitaloverførsler samt beregnede
værdireguleringer for dele af udlandsgælden. Den endelige opgørelse
forventes at foreligge oktober 2001.

I løbet af 2000 steg Danmarks udlandsgæld med 44 mia.kr. fra 175
mia.kr. ultimo 1999 til 219 mia.kr. ultimo 2000, jf. tabel 1, eller fra 14
pct. af BNP i 1999 til 17 pct. af BNP i 2000. Den foreløbige gældsopgørel-
se for 2000 er præget af ekstraordinær stor usikkerhed. Usikkerheden
kan henføres til posten "fejl og udeladelser" i Nationalbankens beta-
lingsstatistik, der på grund af manglende registreringer i betalingsstati-
stikkens finansielle poster er meget stor for 2000. De manglende regi-
streringer formodes primært at kunne tilskrives opgørelsen af den priva-
tes sektors låntagning i udlandet.

DANMARKS UDLANDSGÆLD Tabel 1

Tilgode-
havender Gæld Nettogæld Nettogæld

Mia.kr. Ultimo 2000 Ultimo 1999

Nationalbanken ................................... 121 3 - 118 - 166
Staten .................................................... 26 308 282 315
Offentlig sektor i øvrigt ....................... 69 8 - 61 - 33
Pengeinstitutter ................................... 631 735 104 - 17
Privat sektor i øvrigt ............................ 991 1.003 12 76

I alt ........................................................ 1.838 2.057 219 175

Kilde: Danmarks Udlandsgæld 2000, foreløbig opgørelse, Danmarks Nationalbank, 30. marts 2001.
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Når udlandsgælden på trods af et overskud på betalingsbalancens lø-
bende poster steg med 44 mia.kr., skyldes det primært, at store værdire-
guleringer af aktiver og passiver medførte en stigning i udlandsgælden
på 69 mia.kr. I 1999 medførte værdireguleringer en væsentlig nedskriv-
ning af udlandsgælden. Derudover medførte ændringen af Færøerne og
Grønlands valutastatistiske status fra valutaindland til valutaudland me-
dio 2000 en engangsnedskrivning af Danmarks udlandsgæld med 5
mia.kr.

Ultimo året havde danskere nettoaktiver over for udlandet i form af
aktier og nettopassiver i form af obligationer. Da aktiekurserne faldt i
udlandet og steg i Danmark i løbet af 2000, betød kursudviklingen en
opskrivning af udlandsgælden med 78 mia.kr., jf. tabel 2.

For obligationer betød kursudviklingen en reduktion af udlandsgæl-
den på 4 mia.kr. Værdireguleringer af direkte investeringer medførte en
reduktion af gælden med 11 mia.kr. Danmark har traditionelt haft net-
toaktiver over for udlandet i form af direkte investeringer. Ved udgan-
gen af 2000 oversteg passiverne imidlertid aktiverne. Valutareserven
blev nedskrevet med 5 mia.kr., mens nettoeffekten af de øvrige værdi-
reguleringer var beskeden.

LØNNINGER OG PRISER

Prisstigningstakten målt ved ændringen i det harmoniserede forbru-
gerindeks, HICP, var i 1. kvartal 2001 2,3 pct. mod 2,6 pct. i 4. kvartal
2000, jf. tabel 3. Faldet i årsstigningstakten, der kan henføres til falden-
de energipriser i de første måneder af 2001, blev modereret af stigende
priser for fødevarer samt normaliseringen af størrelsen "Andre fakto-
rer", der afspejler den indenlandske markedsbestemte inflationsrate. I
april steg prisstigningstakten til 2,6 pct. bl.a. med baggrund i, at oliepri-
sen er steget siden midten af marts.

ÆNDRINGER I VÆRDIPAPIRBEHOLDNINGER Tabel 2

Mia.kr.
Ultimo
1999

Netto-
køb

Værdi-
regulering

Ultimo
2000

Dansk beholdning af udenlandske værdipapirer1

     Obligationer mv. ................................................... 153 77 4 234
     Aktier ..................................................................... 373 110 -40 443

Udlændinges beholdning af danske værdipapirer
     Obligationer mv. ................................................... 622 0 1 620
     Aktier ..................................................................... 153 19 38 210

Kilde: Danmarks Udlandsgæld 2000, foreløbig opgørelse, Danmarks Nationalbank, 30. marts 2001. Omfatter kun porte-
føljeinvesteringer.

1 Ekskl. Nationalbankens beholdning af udenlandske værdipapirer.
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I 2000 blev inflationen holdt oppe af påvirkningen fra eksterne faktorer
som den direkte effekt fra store prisstigninger på energi- og importva-
rer. Den underliggende inflation var overgangsvis negativ som udtryk
for, at stigningerne i energi- og importpriserne ikke fuldt ud blev sendt
videre til forbrugerne, men delvist blev opfanget af nedsatte avancer. En
aftagende lønstigningstakt og en overraskende stærk produktivitets-
fremgang i 2000 kan også have bidraget til den svage udvikling i den
underliggende inflation. Den seneste stigning i den underliggende infla-
tion må primært anses for en normalisering, men afdæmpningen af
årsstigningstakterne for energi- og importkomponenterne kan også
have bidraget, idet virksomhederne generelt ikke ændrer priser, hver
gang omkostningerne ændres.

Den sæsonkorrigerede lønstigningstakt i Danmark har siden 1. halvår
2000 ligget tæt på euroområdets på et niveau omkring 3,5 pct. år-til-år.

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 0,149 0,763 0,140 0,235 0,037 0,351

Vækst i forhold til året før, pct.

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 1,8 1,5 -2,8 0,6 1,9 1,8 2,1 -0,9 2,3
1999 ................. 2,1 2,5 2,1 2,1 -0,3 2,5 0,6 2,7 3,5 3,0
2000 ................. 2,7 2,9 3,2 19,5 4,3 1,7 2,5 3,1 3,8 0,2

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
2000 2. kvt. ..... 2,9 3,2 3,5 21,6 4,1 2,0 3,4 3,5 3,6 0,3
2000 3. kvt. ..... 2,6 2,7 3,0 18,3 5,1 1,4 2,3 3,0 4,3 -0,4
2000 4. kvt. ..... 2,6 2,6 2,8 14,9 5,9 1,4 1,8 2,8 3,7 -0,2

2001 1. kvt. ..... 2,3 2,4 2,5 2,2 4,6 2,2 3,0 2,9 3,3 1,1

Anm.: Vægtgrundlag pr. december 2000.
Nettoprisindekset er forbrugerprisindekset korrigeret for indirekte skatter, afgifter og tilskud til nedsættelse af
priserne.
"Andre faktorer" er et udtryk for den indenlandske, markedsbestemte inflation. "Andre faktorer" stiger normalt
hurtigere end nettoprisindekset som følge af et større indhold af tjenesteydelser, der typisk har en kraftigere
prisudvikling end i andre sektorer. Samtidig stiger efterspørgslen efter serviceydelser set i et længere perspektiv
typisk hurtigere end efterspørgslen efter andre produkter.
HICP er det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks.
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Nyligt indgåede 2-årige overenskomster på en række mindre områder
opererer med en årlig ramme i underkanten af 4 pct. I visse sektorer,
hvor virkningerne af det stramme arbejdsmarked mærkes særlig tyde-
ligt, er lønstigningerne noget højere. Foreløbige opgørelser fra Dansk
Industri tyder på, at lønstigningerne generelt bliver lavere i 2001 end i
2000. Afdæmpningen i verdensøkonomien og stigningen i den effektive
kronekurs siden efteråret har skærpet vigtigheden af en moderat in-
denlandske omkostningsudvikling.

RENTE- OG VALUTAKURSUDVIKLINGEN

Renterne på danske statsobligationer faldt i takt med udviklingen på de
internationale kapitalmarkeder frem til slutningen af marts, hvor den
10-årige rente nåede ned i 4,9 pct. Siden er renterne steget til 5,4 pct.
medio maj. Rentespændet til Tyskland har siden midten af februar ligget
omkring 25-30 basispoint.

Renten på de lange 30-årige realkreditobligationer faldt frem til mid-
ten af april, jf. figur 9, hvorefter den er steget ca. 40 basispoint til om-
kring 7,0 pct. medio maj. Rentefaldet frem til april medførte en øget
konverteringsaktivitet i 1. kvartal 2001 ovenpå afmatningen gennem
2000, men omfanget kan på ingen måde sammenlignes med den sene-

REALKREDITRENTER OG FØRTIDIGE INDFRIELSER Figur 9
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ste konverteringsbølge i 1998-99, hvor besparelserne ved omlægning af
lån generelt var større. I 1. kvartal 2001 var der således førtidige indfri-
elser for 37,6 mia.kr., mens der eksempelvis i 1. kvartal 1999 var førtidi-
ge indfrielser for knap 90 mia.kr. De førtidige indfrielser omfatter pri-
mært obligationer med en kupon på 8 pct. På baggrund af indsnævrin-
gen af forskellen mellem de lange og de korte realkreditrenter fra mid-
ten af 2000 faldt rentetilpasningslånenes andel af de samlede brutto-
nyudlån fra omkring 1/3 i de to første kvartaler til mellem 10 og 20 pct.
i 3. og 4. kvartal 2000. Ved udgangen af 1. kvartal 2001 udgjorde rente-
tilpasningslånene omkring 10 pct. af realkreditinstitutternes samlede
udlån.

Den korte 3-måneders pengemarkedsrente har fortsat det fald, der
blev indledt efter ØMU-afstemningen, og er medio maj omkring 5 pct.
Siden midten af februar er rentespændet til euroområdet reduceret fra
et niveau omkring 60 basispoint til 40 basispoint.

Omsætningen på pengemarkedet steg med over 20 pct. i 2000,
jf. boks 1. Omsætningsfremgangen var særlig stor i 3. kvartal, hvil-
ket bl.a. skyldes stor aktivitet op til ØMU-afstemningen, hvor uden-
landske investorer benyttede pengemarkedet til at afdække valuta-
kursrisikoen på deres kronepositioner. Omsætningen har holdt sig op-
pe i 4. kvartal. Med virkning fra den 26. marts 2001 er reglerne for
fastsættelsen af referencerenten CIBOR (Copenhagen Interbank Offe-
red Rate) justeret.

Kronen er forsat stabil tæt på centralkursen over for euro. Fra februar
til april har Nationalbanken netto købt valuta for 0,6 mia.kr. Med hen-
visning til ECBs rentenedsættelse nedsatte Nationalbanken den 10. maj
2001 diskontoen med 0,25 pct. til 4,5 pct. og udlånsrenten og renten på
indskudsbeviser med 0,30 pct. til 5,0 pct. Spændet mellem Nationalban-
kens udlånsrente og ECBs minimumsbudrente blev dermed reduceret
med 5 basispoint til 0,5 pct. En række pengeinstitutternes annoncerede i
forlængelse af Nationalbankens rentenedsættelse en nedsættelse af ind-
og udlånssatserne, mens andre meddelte, at satserne ville blive fast-
holdt.

NATIONALBANKENS NYE OPGAVE MED OVERVÅGNING

Nationalbankens roller i betalingsformidlingen
Som bankernes bank spiller centralbanker traditionelt en nøglerolle i
betalingsformidlingen. I mange lande er centralbanken således operatør
af et eller flere betalingssystemer, ligesom den er afviklingsbank for
andre systemer. Centralbanker har desuden en anden vigtig opgave
inden for betalingsformidling. Denne opgave, der har som overordnet



19

PENGEMARKEDET OG CIBOR Boks 1

Pengemarkedet afgrænses normalt til indbyrdes låneaftaler mellem pengeinstitutter

med op til 1 års løbetid. Der handles en række forskellige produkter på pengemarke-

det. Basisforretningerne udgøres af deposits, der er usikrede pengemarkedsudlån,

genkøbsforretninger eller repoer, der er lån mod sikkerhed i værdipapirer, og valu-

taswaps, hvor udlånet gennemføres med sikkerhed i valuta. Den største del af om-

sætningen finder sted i de sikrede produkter, jf. figuren.

PENGEMARKEDSOMSÆTNING 2000

Til pengemarkedsprodukterne regnes også renteprodukter uden likviditetseffekt som

pengemarkedswappen T/N IRS (Tomorrow/Next – Interest Rate Swap), hvor en varia-

bel rente baseret på en helt kort pengemarkedsrente byttes med en fast rente baseret

på en længere pengemarkedsrente, og FRAs (Forward Rate Agreements), der er afta-

ler om fastfrysning af renten på et fremtidigt udlån.

CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) er en referencerente for afgivelse af

likviditet på usikret basis på interbankmarkedet. CIBOR beregnes på baggrund af stil-

lede satser fra en række individuelle pengeinstitutter, de såkaldte CIBOR-stillere. In-

gen stiller er forpligtet til at levere likviditet på sin kvotering til andre. CIBOR anven-

des som referencerente i en række låneaftaler og rentekontrakter, fx FRAs og rente-

swaps. CIBOR beregnes ved, at hver stiller kl. 10.30 indberetter en CIBOR-sats med to

decimaler til Danmarks Nationalbank. Nationalbanken fastsætter (fixer) herefter

CIBOR ved at udelade de to højeste og de to laveste satser, og beregne et simpelt

gennemsnit af de resterende satser. CIBOR beregnes for 8 forskellige løbetider: 1, 2, 3,

4, 5, 6, 9 og 12 måneder. De beregnede CIBOR-satser offentliggøres af Nationalban-

ken kl. 11.00.

Med henblik på at øge gennemsigtigheden i forhold til fastsættelsen af CIBOR of-

fentliggøres de enkelte CIBOR-stilleres satser med virkning fra den 26. marts 2001 på

Finansrådets hjemmeside www.finansraadet.dk.

Der er i øjeblikket 8 CIBOR-stillere. Det er Amtssparekassen Fyn, Danske Bank, Jyske

Bank, LB Kiel, Nykredit Bank, Spar Nord Bank, Sydbank og Unibank.
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sigte at fremme systemernes smidige funktion, betegnes normalt som
overvågning. I en endnu bredere sammenhæng kan smidige og vel-
fungerende systemer betragtes som et vigtigt element for den finan-
sielle stabilitet.

Rapporten med de nye internationale standarder for systemisk vigti-
ge betalingssystemer1 (Core Principles) indeholder samtidig fire prin-
cipper for centralbankernes ansvar i relation til implementering af
standarderne. For det første skal centralbanken klart definere sine mål
for betalingssystemer og skal offentliggøre sin rolle samt hovedele-
menterne i sin politik over for de systemisk vigtige betalingssystemer.
For det andet skal de systemer, som centralbanken selv styrer, opfylde
Core Principles. For det tredje skal centralbanken overvåge, om de sy-
stemer, som centralbanken ikke selv styrer, lever op til standarderne,
og centralbanken skal desuden have grundlaget til at udføre denne
overvågning. Endelig skal centralbanken i arbejdet med at fremme
sikkerhed og effektivitet i betalingssystemet gennem standarderne
arbejde sammen med andre centralbanker samt med andre relevante
myndigheder i ind- og udland.

Udførelse af overvågning
Nationalbankens opgave med overvågning har som målsætning at
bidrage til effektivitet og stabilitet i betalings- og værdipapirafvik-
lingssystemer. Det er i den forbindelse vigtigt at holde sig for øje, at
overvågning er rettet mod systemerne og ikke deltagerne i disse. Li-
geledes vedrører overvågning ikke direkte konkurrence- og forbruger-
forhold.

Nationalbankens overvågning omfatter systemer, som vurderes at ha-
ve potentialet til selv at udløse finansielle forstyrrelser eller til at sprede
finansielle problemer til det finansielle system mere bredt. Sådanne sy-
stemer betegnes ofte som systemisk vigtige. Det er vurderingen, at der i
Danmark for tiden er to systemisk vigtige systemer, nemlig sumclearin-
gen og værdipapirafviklingen. Selve udførelsen af overvågningen vil ske
i samarbejde med Finansrådet og Værdipapircentralen, der er systemeje-
re for disse to systemer. I den sammenhæng er det væsentligt at be-
mærke, at ansvaret for, at systemerne er effektive og stabile og lever op
til de internationale krav og standarder, alene påhviler systemejere og
operatører.

Nationalbanken har offentliggjort en nærmere beskrivelse af over-
vågning af betalings- og værdipapirafviklingssystemer, jf. side 89.

1
 Se Tobias Thygesen, Internationale standarder for betalingssystemer, Danmarks Nationalbank, Kvar-

talsoversigt, 1. kvartal 2001.
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Samarbejdsaftale med Finanstilsynet
Opgaven med overvågning har en række grænseflader til det arbejde,
som Finanstilsynet udfører. Nationalbanken og Finanstilsynet har derfor
indgået en samarbejdsaftale vedrørende betalingssystemer og clearing-
centraler, der fastlægger rammerne for bl.a. indsamling og udveksling
af information samt koordination af fælles opgaver og konsultation. Et
vigtigt formål med aftalen er i videst muligt omfang at undgå overlap-
ninger i arbejdet med henholdsvis overvågning og tilsyn. Samarbejdsaf-
talen er gengivet på side 91.
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Finansiel stabilitet

Nationalbanken har som en af sine hovedopgaver at bidrage til effekti-
vitet og stabilitet i den finansielle sektor, hvilket indgår blandt forud-
sætningerne for en sund samfundsøkonomisk udvikling. Analyser af
situationen i den finansielle sektor, med særlig vægt på bankerne, og af
hvordan makroøkonomiske udviklingstræk og bevægelser på kapital-
markederne påvirker sektoren, er centrale elementer i dette arbejde.
Udgangspunktet for analyserne er de risici, som den finansielle sektor er
udsat for, jf. boks 1.

Sidste år offentliggjorde Nationalbanken for første gang en samlet
rapport om den finansielle stabilitet i Danmark1. Det er sigtet årligt at
offentliggøre en sådan mere systematisk analyse af udviklingstenden-
serne i den finansielle sektor i Danmark.

I afsnittet "Udviklingen i den finansielle sektor" behandles udvalgte
nordiske finansielle koncerner og de danske pengeinstitutter med særlig
vægt på de typer af risici, som er en integreret del af bankvirksomhed.
Der er store forskelle på forretningsområder, koncernforhold, størrelse
og strategi både mellem de nordiske koncerner og de danske institutter,
hvilket vanskeliggør sammenligninger.

De nordiske koncerner og de danske pengeinstitutter har haft meget
store overskud i 2000, bl.a. som følge af det meget lave niveau for tab
og hensættelser. I Danmark hænger det naturligt sammen med den
lange periode med gode økonomiske konjunkturer. Visse forhold kræ-
ver dog særlig opmærksomhed, hvis den positive udvikling skal fasthol-
des. Et stigende antal danske pengeinstitutter har større udlån end ind-
lån, hvilket både kan påvirke rentabiliteten og stabiliteten i bankernes
funding fremover. Kapitaldækningen har været faldende siden 1995.
Erfaringen viser, at finansielle virksomheder med en vis stødpude, i form
af kapitalmæssig overdækning, bedre er i stand til at håndtere udsving i
de økonomiske konjunkturer. Overdækningen af kapital skal være til-
strækkelig til at dække forløbet af en fuld konjunkturcykel.

I afsnittet "Udviklingen i den ikke-finansielle sektor" er fokus på ud-
viklingen i pengeinstitutternes kreditrisiko over for husholdninger og
erhvervsvirksomheder. Analysen viser, at erhvervenes driftsindtjening
har været marginalt faldende de senere år. Der er større usikkerhed

1
 Den første analyse blev offentliggjort i Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2000.

Centralbanker i flere andre lande, herunder de øvrige nordiske, udarbejder lignende analyser.
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omkring indtjeningen på et års sigt, end der var sidste år, hvilket bl.a.
skyldes den internationale konjunkturudvikling. Usikkerhedsmomenter-
ne kan til en vis grad aflæses af et voksende antal konkurser, dog fra et
lavt niveau. Udviklingen kan påvirke de finansielle institutters regnska-

BANKERNES RISICI Boks 1

Risici i bankdrift kan inddeles i fem hovedkategorier: kredit-, markeds- og likviditetsri-

siko, operationel risiko og øvrige risici. Risici i betalingsformidling kan overordnet set

betragtes som en form for operationel risiko for banken. Der er dog en særlig klassifi-

cering af risici i betalingsformidlingssystemer, som er beskrevet i afsnittet "Betalings-

formidling".

Kreditrisiko er risikoen for tab, hvis en modpart eller låntager ikke overholder be-

talingsforpligtelserne. Kreditrisikoen vedrører især udlån og garantier. Bankkriser er

typisk tæt forbundet med tab på udlån. Med henblik på en forbedret styring af kredi-

trisikoen, er der de seneste år udviklet bedre metoder til beregning af kreditrisiko.

Markedsrisko er risikoen for, at bevægelser i markedspriserne (renter, valuta- eller

aktiekurser) påfører banken tab. Der er udviklet metoder til måling af markedsrisiko,

fx Value-at-Risk (VaR), som inden for en fastsat tidshorisont angiver det maksimale

tab, der baseret på historiske erfaringer med en given sandsynlighed kan opstå.

Likviditetsrisiko er risikoen for, at banken ikke kan honorere sine forpligtelser på

grund af likviditetsmangel. Likviditetsrisikoen er en følge af manglende overens-

stemmelse mellem løbetiden på aktiv- og passivsiden. Likviditetsproblemer i et institut

kan hurtigt spredes til resten af banksektoren enten gennem betalingsformidlingssy-

stemerne, eller hvis der opstår mistillid til hele sektoren. Basel-komiteen under BIS ud-

sendte i februar 2000 et ajourført og udvidet sæt af retningslinjer og anbefalinger om

principper for god likviditetsstyring.

Operationel risiko er risikoen for tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne in-

terne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl eller som følge af eksterne

begivenheder. Risikoen for, at kontraktforhold med udenlandske modparter ikke er

juridisk holdbare (juridisk risiko), kan også klassificeres som en operationel risiko iføl-

ge BIS. Udkastet fra Basel-komiteen til nye kapitaldækningsregler fra januar 2001 in-

deholder forslag om, at der også indføres kapitalkrav til operationelle risici.

Øvrige risici omfatter alle de øvrige risici, som i en eller anden form har indflydelse

på bankens indtjening. Kategorien omfatter bl.a. strategisk risiko samt politisk og

omdømmemæssig risiko. Strategisk risiko er risikoen for tab som følge af bankens for-

retningsstrategi fastlagt af bestyrelse og direktion. Strategisk risiko er sammenlignet

med de øvrige risikokategorier mere generel, og samtidig vil strategiske beslutninger

påvirke alle andre risikokategorier. Den strategiske risiko skal ses i sammenhæng med

de faktorer, som påvirker den strukturelle udvikling i den finansielle sektor i form af

øget konkurrence og dermed pres på profitabiliteten. Politisk risiko vedrører usikker-

heden omkring den fremtidige regulering, som kan påvirke forholdene i den finan-

sielle sektor, fx skattelovgivning. Den omdømmemæssige risiko vil ofte påvirkes, når

også andre risikofaktorer ændres. Risiko for tab som følge af forringet omdømme kan

fx opstå, hvis banken udvider med et nyt forretningsområde, og der opstår operatio-

nelle problemer.
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ber gennem tab og hensættelser. Den største risiko for husholdningerne
er faldende ejendomspriser, der særligt vil ramme nye husejere og hus-
ejere med en høj belåningsgrad.

I afsnittet "Udviklingen på kapitalmarkederne" analyseres pengeinsti-
tutternes markedsrisiko på baggrund af udviklingen på kapitalmarke-
derne. Yderligere beskrives effekter af kapitalmarkedsudviklingen på
institutterne, bl.a. via de forretningsområder, som umiddelbart påvirkes
af markedsbevægelser. Den direkte effekt af de kraftige aktiekursfald
på de internationale kapitalmarkeder har kun været beskeden, da insti-
tutternes beholdning af udenlandske aktier er begrænset. Pengeinsti-
tutterne har imidlertid haft en stigende gebyrindtjening via aktiehandel
for kunderne, og der er en risiko for, at et længerevarende aktiekursfald
kan indebære lavere gebyrindtægter.

I afsnittet "Betalingsformidling" er fokus på risici i betalingsformidlin-
gen, som samlet set kan betragtes som en operationel risiko for penge-
institutterne. Risikoen for, at et betalingssystem udløser en krise i den
finansielle sektor, anses for at være meget lille, men de potentielle tab
ved nedbrud i et betalingssystem kan være meget store. Overordnet set
vurderes de danske betalingssystemer som temmelig sikre og effektive
og værende fuldt på højde med systemerne i sammenlignelige lande.

De strukturelle tendenser i den finansielle sektor beskrives i afsnittet
"Den strukturelle udvikling i den finansielle sektor". Den strukturelle
udvikling har især betydning for institutternes strategiske risiko. I afsnit-
tet beskrives udviklingen mod finansielle konglomerater – især grænse-
overskridende. Disse har ofte komplicerede koncernstrukturer, som kan
vanskeliggøre en vurdering af forholdene i konglomeratet. Konglome-
rater er ofte organiseret efter forretningsområder på tværs af de enkel-
te (juridiske) selskaber i konglomeratet. Det øger behovet for internati-
onalt samarbejde og informationsudveksling mellem tilsynsmyndigheder
og centralbanker. Effektivt tilsyn med finansielle selskaber forudsætter
desuden ensartede regelsæt og konvergens i tilsynspraksis. I afsnittet
beskrives ligeledes den internationale udvikling mod nye finansielle
produkter, der kan fungere som substitutter for banklån og bankind-
skud. Udviklingen indebærer, at kapitalmarkederne kan få stigende
betydning for den finansielle stabilitet. Samtidig kan udviklingen med-
virke til at ændre bankernes risikoprofil og afhængighed af de forret-
ningsområder, der er forbundet med kapitalmarkedsfinansiering.
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Udviklingen i den finansielle sektor

Overskuddet i de nordiske finansielle koncerner steg i 2000. Den væsent-
ligste faktor bag stigningen har været et højt aktivitetsniveau på kapi-
talmarkederne. Kapitaldækningen er faldende i de nordiske koncerner,
der alle har indført modeller, hvor rentabiliteten af de enkelte forret-
ningsområder sættes i forhold til den kapital, området lægger beslag
på. De nordiske koncerner var også i 2000 præget af fusioner og sam-
menslutninger – en tendens der er fortsat i 2001.

De danske banker fik samlet set et rekordresultat i 2000. Det forbed-
rede resultat skyldes bl.a., at tab og hensættelser fortsat ligger på et lavt
niveau. Renteindtægterne er stadig den største indtægtskilde, og rente-
marginalen mellem pengeinstitutternes gennemsnitlige udlåns- og ind-
lånsrenter har udvist en svagt stigende tendens igennem de seneste år.
Et stigende antal danske pengeinstitutter har indlånsunderskud, hvilket
både kan påvirke rentabiliteten og stabiliteten i fundingen. Kapitaldæk-
ningen er faldende i de danske banker. Afsnittets følsomhedsanalyse
viser, at indtjeningen i pengeinstitutterne er rimelig robust.

DE NORDISKE KONCERNER

I det følgende foretages en sammenstilling af regnskaberne for de stør-
ste finansielle koncerner i Norden1. Ved sammenligninger skal de nordi-
ske finansielle koncerners regnskaber fortolkes med forsigtighed, jf.
boks 2.

Udviklingen i udvalgte regnskabsposter
Det samlede resultat efter skat i de udvalgte nordiske koncerner steg
med 18 pct. fra 1999 til 2000. Den gennemsnitlige egenkapitalforrent-
ning, der har ligget på et nogenlunde stabilt niveau siden 1995, øgedes i
2000 til 17 pct., jf. figur 1. Flere koncerner har tilpasset kapitalstrukturen
i 2000, jf. side 29, hvilket kan have påvirket egenkapitalforrentningen
positivt. Den væsentligste faktor bag stigningen i overskuddet i koncer-
nerne har været et højt aktivitetsniveau på kapitalmarkederne, der har

1
 De analyserede koncerner er Nordea, Danske Bank, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Svenska

Handelsbanken (SHB), FöreningsSparbanken (Swedbank), Nykredit og Den norske Bank.
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givet anledning til øget gebyrindtjening i forbindelse med kundernes
værdipapirhandel samt øget indtjening fra investmentbanking og kapi-
talforvaltning. Endvidere har udviklingen på kapitalmarkederne i 2000
været til gunst for bankernes egne beholdninger af værdipapirer.

Tab og hensættelser lå på et lavt niveau i 2000. Visse koncerner rap-
porterer sågar om negative tab og hensættelser, da tidligere års fore-
tagne hensættelser, som tilbageføres, mere end kompenserer for nye
tab og hensættelser.

Fra 1999 til 2000 er koncernernes balance samlet vokset med 13 pct.
Væksten udgøres stort set udelukkende af udlån. Finansieringen af ud-
lånet varierer mellem de forskellige koncerner. Nogle koncerner har
oplevet en markant stigning i indlånet, mens væksten i udlånet i andre
koncerner bliver finansieret ved udstedelse af obligationer samt i nogle
tilfælde ved øget træk på andre kreditinstitutter.

SAMMENLIGNINGER AF NORDISKE FINANSIELLE KONCERNERS REGNSKABER Boks 2

Sammenligninger og analyser af de nordiske finansielle koncerners regnskaber van-

skeliggøres bl.a. af:

• Sammensætning og størrelse af forretningsområderne. Afgrænsningen mellem

koncernernes forskellige forretningsområder, der overordnet kan opdeles i penge-

institut-, realkreditinstitut-, livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed, er ikke

entydig. Indtjeningen fra forretningsområderne bliver således påvirket forskelligt af

hændelser i det omkringliggende samfund, og omkostningsstrukturen afhænger af

den relative betydning af de enkelte forretningsområder.

• Koncernernes geografiske markedsområde. Kundeunderlaget og -sammensæt-

ningen samt forskelle i kundernes adfærd kan påvirke indtjeningen i koncernerne.

Fx kan indtjeningen i en koncern være påvirket af, om koncernen befinder sig i et

område, hvor der stilles store krav til betjening og rådgivning, eller om koncernen

befinder sig i et område, hvor der stilles mindre krav.

• Forskelle i regnskabsregler og -praksis. Fire eksempler herpå er: 1) Bankernes vær-

dipapirbeholdning værdiansættes i Danmark til markedsværdi, mens værdipapirbe-

holdningen i Norge og Sverige deles op i en anlægsbeholdning, som værdiansættes

til anskaffelsesværdi, og en omsætningsbeholdning/handelsbeholdning, som værdi-

ansættes til markedsværdi. 2) Behandlingen af koncerngoodwill. I Danmark straks-

afskrives koncerngoodwill direkte over egenkapitalen. I Sverige og Norge afskrives

koncerngoodwill typisk over en længere periode. 3) Behandlingen af pensionsom-

kostninger. I Sverige udgiftsføres pensionsomkostningerne som personaleomkost-

ninger, men samtidig indtægtsføres en ekstraordinær indtægt, såfremt midlerne i

pensionsfondene klart overstiger fondenes forpligtelser. Dette sker ikke i Danmark

og Norge. 4) Forskellig behandling af tab og hensættelser i landene1.

• Forskelle i den tilsynsmæssige og skattemæssige regulering samt i landenes øvrige

lovgivning.

1 Det Tværministerielle Kontaktudvalg vedr. det Finansielle Marked, Den danske pengeinstitut-
sektor, Økonomiministeriet, oktober 1994. Rapporten sammenligner bl.a. tab og hensættelser i
de nordiske lande i perioden 1982-93.



29

Balancen kunne tidligere benyttes som indikator for koncernernes for-
retningsomfang. Indikatoren er imidlertid ikke længere retvisende for
koncernernes faktiske forretningsomfang, da der i stigende grad tilby-
des ydelser, som ikke posteres på balancen, fx ydelser i forbindelse med
investmentbanking og kapitalforvaltning. En alternativ måde at anskue
indtjeningspotentialet i bankerne på er ved at se på udviklingen i mar-
kedsværdien. Herved tages der højde for den forventede fremtidige
indtjening af ikke-balanceførte poster. Bankaktionærerne har generelt
vurderet den seneste udvikling med øget konsolidering i de nordiske
koncerner positivt, hvilket blev afspejlet i stigende aktiekurser i 2000.

Kapitalgrundlaget
De nordiske koncerners gennemsnitlige kernekapitalprocent1 har samlet
set været faldende siden 1996, jf. figur 2, og afstanden mellem den
gennemsnitlige og den laveste kernekapitalprocent lå ultimo 2000 på
det laveste niveau for perioden 1992-2000. Flere koncerner har justeret
kapitalstrukturen i 2000, fx ved at gennemføre tilbagekøbsprogrammer
af egne aktier.

1
 Kernekapitalprocenten er defineret som "kernekapital efter fradrag" i forhold til de "risikovægtede

aktiver i alt". "Kernekapital efter fradrag" består af indbetalt aktie-, garanti- eller andelskapital samt
overkurs ved emission og reserver fratrukket beholdningen af egne aktier, immaterielle aktiver og
årets løbende underskud. De "risikovægtede aktiver i alt" består af de kreditrisikovægtede aktiver
og ikke-balanceførte poster samt markedsrisici.

EGENKAPITALFORRENTNING EFTER SKAT I DE NORDISKE KONCERNER 1992-2000 Figur 1
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Solvensprocenten1 i de analyserede nordiske koncerner ligger mellem 9,4
og 12,1 i 2000. Ifølge BIS' kapitaldækningsregler fra 1988 skal banker
have en solvensprocent på mindst 8. Bankernes overdækning – dvs. for-
skellen mellem den faktiske kapitaldækning og BIS' kapitalkrav på 8 pct.
– er en stødpude, der kan være nødvendig i situationer med fx økono-
misk tilbageslag og ved ændringer i bankernes strategi.

Der er i de seneste år kommet mere fokus på bankernes kapital-
grundlag med henblik på at optimere udbyttet for aktionærerne, så-
kaldt "shareholder value"2. Tanken er, at bankerne skal opnå den størst
mulige indtjening på baggrund af den investerede kapital. Det opnås,
når rentabiliteten samt kapitalstrukturen er optimeret. Eventuel over-
skydende kapital udbetales til aktionærerne. De nordiske koncerner har
alle indført modeller, hvor rentabiliteten af de enkelte forretningsom-
råder sættes i forhold til den kapital, området lægger beslag på. Koblin-
gen mellem rentabilitet og allokeret kapital giver koncernerne mulighed
for at vurdere forretningsområdernes afkast.

1
 Solvensprocenten er defineret som den ansvarlige kapital i forhold til de "risikovægtede aktiver i alt".

Den ansvarlige kapital består overordnet af kernekapitalen efter fradrag tillagt den supplerende kapital
fratrukket kapitalandele og efterstillede kapitalindskud i visse typer finansielle virksomheder.

2
 For en uddybning henvises til Jens Verner Andersen, Ejerforhold i den finansielle sektor, Danmarks

Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 1999.

KERNEKAPITALPROCENT 1992-2000 Figur 2
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Anm.: Datasættet består af de syv analyserede koncerner plus de virksomheder, som tilbage i tiden var uafhængige af de
nuværende koncerner, men som nu indgår i koncernerne.
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kapital efter fradrag med de risikovægtede aktiver. De risikovægtede aktiver er beregnede værdier.

Kilde: Årsregnskaber, Finanstilsynet og BankScope.



31

Det øgede fokus på kapitalstrukturen i bankerne kan påvirke stabiliteten i
sektoren. Erfaringen viser, at finansielle virksomheder med en vis stødpu-
de i form af kapitalmæssig overdækning er bedre i stand til at håndtere
udsving i de økonomiske konjunkturer. Overdækningen af kapital skal
være tilstrækkelig til at dække forløbet af en fuld konjunkturcykel.

Basel-komiteen1 er ved at revidere kapitalkravene for bankerne og ud-
sendte i januar 2001 et nyt konsultationspapir herom.2 Hovedfilosofien
bag forslaget til de nye kapitaldækningsregler er, at bankernes viden
om og overblik over egen risikoprofil i højere grad skal udnyttes, så ka-
pitaldækningen skaber bedre overensstemmelse mellem den lovgiv-
ningsmæssige og den såkaldte økonomiske kapital3. Forslagene til de
nye regler tilstræber i højere grad end det gældende regelsæt at tage
højde for den finansielle innovation, de moderne risikostyringsteknikker
og interne kontrolprocedurer i bankerne samt de nye risikotyper gene-
relt. Det er hensigten, at de nye regler skal træde i kraft i 2004.

Strukturelle ændringer på det nordiske bankmarked
De nordiske koncerner var i 2000 præget af fusioner og sammenslutnin-
ger4. Eksempler herpå fra efteråret 2000 er Nordeas (der på det tids-
punkt hed Nordic Baltic Holding) køb af Christiania Bank og Kreditkasse
(CBK) og Danske Banks fusion med RealDanmark. Tendensen med øget
nordisk konsolidering er fortsat i 2001 med planerne om fusion mellem
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) og FöreningsSparbanken (Swed-
bank) og med Svenska Handelsbankens (SHB) tilbud på Midtbank. SEB
og Swedbank, der vil benytte navnet SEB Swedbank, bliver målt på ba-
lancen den største finansielle koncern i Norden, jf. figur 3.5

Bankforretninger via internettet bliver mere og mere udbredte. I Dan-
mark blev der i løbet af 2000 etableret flere nye internetbanker, typisk
inden for allerede eksisterende banker. Bankernes stadig større involve-
ring i forretninger via internettet indebærer, at der både i Danmark og
internationalt er opstået større fokus på risici forbundet med udviklingen.
Det er i høj grad bankernes strategiske og operationelle risici, som forven-
tes at blive påvirket af aktiviteterne på internettet, jf. boks 3.

1
 Basel-komiteen, der har sekretariat i Bank for International Settlements, BIS, blev oprettet i 1975

med det formål at styrke det internationale finansielle systems stabilitet. Komiteen har repræsentan-
ter fra følgende lande: Belgien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Holland, Sverige, England,
USA, Schweiz og Luxembourg.

2
 Papiret blev i februar 2001 efterfulgt af et nyt konsultationspapir fra EU-Kommissionen. For en

uddybning af forslaget til nye kapitaldækningsregler se Suzanne Hyldahl, Nye kapitaldækningsregler
for bankerne, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2001.

3
 Økonomisk kapital er den finansielle virksomheds eget estimat for det nødvendige kapitalgrundlag.

4
 For en beskrivelse af fusionerne og sammenslutningerne i 1. halvdel af 2000 henvises til Finansiel

Stabilitet, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2000.
5
 Tallene i figuren er fra årsregnskaberne 2000 og angiver derfor størrelserne ultimo 2000. Tallene for

SEB Swedbank er de tal, der fremgår af pressemeddelelsen i forbindelse med offentliggørelsen af
planerne om fusionen.
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BALANCER, MIA.DANSKE KRONER, OG ANTAL ANSATTE ULTIMO 2000 Figur 3
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Anm.: Balancerne indeholder ikke-konsoliderede selskaber, der skønnes at være en del af koncernens samlede strategi.
Kilde: Årsregnskaber og pressemeddelelser.

RISICI VED INTERNETBANKFORRETNINGER Boks 3

I BIS-regi har Electronic Banking Group undersøgt, hvorledes bankernes risikoprofil

påvirkes af anvendelsen af internettet. Først og fremmest stiller bankernes stigende

anvendelse af internettet disse over for en række vigtige overordnede valg, hvilket

kan kaldes en strategisk risiko. Eksempelvis kan beslutning om at være pioner inden

for udviklingen af internetbankmarkedet indebære implementering af systemer, som

hurtigt viser sig overflødige grundet den teknologiske udvikling, men der kan også

være betydelige gevinster ved at være pioner. Omvendt kan langsom tilgang til om-

rådet medføre, at markedet allerede er dækket, når banken kommer på markedet.

Ved implementeringen af den valgte internetstrategi påvirkes bankens operationelle

risiko bl.a. ved integrationen af internetbankforretningen med bankens øvrige tekniske

systemer. Som følge heraf investeres kraftigt i den teknologiske infrastruktur i større

banker. Små og mellemstore banker vil i højere grad være afhængige af eksterne servi-

ceudbyderes systemer. Eventuelle operationelle problemer kan desuden skade institut-

tets omdømme. Yderligere kan der opstå en juridisk risiko, fx fordi data indsamlet via

internettet kan misbruges. Det er endvidere et spørgsmål, om den eksisterende lovgiv-

ning for finansielle virksomheder kan anvendes på finansielle internetvirksomheder.

Hvis bankerne vælger at ekspandere på et større geografisk område ved hjælp af

internetbanken, vil det stille højere krav til bankernes informationsniveau, bl.a. ved-

rørende de økonomiske udsigter for de nye områder samt kreditværdigheden af po-

tentielle kunder. På samme tid indebærer ekspansionen imidlertid, at kreditrisikoen

spredes. Det er således uklart, om kreditrisikoen samlet set stiger eller falder.
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DE DANSKE PENGEINSTITUTTER

Årsresultatet for alle gruppe 1-3 pengeinstitutter ses i boks 4. Gruppen
af danske pengeinstitutter er som helhed meget heterogen, og udvik-
lingstendenser for sektoren som helhed kan derfor skjule betydelige
forskelle mellem de enkelte aktører og gøre det svært at identificere
relevante tendenser. Der er i analyserne forsøgt taget højde for forskel-
lene ved hovedsageligt at anvende tal for pengeinstitutvirksomheden,
selv om nogle institutter indgår i finansielle koncerner. Endvidere base-
res flere af analyserne på den gennemsnitlige udvikling, som sammen-
holdes med udviklingen i de institutter, der afviger mest markant fra
gennemsnittet.

De danske bankers resultat i 2000
De danske banker1 fik samlet set et rekordresultat i 2000. Det forbedre-
de resultat og øget egenkapitalgearing var medvirkende til, at banker-
nes egenkapitalforrentning steg i 2000, jf. figur 4. 10 pct.-fraktilen i fi-
guren angiver skæringen til de 10 pct. af bankerne, der har præsteret
den laveste egenkapitalforrentning. Resultatfremgangen har selvsagt

1
 Analyserne er baseret på regnskabstal fra 54 pengeinstitutter i gruppe 1, 2 og 3, som dækker ca. 95

pct. af markedet. I analyserne anvendes tal for pengeinstitutvirksomheden for alle de analyserede
institutter, selv om nogle af disse indgår i finansielle koncerner, og betegnelsen pengeinstitutter bli-
ver anvendt i tekst og figurer. Ved analysen af resultatudviklingen og kapitaldækningen anvendes
tal for koncernen som helhed for de pengeinstitutter, som indgår i koncerner, mens de øvrige insti-
tutter indgår med instituttal, og betegnelsen banker anvendes.

ÅRSRESULTAT FOR ALLE GRUPPE 1-3 PENGEINSTITUTTER Boks 4

Mia.kr. 1999 2000

Regnskabsposter
Nettorenteindtægter ............................................. 29 31
Nettogebyrindtægter ............................................ 11 13
Nettorente- og gebyrindtægter ............................ 41 45
Kursregulering af værdipapirer og valuta ............ 2 5
Udgifter til personale og administration mv. ...... 29 31
Tab og hensættelser på debitorer ........................ 3 3
Kursregulering af kapitalinteresser ...................... 3 5
Resultat før skat ..................................................... 14 18

Udvalgte balanceposter
Udlån ....................................................................... 686 779
Obligationer ........................................................... 330 356
Aktier ...................................................................... 44 45
Indlån ...................................................................... 750 760
Egenkapital ............................................................. 94 117
Balance .................................................................... 1.567 1.745
Garantier ................................................................. 317 317

Kilde: Finanstilsynet.
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ikke været ens for de forskellige banker, og en enkelt bank fik under-
skud i 2000.

Udviklingen i det samlede resultat afspejler positiv vækst i nettorente-
og gebyrindtægterne samt i de samlede kursreguleringer.

De stigende nettorenteindtægter kan primært henføres til høj udlåns-
vækst, mens stigningen i nettogebyrindtægterne i de seneste år skyldes
øget indtjening fra gebyrer i forbindelse med optagelse og konvertering
af realkreditlån samt handel med værdipapirer. De største banker har
endvidere haft vækst i gebyrindtægterne fra investmentbanking og
kapitalforvaltning. Væksten i nettogebyrindtægterne har betydet, at
posten er blevet stadig mere vigtig i bankernes regnskaber. Nogle pen-
geinstitutter, især fra gruppe 3, har ikke formået at øge nettogebyrind-
tægternes andel af de samlede nettorente- og gebyrindtægter til trods
for, at de i forvejen har ligget på et lavt niveau, jf. figur 5. Gebyrindtæg-
terne vil også i de kommende år være påvirket af udviklingen på kapi-
talmarkederne, ligesom fx øget værdipapirhandel via internettet kan
påvirke gebyrindtægterne.

Kursreguleringerne steg i 2000 hovedsageligt som følge af forbedrede
kursreguleringer på obligationer. Hovedparten af de analyserede banker
har mindsket renterisikoen i 2000. I afsnittet "Udviklingen på kapital-

EGENKAPITALFORRENTNING EFTER SKAT 1992-2000 Figur 4
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større. For en uddybning af metoden henvises til side 45 i Finansiel Stabilitet, Danmarks Nationalbank, Kvartals-
oversigt, 2. kvartal 2000.

Kilde: Årsregnskaber og BankScope.
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markederne" er forholdet mellem posten kursreguleringer og de risici,
der er forbundet med værdipapirbeholdningerne, belyst nærmere.

Omkostningerne fortsatte med at stige i 2000, hvilket bl.a. var en føl-
ge af det voksende aktivitetsniveau. Der er i de seneste år gennemført
store investeringer i ny informationsteknologi, hvilket bl.a. har betydet,
at kunderne i øget omfang selv kan foretage transaktioner via forskelli-
ge hjemmebankløsninger.

Tab og hensættelser1 steg med 14 pct. i 2000, men ligger fortsat på et
meget beskedent niveau. Vurderet på baggrund af få bankers kvartals-
regnskaber for 1. kvartal 2001 synes tab og hensættelser at fortsætte
den stigende tendens.

Kapitaldækningen har ikke fulgt med væksten i de danske bankers
balance gennem de seneste år, hvilket som nævnt har betydet, at både
solvens- og kernekapitalprocenten har været faldende.

Udviklingen i pengeinstitutternes ind- og udlån
De væsentligste aktiver på pengeinstitutternes balance er udlån, obliga-
tionsbeholdning og tilgodehavender hos andre kreditinstitutter, mens

1
 Posten tab og hensættelser er en nettopost. For uddybning se Finansiel stabilitet, Danmarks Natio-

nalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2000.

NETTOGEBYRINDTÆGTERNES ANDEL AF DE SAMLEDE
NETTORENTE- OG GEBYRINDTÆGTER 1992-2000 Figur 5
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de største passivposter er indlån og gæld til andre kreditinstitutter. Pen-
geinstitutternes balancesammensætning ændres i takt med udviklingen
inden for forskellige forretningsområder.

Pengeinstitutternes udlån har udvist markant vækst siden 1995, jf. fi-
gur 6. Væksten i udlån har været kraftigere end væksten i indlån, og
pengeinstitutterne har samlet set fået indlånsunderskud ved udgangen
af 2000. Baseret på de nyeste tal fra MFI-balancestatistikken1 er udlåns-
væksten fortsat højere end indlånsvæksten. 40 pct. af de analyserede
pengeinstitutter havde indlånsunderskud ved udgangen af 2000. Den
lavere vækst i indlån er bl.a. en følge af, at kunderne har vist øget inte-
resse for placering i værdipapirer, jf. afsnittet "Den strukturelle udvik-
ling i den finansielle sektor".

Indlånsunderskud finansieres ved funding fra andre kilder. Det kan fx
ske gennem forøgelse af nettogælden til andre kreditinstitutter i og
uden for Danmark, udstedelse af obligationer eller indskud af ny kapi-
tal. Omfanget af pengeinstitutternes nettogæld til andre kreditinstitut-
ter og udstedelse af obligationer har været stigende i takt med, at ind-
lånsoverskuddet har været faldende.

1
 Seneste observation er pr. ultimo februar 2001. For en uddybning henvises til Kjeld Ole Nielsen og

Anders Mølgaard Pedersen, Ny balancestatistik for monetære finansielle institutioner, Danmarks Na-
tionalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 1999.

PENGEINSTITUTTERNES IND- OG UDLÅN 1980-2000 SAMT
ANDELEN AF DE ANALYSEREDE PENGEINSTITUTTER MED INDLÅNSUNDERSKUD Figur 6
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I forbindelse med ændringen i balancesammensætningen er det vigtigt
at vurdere refinansieringsrisikoen på de former for funding, der benyt-
tes. I perioder, hvor kreditgivningen er mere stram, end tilfældet er nu,
er gæld til andre kreditinstitutter typisk mindre stabil end indlån med
hensyn til reel løbetid og volumen.

En følge af de seneste års udlånsvækst har været, at pengeinstitutter-
nes likviditet1, dvs. evne til at honorere forpligtelser på kort sigt, har
været faldende, og visse gruppe 2-institutter ligger noget under gen-
nemsnittet.

Udviklingen i rentemarginalen
Renteindtægterne er fortsat den største indtægtskilde i pengeinstitut-
terne. Udviklingen i nettorenteindtægterne bliver påvirket af renteni-
veauet generelt, rentemarginalen samt sammensætningen af rentebæ-
rende aktiver og passiver. Den implicitte rentemarginal2 i de enkelte
pengeinstitutter er meget forskellig, hvilket bl.a. er et udtryk for for-
skelle i lokale konkurrenceforhold og geografiske markedsområder,
kundeunderlag og -sammensætning, indtjeningssammensætning og
balancestruktur samt strategier i det hele taget. En væsentlig del af den
implicitte rentemarginal vedrører forskellen mellem den gennemsnitlige
indlånsrente og den gennemsnitlige udlånsrente.

Rentemarginalen mellem pengeinstitutternes gennemsnitlige udlåns-
og indlånsrenter har udvist en svagt stigende tendens gennem de sene-
ste par år, jf. figur 7. Den stigende rentemarginal mellem de gennem-
snitlige udlåns- og indlånsrenter kan være udtryk for, at pengeinstitut-
terne ønsker en højere risikopræmie på udlånsporteføljen. Endvidere
kan udvidelsen af rentemarginalen hænge sammen med, at National-
banken har hævet renten flere gange siden sommeren 1999. I den ud-
strækning indlånsrenterne er tæt på nul, vil ændringer i diskontoen
primært slå igennem på udlånsrenterne. Det indebærer en tendens til
stigende rentemarginal ved forhøjelser af de officielle renter.

Pengeinstitutternes implicitte rentemarginal har derimod været fal-
dende siden 1994. Blandt årsagerne kan nævnes, at pengeinstitutterne
har øget nettogælden hos andre kreditinstitutter, jf. tidligere. Indlån er
typisk den rentemæssigt billigste form for kapitalfremskaffelse, hvorfor
en faldende indlånsandel påvirker den implicitte rentemarginal nega-
tivt. Selv om den marginale indtjening isoleret set mindskes ved højere
fundingomkostninger, udelukker dette ikke, at pengeinstituttet fortsat
vælger at låne ud, fx af strategiske eller forretningsmæssige årsager.

1
 Vurderet ud fra Finanstilsynets nøgletal, som viser overdækningen i forhold til lovens krav om likviditet.

2
 Den implicitte rentemarginal beregnes som renteindtægterne i forhold til samtlige rentebærende

aktiver fratrukket renteudgifterne i forhold til samtlige rentebærende passiver.
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Spredningen mellem pengeinstitutterne er, målt på rentemarginalen
mellem de gennemsnitlige udlåns- og indlånsrenter, blevet mindre i
perioden 1994-2000. Den mindre spredning samt den faldende implicitte
rentemarginal indikerer, at konkurrencen har været skarp i perioden.
Erfaringsmæssigt er det vanskeligere at udvide rentemarginalen i perio-
der med højkonjunktur end i perioder med lavkonjunktur.

Tab og hensættelser i pengeinstitutterne
Figur 8 antyder, at i perioder med høj udlånsvækst falder kreditkvalite-
ten, hvilket leder til øgede tab og hensættelser i de efterfølgende peri-
oder.

I fire ud af de seneste fem år har den samlede udlånsvækst været over
10 pct., jf. figur 8. Pengeinstitutterne med den højeste udlånsvækst har
udvist årlige vækstrater på over 20 pct. i den 5-årige periode. Heriblandt
findes institutter fra både gruppe 1, 2 og 3.

Tab og hensættelser har ligget på et meget lavt niveau de seneste fem
år, hvilket bl.a. afspejler den gunstige økonomiske udvikling i perioden.
I pengeinstitutterne med de højeste tab og hensættelser i forhold til
udlån og garantier har årets tabs- og hensættelsesprocent ligget lige
over 1 siden 1997.

MARGINAL MELLEM PENGEINSTITUTTERNES GENNEMSNITLIGE UDLÅNS- OG
INDLÅNSRENTER SAMT DEN IMPLICITTE RENTEMARGINAL 1992-2000 Figur 7
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Anm.: Både den implicitte rentemarginal og marginalen mellem pengeinstitutternes gennemsnitlige udlåns- og indlåns-
renter dækker alle pengeinstitutter i gruppe 1, 2 og 3.
Den implicitte rentemarginal er baseret på årsdata, mens marginalen mellem pengeinstitutternes gennemsnitlige
udlåns- og indlånsrenter er baseret på kvartalsdata.
Der findes ikke data for marginalen mellem udlåns- og indlånsrenter længere tilbage end 1. kvartal 1994.

Kilde: Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank.
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Udviklingen i pengeinstitutternes kreditkvalitet kan også vurderes ved
at se på overførsler af hensættelsesengagementer mellem pengeinstitut-
terne. Gruppe 1-institutterne har i perioden 1998-2000 afgivet 65-73 pct.
af de samlede overførte hensættelsesengagementer, målt på engage-
mentsbeløb. I samme periode har gruppe 1-institutterne kun modtaget
40-50 pct. af de samlede hensættelsesengagementer, jf. figur 9. Gruppe
1-institutterne har således afgivet et større hensættelsesengagements-
beløb, end de har modtaget. Netto er det gruppe 3-institutterne, der
har modtaget den største andel af de overførte hensættelsesengage-
menter, hvilket kan indikere, at gruppe 3-institutterne i højere grad
påtager sig kreditrisici. Kolonnerne "modtaget" når ikke op på 100 pct.,
idet en lille del af hensættelsesengagementerne overføres til gruppe 4-
institutterne.

Pengeinstitutter, der modtager et hensættelsesengagement, forventer
naturligvis ikke, at det modtagne engagement vil føre til kredittab.
Overførslen af engagementet kan være sket i forbindelse med, at debi-
tors forhold er blevet forbedret. Det overtagende pengeinstitut kan fx
have mere tillid til debitor end det afgivende pengeinstitut, eller det
overtagende pengeinstitut får en højere risikopræmie på engagemen-
tet.

ÅRETS TAB OG HENSÆTTELSER I FORHOLD TIL UDLÅN OG GARANTIER
SAMT ÅRLIG UDLÅNSVÆKST 1980-2000 Figur 8
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For de enkelte institutter er der ikke medtaget data længere tilbage end 1993.

Kilde: Årsregnskaber, BankScope og Finanstilsynet.
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I de seneste år er det brancherne landbrug, jagt og skovbrug, handel og
restauration samt private husholdninger, der har udgjort de største an-
dele af de overførte hensættelsesengagementer.

Kapitaldækning i bankerne
Solvens- og kernekapitalprocenterne har været faldende i perioden
1995-2000, jf. figur 10. Kernekapitalprocenten har været konstant fal-
dende i perioden, men da bankerne i forskelligt omfang har optaget
supplerende kapital, er den samlede solvensprocent ikke faldet så kon-
stant som kernekapitalprocenten. Bankerne med de i forvejen laveste
kapitaldækninger har også mindsket kapitaldækningen i perioden. Det
er primært de større banker, der har en lav kapitaldækning.

I lighed med solvens- og kernekapitalprocenten udtrykker gearingen1

forholdet mellem kapitalgrundlaget og forretningsomfanget. Gearin-
gen er blevet øget markant i perioden 1998-2000 i de analyserede
banker, jf. figur 10. Flere banker har reduceret kapitalen ved forøgede
udbyttebetalinger eller ved tilbagekøb af egne aktier. Erfaringerne fra
tidligere bankkriser viser, at en tilpas overdækning bidrager til at sikre

1
 Gearingen beregnes som aktiver i forhold til egenkapitalen.

OVERFØRTE HENSÆTTELSESENGAGEMENTER 1998-2000 Figur 9
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gruppe 1, 2 og 3 (98 institutter). Der blev indberettet i alt 2016 engagementer med en engagementssum på 1.382
mio.kr. i 2000. Hensættelsessummen udgjorde 752 mio.kr.

Kilde: Finanstilsynet.
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både bankerne og stabiliteten i den finansielle sektor i perioder med
lavkonjunktur.

Følsomhedsanalyse af pengeinstitutternes resultat
I det følgende forsøges det analyseret, hvor følsomme pengeinstitutter-
ne er over for ændringer i forskellige hovedposter. Følsomhedsanalysen
er baseret på tallene for de 54 analyserede pengeinstitutter i gruppe 1-
3. Resultaterne af følsomhedsanalysen er gengivet i tabel 1. Der er op-

SOLVENS- OG KERNEKAPITALPROCENT SAMT GEARING 1995-2000 Figur 10
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Kilde: Årsregnskaber, BankScope og Finanstilsynet.

FØLSOMHEDSANALYSE PÅ DET ORDINÆRE RESULTAT FOR 2000 Tabel 1

Antal pengeinstitutter med
negativt ordinært resultat

Scenario

Samlet ordi-
nært resultat,

mia.kr. Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3

Udgangspunkt, ordinært resultat for 2000 .... 16,7 0 0 1
1. Fald i rentemarginalen på 0,5 procentpoint 9,6 1 1 1
2. Fald i nettogebyrindtægterne på 25 pct. ... 13,5 0 0 1
3. Aktiekursfald på 10 pct. .............................. 13,1 1 0 1
4. Aktiekursfald på 30 pct. .............................. 10,7 1 1 2
5. Tab og hensættelser på 1 pct. ..................... 8,9 0 2 0
6. Tab og hensættelser på 2,5 pct. .................. -7,0 5 11 14
7. Scenario 1 og 2 samtidig ............................. 6,4 1 2 1
8. Scenario 1, 2 og 3 samtidig ......................... 2,8 1 5 1
9. Scenario 1, 2, 3 og 5 samtidig ..................... -5,0 4 8 6
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stillet en række scenarier, som skal give en indikation af, hvordan for-
skellige ændringer i regnskabsposterne påvirker pengeinstitutternes
resultater på et års sigt. Der ses udelukkende på de primære effekter, og
da der herudover er tale om "alt andet lige"-betragtninger, skal de op-
stillede scenarier fortolkes forsigtigt. Følsomhedsanalysen indeholder
ikke scenarier, der løber over længere perioder.

Udgangspunktet for alle scenarier er det ordinære resultat for 2000,
hvilket for flere bankers vedkommende var et rekordresultat. Alle po-
ster, som ikke indgår i scenarierne, holdes uændrede i forhold til 2000. I
udgangspunktet udgør det ordinære resultat 16,7 mia.kr., og ét gruppe
3-institut har underskud.

Scenariobeskrivelse
Pengeinstitutternes nettorenteindtægter steg i 2000 efter at have ligget
stabilt i nogle år. Væksten skyldtes primært udlånsvækst. I det første
scenario sættes den implicitte rentemarginal til at falde med 0,5 pro-
centpoint, fx som følge af øget konkurrence. Faldet i den implicitte ren-
temarginal ville medføre, at pengeinstitutternes samlede ordinære re-
sultat ville falde til 9,6 mia.kr. 3 pengeinstitutter ville få negativt ordi-
nært resultat.

Stigningen i nettogebyrindtægterne gennem de seneste år har bl.a.
været baseret på øget gebyrindtjening ved værdipapirhandel. I andet
scenario sættes nettogebyrindtjeningen til niveauet for 1998 (fald på 25
pct.), fx som følge af faldende interesse for aktiehandel og omlægning
af realkreditlån. Resultatet ville være, at pengeinstitutternes samlede
ordinære resultat ville falde til 13,5 mia.kr. Ét institut ville få underskud.
Kursreguleringerne er traditionelt meget volatile. I tredje og fjerde sce-
nario holdes værdien af kursreguleringerne på obligationer, valuta og
finansielle instrumenter uændret, mens der opleves kursfald på aktiebe-
holdningen1 på henholdsvis 10 pct. og 30 pct. Ved et aktiekursfald på 10
pct. ville 2 pengeinstitutter få negativt ordinært resultat. Ved et aktie-
kursfald på 30 pct. ville det samlede ordinære resultat blive 10,7 mia.kr.,
og 4 pengeinstitutter ville få negativt ordinært resultat.

Tab og hensættelser følger de samfundsøkonomiske udviklingsten-
denser. I femte scenario antages det, at tab og hensættelser i pct. af
udlån og garantier svarer til gennemsnittet for perioden 1990-2000 (1
pct.). Konsekvensen ville være, at det samlede ordinære resultat ville
falde til 8,9 mia.kr., og 2 institutter ville få underskud. Sjette scenario
omhandler også tab og hensættelser og er en slags "worst case". Det
antages, at tab og hensættelser udgør 2,5 pct. af udlån og garantier,

1
 Kursreguleringerne af aktiebeholdningen er beregnet på basis af aktiebeholdningen ekskl. puljer og

kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder.
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hvilket svarer til det højeste niveau for sektoren i perioden 1990-2000.
Det samlede resultat ville blive på -7,0 mia.kr., og 30 institutter ville få
negativt ordinært resultat.

I de tre sidste scenarier indtræffer flere hændelser på én gang. At flere
hændelser skulle indtræffe samtidig, er ikke urealistisk i praksis, men i
forbindelse med denne følsomhedsanalyse skal resultaterne fortolkes
ekstra forsigtigt, da det ikke er muligt at skabe realistiske korrelationer
mellem de enkelte scenarier. Fx vil det i praksis være mest realistisk, at
den implicitte rentemarginal udvides i en periode, hvor tab og hensæt-
telser ligger højt.

I syvende scenario falder både den implicitte rentemarginal og netto-
gebyrindtægterne, hvilket indebærer, at 4 institutter ville få underskud.
I ottende scenario falder både den implicitte rentemarginal og nettoge-
byrindtægterne samtidig med, at man oplever et aktiekursfald på 10
pct. Det ordinære resultat ville i dette tilfælde blive 2,8 mia.kr., og 7
pengeinstitutter ville få negativt ordinært resultat. I niende scenario
forekommer scenarierne 1, 2, 3 og 5 samtidig. Det ordinære resultat ville
blive -5,0 mia.kr. 18 institutter ville få negativt ordinært resultat.

Følsomhedsanalysen angiver overordnet, at indtjeningen i pengeinsti-
tutterne må betegnes som rimeligt robust.
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Udviklingen i den ikke-finansielle sektor

Den økonomiske udvikling er blevet mere afbalanceret i de senere år,
men der er øget usikkerhed om den fremtidige udvikling.

Husholdningerne har i 1990'erne oplevet stigende disponibel ind-
komst. Opsparingen har ligget på et lavt niveau, og øget gæld i forhold
til indkomst samt reduceret rentefradrag har bevirket, at husholdnin-
gernes rentebelastning efter skat har været stigende, uden dog at nå
niveauet fra midten af 1980'erne.

Den største risiko for husholdningerne er faldende ejendomspriser, der
særligt vil ramme nye husejere og husejere, der har maksimeret belå-
ning og løbetid bl.a. gennem konverteringer og tillægslån.

Erhvervenes driftsindtjening målt ved afkastningsgraden har ligget
nogenlunde stabilt i 1990'erne, men har dog været marginalt faldende i
de senere år. Den fremtidige indtjening tegner mere usikkert, og udvik-
lingen vil i høj grad blive bestemt af den internationale konjunkturud-
vikling. Mange IT-virksomheder har fortsat underskud, men det har hid-
til ikke været et problem for den finansielle sektor, da en stor del af
finansieringen er baseret på eksterne kapitalindskud. Ligeledes giver
driften i flere virksomheder inden for landtransport underskud.

DEN GENERELLE ØKONOMISKE UDVIKLING

En stabil økonomisk udvikling har været medvirkende til at skabe gode
forudsætninger for en tilsvarende stabil udvikling i den finansielle sek-
tor. Dansk økonomi har i 2000 haft en vækst på ca. 3 pct. som følge af
især højere investeringer i erhvervslivet, mens privatforbruget stagnere-
de.

Udviklingen har været robust. Inflationen er igen lavere end euroom-
rådets, og der er ikke opstået nævneværdige kapacitets- og balancepro-
blemer på trods af en lang periode med høj økonomisk aktivitet og fal-
dende ledighed, jf. figur 11. Undersøgelser (bl.a. OECD) viser således, at
dansk økonomi i øjeblikket bevæger sig i nærheden af det langsigtede
potentiale.

Det samlede private opsparingsoverskud er på nuværende tidspunkt
tæt på balance, da opsparingsunderskuddet i husholdningerne opvejes
af et næsten tilsvarende opsparingsoverskud i erhvervslivet, jf. figur 11.



46

Erhvervsvirksomhedernes opsparingsoverskud skyldes bl.a. høj vækst på
eksportmarkederne i 2000. Desuden har der været en positiv effekt fra
en lavere selskabsskat i 1999, højere indtjening i energisektoren som
følge af højere oliepriser samt god indtjening fra skibstransport. Over-
skuddet er bemærkelsesværdigt, idet erhvervsvirksomhederne samtidigt
har øget investeringerne mærkbart. Dermed brydes et mønster, hvor
erhvervene tidligere ikke har været i stand til at selvfinansiere investe-
ringerne efter en lang periode med opsving.

Udsigten til lavere international økonomisk vækst vil sandsynligvis på-
virke erhvervslivets indtjening på de udenlandske markeder i negativ
retning. I det omfang lavere vækst medfører lavere investeringer, vil
opsparingsoverskuddet dog ikke blive påvirket negativt.

Husholdningernes opsparingsbalance har i de senere år været negativ,
idet boliginvesteringerne har oversteget opsparingen. En lav opspa-
ringskvote kombineret med en forholdsvis lang periode med stigende
ejendomspriser er sandsynlige forklarende faktorer på udviklingen. Op-
sparingsunderskuddet er dog mindre end i midten af 1980'erne. Der er
således ikke tegn på alvorlige balanceproblemer, selv om gældsbyrden i
husholdningerne kan få betydning, hvis der indtræffer markante pris-
fald på ejendomsmarkedet.

KONJUNKTURUDVIKLING OG OPSPARINGSBALANCE Figur 11
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Anm.: Opsparingsbalancen er bestemt som forskellen mellem opsparing og investering i forhold til BNP. Outputgapet er
forskellen mellem faktisk BNP og det potentielle niveau for BNP, som er en beregnet størrelse, der indikerer den
langsigtede kapacitet for økonomien.

Kilde: Danmarks Nationalbank og OECD.
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HUSHOLDNINGERNE

Kreditkvaliteten af pengeinstitutternes udlån til husholdningerne af-
hænger af husholdningernes betalingsevne og værdien af de aktiver,
husholdningerne kan stille som sikkerhed. Pengeinstitutternes lån til
husholdningerne er hver for sig små sammenlignet med pengeinstitut-
ternes samlede udlånsportefølje. Risikoen opstår, hvis flere husholdnin-
ger får problemer samtidigt. Et eksempel er udviklingen på ejendoms-
markedet, der er et vigtigt omdrejningspunkt for mange husholdningers
økonomiske situation.

Analysen af den finansielle sektors risiko ved udlån til husholdninger-
ne tager udgangspunkt i den generelle udvikling i balancen mellem
husholdningernes disponible indkomst og gældsudvikling. Herefter ses
på udviklingen på ejendomsmarkedet.

Indkomst og formue
Husholdningernes økonomiske situation har i de senere år været præget
af opsparingsunderskud, men også stigende indkomster som følge af en
generel gunstig økonomisk udvikling med høj beskæftigelse.

Husholdningernes reale disponible indkomster er steget op gennem
1990'erne. I den sidste del af perioden har udviklingen været noget sva-

HUSHOLDNINGERNES REALE DISPONIBEL INDKOMST OG ANTAL
DÅRLIGE BETALERE Figur 12
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gere, hvilket bl.a. skyldes reduktion af den skattemæssige værdi af ren-
tefradraget samt en række afgifter i forbindelse med pinsepakken i
1998. Endvidere har stigende energipriser påvirket husholdningernes
reale disponible indkomster negativt. Den lidt svagere udvikling i de
senere år har klemt visse marginale grupper. En indikator for udviklin-
gen er RKI's opgørelse af dårlige betalere, jf. figur 12.

Husholdningerne har siden 1995 øget gælden i forhold til den dispo-
nible indkomst fra ca. 105 pct. af den disponible indkomst i 1995 til
over 130 pct. i 2000, jf. figur 13. I 2000 er væksten i gældsandelen af-
taget som følge af en stigende opsparingskvote, men gældsætningen
er fortsat på et højt niveau, primært som følge af høje boliginvesterin-
ger. Den stigende opsparingskvote skal ses på baggrund af et lavt ud-
gangspunkt.

Husholdningernes rentebelastning før skat faldt fra midten af
1980'erne frem til midten af 1990'erne primært som følge af et lavere
renteniveau. I de senere år har rentebelastningen før skat stort set været
uændret. Rentebelastningen efter skat er mindre end i slutningen af
1980'erne, men har i de senere år været stigende, jf. figur 13. Reduktio-
nen af rentefradraget har påvirket rentebelastningen i opadgående
retning de seneste par år.

HUSHOLDNINGERNES RENTEBELASTNING OG GÆLDSANDEL Figur 13
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Kilde: MFI-balancestatistik, Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Boligmarkedet og boligejernes økonomi
Det bratte fald i ejendomspriserne i slutningen af 1980'erne betød, at
boligejerne fik reduceret boligformuen uden tilsvarende reduktion i
boliggælden. Mange boligejere blev dermed teknisk insolvente, dvs.
gælden oversteg markedsprisen for ejendommen. Insolvens var specielt
et problem for de husholdninger, som samtidig fik en lavere gældsbe-
tjeningsevne fx på grund af arbejdsløshed, skilsmisse, etc. Dermed steg
antallet af tvangsauktioner.

Ejendomspriserne har været stigende siden 1993, og antallet af tvangs-
auktioner er faldet til et lavt niveau. Ejendomspriserne har været robuste i
den forstand, at stigningen er fortsat på trods af fald i den skattemæssige
værdi af rentefradraget samt stigende ejendomsskatter.

Med de højere ejendomspriser er de ca. 1,2 mio. familier, der ejer en
bolig, generelt blevet mere solvente fra 1998 til 1999, jf. figur 14. An-
delen af familier, hvor den finansielle nettogæld er større end boligfor-
muen, er således faldet fra ca. 27 pct. til ca. 22 pct. svarende til lidt mere
end 50.000 familier1. Med de fortsatte prisstigninger kan udviklingen
forventes at være fortsat i 2000.

1
 Antallet af insolvente familier er overvurderet, da der er anvendt offentlige ejendomsvurderinger.

FORDELING AF BOLIGEJERNES SOLVENS I 1998 OG 1999 Figur 14
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Det fremgår endvidere, at andelen af insolvente boligejere vil vokse fra
ca. 22 pct. til ca. 35 pct., hvis fx boligpriserne skulle falde med 20 pct.,
hvilket svarer til ca. 150.000 familier. Omkring halvdelen af boligejerne
ville blive insolvente ved et prisfald på 40 pct.1 Boligpriserne faldt mel-
lem 1986 og 1993 med omkring 20 pct. nominelt og 35 pct. realt. Boli-
gejernes solvens vil i øvrigt være stort set upåvirket af markante aktie-
kursfald, idet aktier udgør en relativ lille andel af formuen.

Udviklingen i ejendomspriserne har især siden 1996 haft en karakte-
ristisk regional tendens. Således er ejendomspriserne steget kraftigere
i hovedstadsområdet end i resten af landet, jf. figur 15. Det var også
tilfældet under opsvinget i midtfirserne, men der har med den seneste
udvikling været en kraftigere regional forskel end tidligere. De spe-
cielle forhold, der begrænser udbuddet af boliger i hovedstaden, har
særlig betydning. Mangel på byggegrunde er således en begrænsede
faktor for udbuddet af nye boliger, hvilket giver sig udslag i højere
priser.

Tilsvarende har antallet af tvangsauktioner udvist en regional tendens,
hvor hovedstaden typisk rammes hårdere end det øvrige land ved et
eventuelt tilbageslag. En forklaring herpå kan være generelt højere

1
 I beregningen er der ikke taget hensyn til stigningen i huspriserne fra 1999 til 2000, hvorfor tallene

overestimerer effekten af et prisfald.

REGIONALE REALE KONTANTPRISER OG TVANGSAUKTIONER Figur 15
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stigninger i ejendomspriserne. Den seneste udvikling viser et stigende
antal tvangsauktioner i det øvrige land, men fra et lavt niveau.

De stigende ejendomspriser har betydet, at den gennemsnitlige belå-
ningsprocent defineret som udlånet i realkreditobligationer i forhold til
ejendomsværdien har været faldende i 1999 og 2000. Det seneste fald
har lighedspunkter med det observerede fald i belåningsprocenten i
begyndelsen af 1980'erne, hvor huspriserne ligeledes steg kraftigt, jf.
figur 16.

Hidtil har belåning af friværdier ikke udgjort et generelt problem,
men tillægslån i forbindelse med konverteringer ved et faldende rente-
niveau kan muliggøre yderligere gældsætning. Udviklingen i 1990'erne
viser, at der er god sammenhæng mellem konverteringer og belånings-
procent. Et yderligere fald i renteniveauet kan derfor forventes at få
belåningsprocenten til at vokse. Sårbarheden øges i særlig grad, hvis
løbetiden forlænges, og der anvendes rentetilpasningslån.

Selv om den samlede belåningsprocent har været faldende, kan særli-
ge grupper være mere udsatte. Det gælder særligt nye boligejere, der
typisk har en højere belåningsprocent, jf. figur 17. Et 20 pct. fald i ejen-

BOLIGFORMUE, REALKREDITGÆLD OG BELÅNINGSPROCENT Figur 16
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domsværdier 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 ret-
visende billede af udviklingen.

Kilde: MFI-balancestatistik, Told & Skat og egne beregninger.
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domsværdien i 1999 ville således betyde, at ca. 50 pct. af boligejerne
mellem 30-39 år ville komme over en belåningsprocent på 100, mens det
tilsvarende for de 50-59-årige ville gælde mindre end 20 pct. af bolige-
jerne.

ERHVERVSVIRKSOMHEDER

Omkring halvdelen af den finansielle sektors udlån er til erhvervsvirk-
somheder. Det samlede erhvervsudlån er vokset stabilt igennem de se-
neste år med en lidt højere vækstrate end for udlån til husholdninger.
Udlånsvæksten har imidlertid været mindre end væksten i investerin-
gerne som følge af højere egenfinansiering.

For pengeinstitutterne har fordelingen på de største erhvervssektorer
været nogenlunde stabil siden 1982, dog udgør udlån til de primære
erhverv (herunder landbrug) samt til bygge- og anlægssektoren en min-
dre andel end tidligere, mens udlån til industrien har fået større vægt.

Gælden til kreditinstitutter udgør en stor del af dansk erhvervslivs
gældsforpligtelser. Der eksisterer imidlertid andre lånekilder, herunder
leverandørkreditter og udenlandsk låntagning, hvorfor det samlede
gældsniveau, der er den afgørende parameter ved vurdering af risici i
sektoren, ligger på et højere niveau, jf. figur 18.

ALDERSFORDELT BELÅNINGSPROCENT FOR BOLIGEJERE I 1999 Figur 17
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Anm.: Belåningsprocenten er beregnet som obligations- og pantebrevsgæld i forhold til boligformuen, som er den
offentlige ejendomsvurdering. Begge scenarier tager udgangspunkt i 1999.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Udviklingstendenser
Generelt har erhvervslivets indtjening været god i en årrække. Eksport-
erhvervene, hvoraf industrien udgør hovedparten, har haft gode afsæt-
ningsmuligheder på de væsentligste udenlandske markeder. Samtidig har
svækkelse af den effektive kronekurs fra 1999 til 2000 givet en forbedring
af konkurrenceevnen. Bygge- og anlægssektoren har specielt i 2000 haft
høj aktivitet som følge af stormskadereparationer i forbindelse med vin-
terstormen i 1999. Inden for landbrugserhvervet har svineproducenterne
været begunstiget af en markant stigning i svinepriserne.

Transportbranchen har været ramt af voksende omkostninger, hvilket
særligt har ramt virksomheder inden for landtransport. Derimod har
højere fragtrater i skibstransporten kompenseret for de højere omkost-
ninger. Hjemmemarkedserhvervene, hvoraf servicefagene udgør den
største andel, har været præget af den moderate udvikling i privatfor-
bruget. Generelt har IT-selskaberne fortsat svært ved at opnå overskud,
og samtidig er der tegn på, at investorernes tålmodighed er blevet min-
dre. Der fokuseres i højere grad på realiseret indtjening frem for som
tidligere fremtidige indtjeningsmuligheder.

Usikkerhedsmomenterne kan til en vis grad aflæses af et voksende an-
tal konkurser, men fra et lavt niveau, jf. figur 19. Det er specielt inden
for handels-, hotel- og restaurationssektoren, at antallet af konkurser er

GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER OG SAMLET GÆLD BLANDT ERHVERV Figur 18
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Anm.: Samlet gæld består af virksomhedernes korte og lange gæld ultimo 1999, mens gæld til kreditinstitutter er penge-
og realkreditinstitutternes udlån til erhvervssektorerne ultimo 2000. Udlånet omfatter ikke dele af realkreditudlå-
net, som er givet med udgangspunkt i ejendomme. Landbrug omfatter bedrifter på 5 ha og derover.

Kilde: MFI-balancestatistik, Købmandstandens Oplysningsbureau og Danske Landboforeninger.
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steget, hvilket kan være relateret til handels- og servicevirksomheder
inden for IT, mens der i landbruget har været en faldende tendens. Ud-
viklingen kan påvirke de finansielle institutters regnskaber, idet niveau-
et for tab og hensættelser i institutterne hænger sammen med antallet
af konkurser.

Erhvervenes rentabilitet og kapitalstruktur
Erhvervenes indtjening, rentebelastning og gæld kan anvendes som
indikatorer for den finansielle situation i erhvervsvirksomhederne og
dermed virksomhedernes evne til at honorere rente og afdrag.

Indtjening
Den gennemsnitlige driftsindtjening målt ved afkastningsgraden1 har i
1990'erne generelt været stigende, dog med fald i de senere år, jf. figur
20. Faldet er bemærkelsesværdigt, idet flere sektorer, som tidligere om-
talt, har været begunstiget af specielle forhold i både 1999 og 2000.

Et højere investeringsomfang, der i høj grad er selvfinansieret, kan
være en af forklaringerne. Transportbranchen skiller sig ud med en ge-

1
 Afkastningsgraden er defineret som det primære resultat i forhold til balancen.

ANTALLET AF KONKURSER I ERHVERVSLIVET INDTIL APRIL 2001 Figur 19
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Anm.: Der er anvendt et 12 måneders glidende gennemsnit. IT-virksomheder opgøres ikke som en separat sektor, men
indgår i de øvrige sektorer. IT-virksomheder indgår i særlig grad i handel m.m. Før starten af 1990'erne kan der ik-
ke foretages en separat opdeling på handel, hotel og restauration samt transport mv.

Kilde: Danmarks Statistik.
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nerelt lavere afkastningsgrad end de øvrige sektorer, mens landbrugets
indtjening er faldet siden midten af 1990'erne.

Som supplement til den gennemsnitlige sektorudvikling viser figur 21
udviklingen for de 10 pct. af virksomhederne med den laveste indtje-
ningsevne (10 pct.-fraktilen). Det fremgår, at udviklingen specielt inden
for IT-sektoren er gået skævt i 1999 og 2000, hvor driftstabet er blevet
markant højere for virksomhederne med den laveste indtjening. Ligele-
des er driftstabet for 10 pct.-fraktilen inden for transportsektoren steget
betydeligt i 2000. Da virksomhederne med den laveste indtjeningsevne
alt andet lige udgør den største risiko for de finansielle institutter, giver
udviklingen grund til opmærksomhed.

Hvis en virksomhed i et år har en lav indtjeningsevne og dermed ind-
går i 10 pct.-fraktilen, kan der være tale om et kortvarigt indtjenings-
svigt. Omvendt kan gentagne år med lav indtjeningsevne udvikle sig til
et problem.

Analysen af virksomhedernes indtjeningsstabilitet er vist i boks 5. Det
fremgår heraf, at når det først går dårligt for en virksomhed, er det
svært at ændre udviklingen. Tilsvarende vil virksomheder med en rela-
tivt god indtjening normalt fastholde niveauet året efter. Yderligere
analyser viser i øvrigt, at tendensen til indtjeningsstabilitet er mest ud-
talt for virksomheder med en balance over 25 mio.kr. En større andel af

GENNEMSNITLIG DRIFTSINDTJENING (AFKASTNINGSGRAD) Figur 20
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Anm.: 2000 er skøn dannet på baggrund af de hidtil offentliggjorte regnskaber, hvilket svarer til ca. 40 pct. af virksom-
hederne. Landbrug omfatter alle bedrifter med 5 ha og derover. Den gennemsnitlige indtjeningsevne (afkast-
ningsgrad) er bestemt som det primære resultat i forhold til balancen.

Kilde: Danmarks Statistik, Købmandstandens Oplysningsbureau, Danske Landboforeninger og egne beregninger.
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disse virksomheder formår at opretholde en konstant indtjening år for
år, end tilfældet er for de små virksomheder.

Alt andet lige vil det være lettere for de finansielle institutter at fast-
sætte renten på et udlån til en virksomhed, hvis indtjeningen er stabil,
idet risikoen ligger mere konstant. I den forbindelse er det naturligvis
interessant, at gennemsnitligt 16 pct. af virksomhederne med en meget
høj indtjening (markeret med mørk baggrund i tabellen i boks 5), falder
til en meget lav indtjening året efter.

Gæld og soliditet
Et lavt indtjeningsniveau i en virksomhed vil specielt være et problem,
hvis gælden samtidig er høj. I 1999 var ca. 20 pct. af erhvervsgælden
placeret i virksomheder med negativ driftsindtjening, som dermed ikke
var i stand til at honorere renter og afdrag ud af driften. Andelen har
dog været faldende fra 1995, hvor der var tale om ca. 25 pct. af gælden.
Omkring 1/4 af gælden var i 1999 optaget af virksomheder med en me-
get god driftsindtjening (højere end 10 pct. afkastningsgrad), hvor risi-
koen må anses for at være begrænset.

Indtjeningsevenen i industrien samt i bygge- og anlægssektoren var i
1999 så god, at kun en mindre del af den samlede gæld er placeret i
underskudsgivende virksomheder, jf. figur 22. I de øvrige sektorer har

FORDELINGER FOR DRIFTSINDTJENING (AFKASTNINGSGRAD)
– 10 PCT.-FRAKTILER Figur 21
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Anm.: Afkastningsgraden er defineret som det primære resultat i forhold til balancen. 2000 er skøn dannet på baggrund
af de hidtil offentliggjorte regnskaber, hvilket svarer til ca. 40 pct. af virksomhederne.

Kilde: Købmandstandens Oplysningsbureau og egne beregninger.
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udviklingen fra 1995-99 været mindre positiv, og en større del af gælden
er placeret i virksomheder med underskud.

I IT-sektoren er det interessant, at en relativt lille del af gælden er pla-
ceret i virksomheder med underskud set i forhold til, at et stort antal
virksomheder har underskud. Det kan afspejle, at en stor del af de ny-
etablerede IT-virksomheder er finansieret ved andre kapitalformer, her-
under forskellige former for aktiekapital.

STABILITETSANALYSE AF INDTJENINGEN (1995-99) Boks 5

En stabilitetsanalyse af indtjeningen er en dynamisk analyse i modsætning til spred-

ningsfordelinger, der fokuserer på fordelinger hvert år for sig. Der kan tages hensyn

til dynamikken mellem to år ved at opstille "ratingmatricer", som kendes fra interna-

tionale ratingbureauer. Ratingmatricer angiver sandsynligheden for, at en virksomhed

har en bestemt rating i fx 1999, givet dens rating året før.

Frem for at tage udgangspunkt i ratings benyttes her oplysninger om den fraktil,

som en given virksomhed tilhører, hvorefter det undersøges, hvilken fraktil den sam-

me virksomhed tilhører året efter. Fx kan der ved hjælp heraf angives en hyppighed

af, at en virksomhed ligger i en meget god fraktil (80-100), givet at den lå i en meget

dårlig fraktil (0-20) i den foregående periode.

Det fremgår af ovenstående tabel, at virksomheder, der i et år har en meget lav ind-

tjening (0-20-pct.-fraktil), med stor sandsynlighed bibeholder den lave indtjening året

efter. Således forbliver 49 pct. af selskaberne med en meget lav indtjening i et år i den

meget lave ende af skalaen året efter. Tilsvarende gælder for alle øvrige fraktiler, at

det største antal virksomheder forbliver inden for det samme indtjeningsniveau. Dette

viser sig i tabellen ved, at diagonalens tal er de højeste i hver søjle.

STABILITET I INDTJENINGSEVNEN

Fraktil i år T

Fraktil i år T-1 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

0-20 ......................................................... 49 20 11 9 11
20-40 ....................................................... 18 45 21 10 6
40-60 ....................................................... 11 18 39 23 9
60-80 ....................................................... 9 10 22 39 20
80-100 ..................................................... 9 7 10 21 53

Anm.: Indtjeningsevnen er defineret som afkastningsgraden (primært resultat/balancen). Tallene er gen-
nemsnitstal for perioderne 1995-96, 1996-97, 1997-98 og 1998-99. Spredningen mellem perioderne er
marginal.
Virksomheder, der er medtaget, omfatter aktie- og anpartsselskaber i Danmark. Rækkerne angiver, i hvilken
fraktil virksomhederne var placeret i fx 1998. De tilhørende kolonner angiver den samme virksomheds
placering året efter.

Kilde: Købmandstandens Oplysningsbureau og Danmarks Nationalbank.
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GÆLDSFORDELING PÅ DRIFTSINDTJENINGSNIVEAUER Figur 22
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Anm.: Figuren er konstrueret ved at koble oplysninger om gælden i hver virksomhed med den opnåede afkastningsgrad.
IT-sektoren er speciel, fordi en stor del af gælden er placeret i telesektoren.

Kilde: Købmandstandens Oplysningsbureau.

GENNEMSNITLIG SOLIDITET Figur 23
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Anm.: Soliditeten er egenkapitalen i forhold til balancen. 2000 er skøn dannet på baggrund af de hidtil offentliggjorte
regnskaber, hvilket svarer til ca. 40 pct. af virksomhederne. Landbrug omfatter alle bedrifter med 5 ha eller der-
over. For transportsektoren skyldes det markante fald i 1998, at Storebæltsbroen overgår fra at være et ingeniør-
projekt til at være en transportvirksomhed.

Kilde: Danmarks Statistik, Købmandstandens Oplysningsbureau, Danske Landboforeninger og egne beregninger.
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Siden starten af 1990'erne har udviklingen i soliditeten1 været positiv, jf.
figur 23, dog med en tendens til stagnation i slutningen af perioden2. Et
større fokus på shareholder value, hvilket typisk indebærer en ændret
kapitalstruktur med relativt mindre egenkapital, kan være en forklaring.
Soliditeten i landbruget er generelt god, hvilket i de senere år primært
skyldes prisstigninger på landbrugsejendomme.

Udviklingen for de 10 pct. af virksomhederne med den laveste soliditet
viser, at der er kommet større spredning mellem sektorerne fra 1995-
2000, jf. figur 24. I 1995 udgjorde egenkapitalen mellem 2 og 5 pct. af
balancen i sektorerne, og niveauet er stort set uændret i industri- samt
bygge- og anlægssektoren i 2000. I de øvrige sektorer har virksomhe-
derne med den laveste soliditet alle tæret på egenkapitalen, således at
soliditeten i handels-, hotel- og restaurations- samt transportsektoren er
faldet til omkring nul. For IT-sektoren slår den negative indtjeningsud-
vikling igennem, hvilket giver anledning til, at mere end 10 pct. af sel-
skaberne arbejder med en negativ egenkapital.

1
 Soliditeten er defineret som egenkapitalen i forhold til balancen.

2
 Transportsektoren skiller sig ud med et markant fald fra 1997-98, hvilket næsten medfører en halve-

ring af soliditeten. Den primære årsag hertil er en markant volumenforøgelse som følge af, at Store-
bæltsbroen statistisk bliver en del af sektoren.

FORDELINGER FOR SOLIDITETEN – 10 PCT.-FRAKTIL Figur 24
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Anm.: Soliditeten er defineret som egenkapital i forhold til balancen. 2000 er skøn dannet på baggrund af de hidtil
offentliggjorte regnskaber, hvilket svarer til ca. 40 pct. af virksomhederne.

Kilde: Købmandstandens Oplysningsbureau og egne beregninger.
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Rentebelastning
Virksomhedernes rentebelastning1 har været faldende siden starten af
1990'erne, dog med en tendens til stigning i slutningen af perioden
(med undtagelse af bygge- og anlægssektoren), jf. figur 25. Specielt i
transportsektoren er rentebelastningen vokset siden 1995, således at de
finansielle nettoudgifter i 2000 er på niveau med det primære resultat.

Yderligere beregninger viser, at sektorerne generelt er lige følsomme
over for forskellige gennemførte scenarier med stigende finansierings-
omkostninger. En stigning i de finansielle udgifter på 10 pct. vil i gen-
nemsnit give ca. 5 pct. flere virksomheder et negativt resultat efter skat.
Forøges stigningen i de finansielle udgifter til 20 pct., vil antallet af virk-
somheder med et negativt resultat efter skat tilsvarende fordobles. IT-
sektoren skiller sig som den eneste sektor ud med en væsentligt lavere
følsomhed over for stigende finansieringsomkostninger, hvilket som
tidligere bemærket kan henføres til anden finansieringsform.

1
 Rentebelastningen er defineret som finansielle nettoudgifter minus primært resultat set i forhold til

den samlede gæld.

GENNEMSNITLIG RENTEBELASTNING Figur 25
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Anm.: Rentebelastning er defineret som finansielle nettoudgifter fratrukket det primære resultat set i forhold til den
samlede gæld. En negativ rentebelastning er et udtryk for, at driftsresultatet er større end de finansielle nettoud-
gifter. 2000 er skøn dannet på baggrund af de hidtil offentliggjorte regnskaber, hvilket svarer til ca. 40 pct. af
virksomhederne. Landbrug omfatter alle bedrifter med 5 ha eller derover.

Kilde: Danmarks Statistik, Købmandstandens Oplysningsbureau, Danske Landboforeninger og egne beregninger.
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De seneste udviklingstræk
Den generelle udvikling i erhvervssektoren under opsvinget i 1990'erne
har været stabil. Nogle sektorer har imidlertid haft en udvikling i 2000,
der giver anledning til øget opmærksomhed. IT-sektoren skiller sig ud
med en stor andel af virksomheder med en negativ indtjening. Da IT-
virksomhederne i højere grad er finansieret ved aktiekapital, har under-
skuddene været et mindre væsentligt problem for pengeinstitutterne.
Den fortsat negative indtjening kan dog gøre yderligere finansiering
nødvendig, hvilket alt andet lige er blevet vanskeligere i takt med faldet
på aktiemarkederne. Dermed kan IT-selskaberne i højere grad blive af-
hængige af finansiering direkte fra bankerne.

Ligeledes har udviklingen i transportsektoren i 2000 været mindre
gunstig. Soliditeten har været faldende i takt med underskud i et større
antal virksomheder. Endvidere vil opbremsning i verdensøkonomien
sandsynligvis ramme transportsektoren, der nærmest pr. definition er
afhængig af udviklingen i varehandlen. Desuden ventes sektoren også i
2001 at blive påvirket af relativt høje priser på brændstof.

De svigtende afsætningsmuligheder på de internationale markeder
har efterhånden også givet sig til kende i den seneste udvikling for dan-
ske industrivirksomheder. Sæsonkorrigerede tal for industriens omsæt-
ning viser en tilbagegang i 1. kvartal 2001. Faldet ventes at kunne ses på
virksomhedernes indtjening for 2001. Dermed vil antallet af virksomhe-
der med en lav indtjening formentlig øges, og samtidig vil problemerne
forstærkes i virksomheder, der i forvejen har en lav indtjening. I 1999
havde ca. 1/4 af virksomhederne underskud, og indikationer fra 2000
viser en svagt stigende tendens.
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Udviklingen på kapitalmarkederne

Nedenfor belyses pengeinstitutternes direkte markedsrisiko og de sene-
ste kapitalmarkedstendenser. Fokus er på danske kapitalmarkedsfor-
hold, men eftersom den danske kapitalmarkedsudvikling påvirkes af
udviklingen på de globale kapitalmarkeder, er denne udvikling medta-
get som baggrund. Endelig beskrives de indirekte effekter af kapital-
markedsudviklingen på pengeinstitutterne. Der fokuseres her på de
forretningsområder, som påvirkes af kapitalmarkedsbevægelser.

Efter en periode med kraftige aktiekursfald har de internationale ka-
pitalmarkeder fra udgangen af 1. kvartal 2001 igen været kendetegnet
ved stigende aktiekurser. I modsætning til flere udenlandske aktiemar-
keder var udviklingen på det danske aktiemarked positiv i 2000. Deref-
ter har danske aktier fulgt den internationale udvikling. På de internati-
onale obligationsmarkeder blev den positive udvikling med rentefald og
tendens til fladere rentestruktur i løbet af foråret 2001 efterfulgt af
stigende obligationsrenter. Pengeinstitutternes beholdning af uden-
landske aktier er begrænset, og yderligere globale aktiekursfald vil kun
have en beskeden direkte effekt på pengeinstitutterne. Som følge af
pengeinstitutternes store obligationsbeholdninger er den væsentligste
direkte risikofaktor faldende obligationskurser.

En række indtjeningsområder i pengeinstitutterne påvirkes indirekte
af udviklingen på kapitalmarkederne i form af fx faldende gebyrindtæg-
ter i forbindelse med kunders aktiehandel. Bankernes investeringsbank-
aktiviteter som arrangører af aktieemissioner for nye og allerede børs-
noterede selskaber er også et forretningsområde, som er sårbart over
for volatile aktiemarkeder.

PENGEINSTITUTTERNES MARKEDSRISICI

Pengeinstitutternes egenbeholdning af værdipapirer afspejler dels øn-
sket om en handelsbeholdning af omsættelige papirer og dels hensynet
til strategiske placeringer. Pengeinstitutterne kan dermed være udsat
for tab som følge af udviklingen i renter og aktie- og valutakurser, så-
kaldte markedsrisici, jf. boks 1, side 24. Pengeinstitutternes værdipapir-
beholdning er overvejende placeret i danske obligationer, jf. figur 26,
men andelen af udenlandske obligationer og danske aktier er steget i
løbet af de sidste 3 år. De enkelte institutters egenbeholdning kan afvi-
ge fra gennemsnittet. Værdipapirbeholdningen opgøres til markeds-
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værdi, og udviklingen i beholdningen kan derfor både skyldes en pris-
og en mængdeeffekt.

Renterisikoen1 for pengeinstitutsektoren er faldet markant fra 1999 til
2000, jf. tabel 2. Pengeinstitutterne påtager sig en renterisiko med hen-
blik på indtjening. Derudover kan der være andre årsager til pengeinsti-
tutters renterisiko, der alle har risikodiversifikation som formål, således
at pengeinstituttets samlede sårbarhed reduceres. Som eksempler kan
nævnes, at renterisiko kan have karakter af afdækning mod kredittab,
som må forventes at stige i perioder med lav aktivitet, hvor der samtidig
er sandsynlighed for aftagende renter og dermed kursgevinster på obli-
gationsbeholdningen. Derudover vil renterisikoen kunne fungere som
afdækning mod eventuelle fald i den korte rente, som presser rente-
marginalen (under antagelse af, at et fald i de korte renter er forbundet
med et fald i de lange renter). Den gennemsnitlige renterisiko for sekto-
ren er som omtalt faldet i 2000, og der er kun 3 pengeinstitutter med en
renterisiko på 10 pct. eller derover2, dvs. ved en rentestigning på 1 pro-
centpoint vil de tabe 10 pct. eller mere af kernekapitalen (en sådan si-
tuation vil imidlertid ikke gøre dem insolvente).

Pengeinstitutternes værdipapirbeholdning indeholder i stigende grad
udenlandske værdipapirer, jf. figur 26, hvilket ud over eksponering over

1
 Renterisikoindikatoren omfatter alle former for renterisiko og måler den del af "kernekapitalen

efter fradrag", der tabes ved en stigning i renten på 1 procentpoint.
2
 Jf. fodnote 1, side 33.

PENGEINSTITUTTERNES VÆRDIPAPIRBEHOLDNING Figur 26
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for aktie- og renteudvikling også kan indebære eksponering over for
valutakursændringer (valutarisici). Den såkaldte valutarisikoindikator for
sektoren er imidlertid lav som tegn på, at valutakursrisikoen i vid ud-
strækning afdækkes.

Pengeinstitutternes beholdning af udenlandske aktier er begrænset,
og yderligere kraftige globale aktiekursfald vil kun have en mindre,
direkte effekt på pengeinstitutterne. Det er fortsat en stor obligations-
beholdning, der indebærer den største eksponering over for kapital-
markedsbevægelser, og den største direkte risikofaktor er derfor fal-
dende obligationskurser. Afhængig af obligationsbeholdningens sam-
mensætning på stats- og realkreditobligationer vil udviklingen i rente-
spændet mellem de to obligationstyper også have betydning. Generel
kapitalmarkedsuro vil typisk medføre en udvidelse af rentespændet.

DE SENESTE KAPITALMARKEDSTENDENSER

De internationale kapitalmarkeder var i 2000 kendetegnet ved dels ind-
snævrede rentespænd mellem korte og lange renter, dels store udsving
på aktiemarkederne, især for teknologiaktier. Året begyndte med stor
optimisme på de internationale aktiemarkeder, men dette blev efter-
fulgt af et generelt kursfald, idet investorerne søgte mod mere stabilt
indtjenende selskaber (gammel økonomi). Aktiekursfaldet fortsatte i de
første måneder af 2001, men nåede et lavpunkt ved udgangen af 1.
kvartal. På de internationale obligationsmarkeder var 1. halvår 2000
præget af rentestigninger, mens investorerne i 2. halvår søgte "ly" på
obligationsmarkederne, som blev påvirket positivt af uroen på aktie-
markederne. Obligationsrenterne har fra slutningen af 1. kvartal 2001
været stigende.

Udviklingen på aktiemarkederne
Der var fortsat eufori over for teknologiaktier i starten af 2000. Imidler-
tid indtraf der meget kraftige kursfald ved udgangen af 1. kvartal 2000
på fx det teknologitunge amerikanske NASDAQ-indeks og det tyske
Neuer Markt-indeks, jf. figur 27. Udviklingen skyldtes meget høje vurde-

MARKEDSRISIKOINDIKATOR Tabel 2

Pct. af kernekapital efter fradrag 1996 1997 1998 1999 2000

Renterisiko ..................................................... 4,28 3,40 3,83 4,01 2,82

Anm.: Omfatter gruppe 1-3. Tal for 2000 er foreløbige. Renterisikoen viser den del af "kernekapitalen efter fradrag", der
tabes ved en stigning i renten på 1 procentpoint. I renterisikoindikatoren er rentefølsomheden på realkreditobli-
gationer korrigeret for at tage hensyn til indfrielsesrisikoen.

Kilde: Finanstilsynet.
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ringer af IT-aktier samt skuffende nyheder om lavere vækst og konkur-
ser inden for internetrelaterede selskaber samt stigende korte renter
frem til efteråret 2000. Nedturen for teknologiaktier førte til øget usik-
kerhed omkring udviklingen for aktiemarkederne generelt, men de me-
re brede aktieindeks klarede sig dog betydeligt bedre, idet investorer
delvist søgte mod aktier inden for den gamle økonomi. Aktiekurserne
har igen været stigende fra begyndelsen af april 2001.

Det danske aktieindeks, KFX, havde en positiv udvikling sammenlignet
med flere udenlandske indeks og steg med 23 pct. fra ultimo 1999 til
ultimo 2000. Det skyldtes gode nyheder og pæne resultater fra flere
selskaber. Der var dog stor forskel på udviklingen i de forskellige bran-
cher, idet pengeinstitutter og industri trak KFX-indekset opad, mens
handel og service trak nedad. Det danske aktieindeks fulgte den globale
udvikling med aktiekursfald i de første måneder af 2001, og KFX-
indekset var i begyndelsen af april 2001 faldet godt 10 pct. siden begyn-
delsen af året. De danske IT-relaterede aktier har fulgt den internatio-
nale udvikling, men eftersom de kun udgør en mindre andel af det
samlede danske aktiemarked, har indflydelsen på den samlede udvikling
været begrænset.

Udsving i aktiekurserne (volatilitet) er med til at øge risikoen for tab
hos pengeinstitutterne både gennem egenbeholdningen og gennem
kundernes beholdninger af aktier anvendt som sikkerhedsstillelse for
udlån. Som mål for markedsaktørernes vurdering af den fremtidige vo-

INTERNATIONALE AKTIEINDEKS Figur 27
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latilitet anvendes den implicitte volatilitet, der beregnes ud fra prisen på
optioner. Ikke overraskende har den implicitte volatilitet for NASDAQ
og Neuer Markt-indekset været meget høj i 2000 og ligger fortsat på et
højt niveau, jf. figur 28. Dette kan være udtryk for fortsat usikkerhed
om vækstudsigterne i især amerikansk økonomi samt IT- og telesektore-
nes fremtidige indtjeningsmuligheder. Usikkerheden relaterer sig over-
vejende til denne del af aktiemarkedet.

Udviklingen på rentemarkederne
Som mål for udviklingen på rentemarkederne ses ofte på rentestruktu-
ren, der udtrykker renten på værdipapirer med forskellige løbetider. Når
forskellen mellem korte pengemarkedsrenter og lange renter indsnæv-
res, medfører det fladere rentestrukturer. I 2000 blev rentestrukturen i
flere lande invers, dvs. at de korte renter var højere end de lange renter.
Det var tilfældet i hele 2. halvår 2000 i USA. Pengepolitiske stramninger i
både USA og Europa øgede de korte renter, mens de lange renter i 2.
halvår faldt som følge af uroen på aktiemarkederne ("safe haven"-
effekt) samt faldende statslige finansieringsbehov i mange lande. De
danske obligationsrenter fulgte med den internationale udvikling præ-
get af et fald i de lange renter. I Danmark blev rentestrukturen desuden
kortvarigt påvirket af euroafstemningen i september 2000, jf. figur 29.

IMPLICIT VOLATILITET FOR INTERNATIONALE AKTIEINDEKS Figur 28
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NULKUPONRENTESTRUKTURER I 2000 Figur 29
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RENTESPÆND I FORHOLD TIL STATSOBLIGATIONER Figur 30
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Tendensen til fald i obligationsrenterne fortsatte i de første måneder af
2001, hvorefter renterne har været stigende.

Markedets opfattelse af kredit- og likviditetsrisikoen ved de danske
realkreditobligationer sammenlignet med statsobligationer kan måles
ved det såkaldte optionsjusterede rentespænd mellem de to obligations-
typer. Det tager højde for den optionspræmie, der er indeholdt i renten
på realkreditobligationer som følge af muligheden for førtidsindfrielse
af disse. Dette spænd er udvidet fra foråret 2000, jf. figur 30. En del af
udvidelsen kan relateres til afsmittende internationale forhold. I USA
fandt en lignende udvidelse af rentespændet sted mellem statsobligati-
oner og erhvervsobligationer. Det skal ses i lyset af forventninger om
lavere vækst og dermed øget usikkerhed om virksomhedernes fremtidi-
ge indtjening i kombination med et faldende behov for udstedelse af
amerikanske statsobligationer. Den øgede usikkerhed om virksomhe-
dernes fremtidige indtjening afspejles også i den fortsat høje implicitte
aktievolatilitet, specielt for teknologiaktier, jf. figur 28.

ANDRE EFFEKTER AF KAPITALMARKEDSUDVIKLINGEN

En række indtjeningsområder i pengeinstitutterne kan blive påvirket
ved et vedvarende aktiekursfald. Disse omfatter investeringsbankaktivi-
teter som børsemissioner, virksomhedshandler, rådgivning og analyse
samt værdipapirhandel. Aktiviteterne vedrører således både det primæ-
re og det sekundære værdipapirmarked. Pengeinstitutterne har haft
stigende indtjening på grund af børsopsvinget og den mere udbredte
aktiekultur, jf. kapitel 1, side 34, om stigende gebyr- og provisionsind-
tægter. Det drejer sig især om indtægter ved værdipapirhandel, men for
de store bankers vedkommende også om indtægter ved børsintrodukti-
oner og andre investeringsbankaktiviteter samt kapitalforvaltning.

Aktieemissioner
Kapitaltilførslen ved aktieemissioner for nye selskaber er steget i de se-
nere år, jf. figur 31. Provenuet af emissioner kan bruges som indikator
for, hvad bankerne har tjent på dette forretningsområde. Der er tale om
en vigtig indtægtskilde for de få banker, som arrangerer børsintroduk-
tioner. Dette forretningsområde er imidlertid sårbart over for volatile og
negative aktiemarkeder. Derudover er konkurrencen vedrørende børsin-
troduktioner tiltagende, ikke mindst fra udenlandske investeringsban-
ker. Flere faktorer gør, at de udenlandske banker kan vinde andele af
børsintroduktioner. Erhvervssektoren er i stigende grad opmærksom på
udenlandske investorer, hvorfor de udenlandske banker på grund af stor
placeringskraft på vigtige markeder som USA og Storbritannien inviteres
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til at deltage. Endelig søger en del danske virksomheder nu børsnote-
ring i udlandet.

Aktieomsætning
Aktieomsætningen har været kraftigt stigende i de seneste år, jf. figur 32,
og har dermed bidraget til stigende indtægter i form af kurtage og de-
potgebyrer i danske pengeinstitutter over en bred kam. Selv om aktie-
handlen vokser i takt med, at aktiekulturen griber om sig, er dette et for-
retningsområde, hvor det kan blive sværere at tjene penge. De danske
pengeinstitutter møder nu en hårdere konkurrence fra nye markedsdelta-
gere, fx udenlandske investeringsbanker samt elektroniske ordreformidle-
re, der tilbyder handel via internettet. Derudover vil der generelt være en
tendens til mindre værdipapiromsætning i et faldende marked, jf. figur 32.
Et længerevarende aktiekursfald vil – ud over en negativ direkte effekt på
pengeinstitutternes værdipapirbeholdning af aktier – dermed også kunne
få en indirekte effekt i form af faldende gebyrindtægter.

På de øvrige nordiske markeder (Sverige, Norge og Finland) har mar-
kedsandelen af aktiehandlen for de koncerner, der har deltagelse af
danske banker, udviklet sig ufordelagtigt, jf. tabel 3. Danske Banks og
Nordeas markedsandele på de tre markeder1 har stort set været falden-

1
 Københavns Fondsbørs offentliggør ikke tilsvarende information om markedsandele af aktiehandel.

DET SAMLEDE PROVENU VED BØRSINTRODUKTIONER
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de i de seneste år. Markedsandelene indikerer, at det er usikkert, hvor
solidt fodfæste de koncerner, der har deltagelse af danske banker, kan
sikre sig i den nordiske aktiehandel fremover på trods af opkøb eller
fusioner med banker på de andre nordiske markeder. Der knytter sig

AKTIEOMSÆTNING OG KURSUDVIKLING PÅ KØBENHAVNS FONDSBØRS Figur 32
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AKTIEHANDEL I NORDEN Tabel 3

Stockholm Helsinki Oslo

Markedsandel i pct. 1998 1999 2000 1999 2000 1999 2000

Nordea .............................. 5,9 4,9 4,41 21,2 15,72 9,1 10,13

Danske Bank ..................... 2,1 1,9 1,64 7,2 5,15 5,8 4,76

SEB ..................................... 9,1 10,3 9,8 6,5 9,3 11,6 14,77

Svenska Handelsbanken .. 7,8 9,9 8,6 5,3 5,4 3,2 2,7
Carnegie ............................ 7,3 7,4 8,4 8,5 7,9 8,5 8,3
Alfred Berg ....................... 7,9 5,9 5,6 10,7 11,4 9,9 13,0

Morgan Stanley ................ 5,1 5,6 9,4 - - - 0,2

Kilde: Fondsbørser i Sverige, Finland og Norge.
1 Unibank, ArosMeizels, Merita, Nordbanken.
2 Aros Securities og ArosMeizels.
3 Aros og Christiania Markets.
4 Danske Bank, Bikuben GiroBank, Myrberg, Östgöta Enskilda Bank.
5 Danske Bank & BBL Finland.
6 Danske Bank & Fokus Bank.
7 Inkl. Orkla Finans.
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imidlertid en vis usikkerhed til blot at sammenlægge andelene for aktie-
handel inden for den samme "bankfamilie". En institutionel investor,
som inden en bankfusion benyttede sig af de to "gamle" banker, vil ikke
nødvendigvis lægge den samme andel af handlen hos den nye fusions-
bank. En risikofaktor er også de udenlandske investeringsbankers aktivi-
teter på det nordiske marked. Eksempelvis er Morgan Stanleys markeds-
andel på det svenske aktiemarked øget fra kun 0,3 pct. i 1997 til 9,4 pct.
i 2000. Indtil videre er det især på det svenske marked, der ses væsentlig
udenlandsk deltagelse. Det danske aktiemarked er til sammenligning
betydeligt mindre (ca. 1/3 af det svenske).
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Betalingsformidling

Betalingssystemer kan medvirke til at overføre problemer fra én system-
deltager til de øvrige, hvilket er en væsentlig årsag til den øgede foku-
sering i centralbankkredse på risici i disse systemer. Sandsynligheden for,
at betalingssystemer udløser systemiske kriser, betragtes sædvanligvis
som meget lille, men konsekvenserne heraf kan være betydelige og kan
dermed udgøre en trussel for den finansielle stabilitet både nationalt og
internationalt. Ud fra en overordnet risikomæssig betragtning må de
danske betalingssystemer vurderes som temmelig stabile og effektive og
i alle tilfælde som værende fuldt på højde med systemerne i de lande, vi
normalt sammenligner os med.

I dette afsnit belyses de risici, som deltagerne i betalingssystemer er
udsat for, og der argumenteres for, at stabile og effektive betalingssy-
stemer er en integreret del af finansiel stabilitet. Derudover gennemgås
sammenhængene og omsætningen i de danske betalingssystemer med
særlig fokus på de identificerede risici.

RISICI I BETALINGSSYSTEMER

Fokus blandt centralbanker rettes i stadig stigende grad mod de forskelli-
ge former for risici, der er forbundet med brugen af betalingssystemer.1,2

Det skyldes bl.a., at systemdeltagernes eksponering over for hinanden er
vokset betragteligt i takt med den stigende omsætning i betalingssy-
stemerne. De store potentielle tab, der kan opstå i et betalingssystem,
knytter sig i særlig grad til dets rolle som mulig smittebærer.

For hovedparten af risiciene i betalingssystemer gælder, at sandsynlig-
heden for, at de indtræffer, er meget lille, men at de potentielle tab for
systemdeltagerne kan være ganske betragtelige og dermed udgøre en
trussel for den finansielle stabilitet. De forskellige risici i betalingssyste-
mer er beskrevet i boks 6.

1
 For en nærmere gennemgang af risici i betalingssystemer henvises til Tobias Thygesen, Internationale

standarder for betalingssystemer, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2001.
2
 Centralbankernes opgave med at bidrage til at reducere risici i betalings- og værdipapirafviklingssy-

stemer går internationalt typisk under betegnelsen oversight. I Danmark anvendes betegnelsen over-
vågning. For en beskrivelse af Nationalbankens opgave med overvågning henvises til side 19 i denne
oversigt.
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DANSKE BETALINGSSYSTEMER

Afviklingen af betalinger i Danmark sker hovedsagelig gennem fire sy-
stemer.

For det første er der to systemer, der giver Nationalbankens kontoha-
vere mulighed for at foretage on-line overførsler fra egne konti til andre
kontohaveres konti. I DN-Forespørgselsservice gennemføres kronebeta-
linger, mens DEBES anvendes til eurobetalinger. Begge systemer er så-
kaldte realtidsbruttoafviklingssystemer – også kaldet RTGS-systemer –
hvor hver enkelt betaling bogføres øjeblikkeligt og endeligt på kontiene
i Nationalbanken. Hvis en betaling resulterer i et overtræk, der oversti-
ger den maksimale intradag-kredit, som deltageren har adgang til, gen-
nemføres den ikke. Det er relativt få, men store og ofte tidskritiske be-
talinger, der afvikles gennem disse systemer, jf. tabel 4. Som eksempler
kan nævnes pengemarkedstransaktioner, større kunderelaterede beta-
linger samt krone- (og euro-)delen af valutahandler.

DN-Forespørgselsservice og DEBES erstattes af Nationalbankens nye sy-
stem, KRONOS, der igangsættes i 4. kvartal 2001.

Ud over afvikling af betalinger i RTGS-systemerne finder der beta-
lingsafvikling sted gennem to andre clearing- og afviklingssystemer,
sumclearingen og værdipapirafviklingen (VP-afviklingen). Disse systemer
er såkaldte nettingsystemer. I nettingsystemer sker der ikke øjeblikkelig
og endelig bogføring af hver enkelt transaktion. I stedet lægges beta-
lingerne til og fra den enkelte deltager sammen, hvorved deltagerens
nettoposition over for alle øvrige modparter fremkommer. Denne netto-

RISICI I BETALINGSSYSTEMER Boks 6

Risici i betalingssystemer klassificeres sædvanligvis på følgende måde:

• Kreditrisiko: Risikoen for at en deltager i systemet går konkurs eller på anden måde

ikke fuldt ud kan leve op til sine finansielle forpligtelser på det forventede tids-

punkt eller på noget tidspunkt derefter.

• Likviditetsrisiko: Risikoen for at en deltager i systemet ikke har likviditet nok til at

leve op til sine forpligtelser på det forventede tidspunkt, selv om deltageren mulig-

vis kan leve op til sine forpligtelser på et senere tidspunkt.

• Operationel risiko: Risikoen for at operationelle faktorer, fx tekniske nedbrud eller

operationelle fejl, afstedkommer eller forstærker kredit- eller likviditetsrisiko.

• Juridisk risiko: Risikoen for at et utilstrækkeligt juridisk grundlag for systemet af-

stedkommer eller forstærker kredit- eller likviditetsrisiko.

• Systemisk risiko: Risikoen for at problemer med at leve op til finansielle forpligtel-

ser for en deltager i systemet, eller problemer i selve systemet, spreder sig til andre

deltagere i systemet eller til andre steder i den finansielle sektor.
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position afvikles på givne tidspunkter af døgnet i såkaldte afviklings-
blokke på deltagernes konti i Nationalbanken.

I sumclearingen afvikles nettopositionerne fra to underliggende de-
tailclearinger, den dokumentløse clearing og PBS-clearingen. I den do-
kumentløse clearing håndteres konto-til-konto-betalinger og checks,
mens PBS-clearingen bl.a. håndterer BetalingsService og Dankort-
transaktioner. Overførslerne mellem de finansielle institutter sker før
posteringerne på kundernes konti. Hvis der ikke på afviklingstidspunktet
er dækning for deltagerens nettoposition, afvikles denne i en senere
blok. I sumclearingen er der tale om et meget stort antal betalinger af
relativt begrænsede beløb, jf. tabel 4.

VP-afviklingen består dels af en handelsafvikling, hvor værdipapirer
udveksles mod penge, dels af periodiske afviklinger af renter og afdrag
på værdipapirer. Ud over opgørelsen af en nettoposition pr. deltager for
pengedelen af handlerne opgøres tillige en nettoposition for værdipa-
pirdelen. Udvekslingen af positionerne sker samtidigt. I tilfælde af
manglende dækning for deltagerens nettoposition for pengedelen vil
der forud for afviklingen blive ekskluderet enkelthandler, i det omfang
det er nødvendigt, for at bringe trækket inden for rammerne af det
tilladte. Ud over nettoafvikling er det også muligt at gennemføre en-
kelthandler på RTGS-basis, såkaldte strakshandler, hvorved penge- og
værdipapirdelen øjeblikkeligt kan afvikles samtidigt og endeligt. Der er
færre transaktioner i VP-afviklingen end i sumclearingen, men beløbene
er større, jf. tabel 4.

Risici i danske betalingssystemer
Alle RTGS-systemer har den fordel, at de principielt eliminerer kreditrisici
for det modtagende institut. Likviditetsrisikoen vil derimod altid være til
stede. RTGS-systemerne er generelt mere likviditetskrævende end net-
tingsystemer, fordi deltagerne kontinuerligt skal sørge for at have dæk-
ning for deres udgående betalinger. Institutternes mulighed for at af-

OMSÆTNING I BETALINGSSYSTEMER, 2000 Tabel 4

System

Antal trans-
aktioner,
1.000 stk.

Omsætning,
mia.kr.

Gennemsnitlig
transaktions-

størrelse
mio.kr.

DN-Forespørgselsservice ............... 388 25.658 66,2
DEBES1 ............................................ 80 10.760 134,5
Sumclearing ................................... 789.529 4.055 0,02

VP-afvikling ................................... 6.821 22.572 3,3

Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB, Finansrådet og Værdipapircentralen.
1 Omsætningen er omregnet til danske kroner ved brug af EUR/DKK-kursen pr. 31. december 2000.
2 Den gennemsnitlige transaktionsstørrelse er 5.136 kr.
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sende betalinger vil således i et ikke ubetydeligt omfang afhænge af,
hvornår på dagen de indgående betalinger modtages. Der kan således
optræde køproblemer i et RTGS-system, hvilket er illustreret i figur 33.
Disse problemer forstærkes i systemer med knaphed på likviditet.

I DN-Forespørgselsservice optræder der meget sjældent likviditetspro-
blemer, da der generelt er rigeligt med systemlikviditet til rådighed for
deltagerne i Nationalbanken. Hertil kommer, at hovedparten af betalin-
gerne, op til ca. 80 pct., afvikles inden kl. 12.00 på en normal dag, jf.
figur 34. Dette bevirker, at deltagerne har tilstrækkelig tid til at få dæk-
ket deres eventuelle likviditetsbehov på pengemarkedet, inden der luk-
kes ned for systemet, således at alle betalinger kan gennemføres.

Heller ikke i DEBES er der likviditetsproblemer af nævneværdigt om-
fang, selv om der er mere restriktive vilkår for eurokredit end for krone-
kredit inden for dagen som følge af, at Danmark ikke deltager i euro-
samarbejdet.

Det kommende RTGS-system KRONOS vil bl.a. indeholde faciliteter,
der søger at optimere afviklingen af betalingerne til og fra de enkelte
deltagere og dermed minimere kødannelser. Dette vil alt andet lige
reducere likviditetsrisikoen yderligere.

I sumclearingen gennemføres afviklingen som nævnt, før kundernes
konti krediteres. Herved elimineres kreditrisici mellem systemdeltagerne
stort set. Dette gælder ikke likviditetsrisikoen. I tilfælde af, at en delta-
ger ikke kan leve op til sine forpligtelser på afviklingstidspunktet, fjer-

KØDANNELSE I ET RTGS-SYSTEM Figur 33

Anm.: Alle institutter har en likvid beholdning på 10 i udgangssituationen. Institut A kan derfor ikke gennemføre
betalingen på 15. Dette medfører, at institut B og C heller ikke kan gennemføre deres betalinger.
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nes denne helt fra afviklingen, og der beregnes nye nettopositioner for
de øvrige deltagere. Dette kan medføre, at deltagere, der har dispone-
ret deres afviklingslikviditet i forventning om at modtage beløb fra den
fjernede deltager, heller ikke vil have dækning for deres nye nettoposi-
tioner. Dette kan let få afsmittende effekt på andre deltagere og så
fremdeles.

I praksis er konsekvenserne af dette systemiske risikoelement dog be-
grænsede. Dels gælder det generelt, at likviditetsbehovet og dermed
også de potentielle likviditetsrisici, deltagerne udsætter hinanden for, vil
være mindre i et nettingsystem end i et RTGS-system, dels har deltager-
ne mulighed for at overføre yderligere likviditet forud for en senere
afviklingsblok, så alle betalinger kan gennemføres.

Som tidligere anført udveksles nettopositionerne for penge- og vær-
dipapirdelen af handlerne samtidig i VP-clearingen. Dette meget cen-
trale princip kaldes Delivery versus Payment eller DvP. Anvendelsen her-
af reducerer kreditrisikoen væsentligt. Ved afvikling af værdipapirhan-
del kan kreditrisikoen opdeles i to delrisici:

For det første er der hovedstolsrisikoen. Det er risikoen for at tabe
modværdien af de handlede papirer, fordi modparten går konkurs eller
på anden måde ikke kan leve op til sine forpligtelser og derved ikke kan
aflevere enten papirer eller penge. Hovedstolsrisikoen elimineres ved
DvP.

ANVENDELSEN AF DN-FORESPØRGSELSSERVICE SET OVER DAGEN Figur 34
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For det andet er der genplaceringsrisikoen. Det er risikoen for at tabe
den urealiserede gevinst ved en handel, hvis modparten ikke kan levere
enten penge eller værdipapirer. En køber af et papir vil fx have en urea-
liseret gevinst, hvis et værdipapir stiger i værdi mellem handlens indgå-
else og afvikling. Genplaceringsrisikoen elimineres ikke ved DvP. Den
kan dog reduceres ved at benytte strakshandler.

DvP eliminerer heller ikke likviditetsrisikoen. I VP-clearingen er netto-
positionerne mellem deltagerne betydeligt større end i sumclearingen,
hvilket øger likviditetsrisikoen. I VP-clearingen fjernes dog kun enkelt-
handler ved en deltagers manglende dækning på kontoen i National-
banken, hvorimod deltageren falder helt ud i sumclearingen.

Internationalt benyttes yderligere en række metoder til reduktion el-
ler eliminering af kredit- og likviditetsrisici i nettingsystemer:
• Fastsættelse af grænser for, hvor store de bilaterale og/eller de multi-

laterale positioner mellem deltagerne må være, hvilket reducerer
begge risici.

• Flere nettoafviklinger over dagen, som det bl.a. praktiseres i de så-
kaldte hybridsystemer, hvorved fordelene ved RTGS-systemer kombi-
neres med nettingsystemernes mindre likviditetsbehov.

• Tabsfordelingsaftaler, der sikrer, at clearingen kan gennemføres, selv
om en eller flere deltagere ikke kan leve op til sine forpligtelser. Af-
talerne er ofte indrettet på en sådan måde, at det sikres, at de kan
håndtere en situation, hvor deltageren med den største betalingsfor-
pligtelse falder ud.
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Den strukturelle udvikling i den finansielle
sektor

I afsnittet beskrives en række udvalgte overordnede strukturelle tenden-
ser i den finansielle sektor.

Først fokuseres på dannelsen af grænseoverskridende finansielle kon-
glomerater, der kan ændre billedet af den finansielle stabilitet. Konglo-
meratdannelsen vil skabe produktmæssigt og geografisk mere diversifi-
cerede virksomheder, men samtidig tilføjes yderligere risici for bankvirk-
somheden. Dette medfører et behov for løbende tilpasning af den fi-
nansielle regulering og tilsyn. Alliancer på tværs af grænser og sektorer
giver efterspørgsel efter ensartethed i regelgrundlaget og kræver et
effektivt samarbejde mellem de berørte tilsynsmyndigheder og central-
banker.

Derefter behandles konsekvenserne af den voksende udbredelse af fi-
nansielle produkter, der kan fungere som substitutter til traditionelle
banklån og bankindskud. Denne udvikling har betydning for bankernes
rolle som formidler mellem långiver og låntager og kan indebære, at
kapitalmarkederne får stigende betydning for den finansielle stabilitet.
Udviklingen kan også medvirke til at ændre pengeinstitutternes risiko-
profil samt afhængighed af forretningsområder forbundet med kapi-
talmarkedsfinansiering.

FINANSIELLE KONGLOMERATER

En del af den fusionsaktivitet, der har fundet sted i den finansielle sek-
tor i Danmark i løbet af de seneste 10-15 år, har i lighed med udviklin-
gen i andre lande resulteret i dannelsen af finansielle konglomerater1.
Det afspejles ved, at finansielle konglomeraters andel af den danske
finansielle sektors samlede balance er steget fra mindre end 10 pct. i
1989 til godt 60 pct. i 1999, jf. figur 35. Udviklingen imod konglomerat-
dannelse var tidligere hovedsageligt inden for landets grænser, men er
gennem de senere år i højere grad blevet internationalt orienteret, især
nordisk. Inden for de seneste år har nogle af de største konglomerater

1
 Betegnelsen finansiel koncern bruges generelt om ejermæssigt forbundne finansielle selskaber, hvor

der ud over moderselskabet er mindst ét andet finansielt selskab. Traditionelle finansielle koncerner
driver typisk virksomhed inden for én sektor, mens betegnelsen konglomerater anvendes om kon-
cerner, hvis aktiviteter hovedsageligt består af finansielle aktiviteter i mindst to sektorer, hvoraf
mindst ét selskab har aktiviteter inden for forsikringsvirksomhed.
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indgået grænseoverskridende fusioner og overtagelser inden for Nor-
den, herunder på tværs af sektorer.

Baggrunden for denne udvikling er dels en skærpelse af konkurrence-
situationen mellem de forskellige finansielle sektorer, hvor der i stigen-
de grad konkurreres om de samme kunder, dels udnyttelse af synergief-
fekter i produktionen af forskellige finansielle produkter, herunder bå-
de omkostningsbesparelser og mulighed for indtjeningsforbedringer.
Udviklingen er muliggjort og aktualiseret af forbedringer i informati-
onsteknologien, finansiel deregulering og globalisering af de finansielle
markeder, herunder indførelse af euroen.

Særlige risici som følge af konglomeratdannelse
Lovgivningen i Danmark forhindrer som hovedregel, at forskellige typer
finansiel virksomhed kan drives inden for samme juridiske enhed, og
først i 1990 blev det tilladt for pengeinstitutter og forsikringsselskaber
at drive anden form for finansiel virksomhed i datterselskabsform. En
finansiel virksomhed, der indgår i et finansielt konglomerat, kan ud over
de almindelige risici i finansielle virksomheder, jf. side 24, boks 1 for
banker, også eksponeres for risici forårsaget af koncernrelationerne, jf.
boks 7. Koncernrisici kan blive forstærket, når der er tale om konglome-
rater som følge af forskellig lovgivning, tilsynspraksis og kultur inden for
de forskellige finansielle sektorer.

KONCERNER OG KONGLOMERATERS ANDEL AF
DEN DANSKE FINANSIELLE SEKTOR Figur 35
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I Økonomiministeriets år 2000-rapport1 blev der anbefalet en række
tiltag for at imødegå nogle af de særlige risici, som følger af konglome-
ratdannelse, hvoraf en del allerede er gennemført. Herudover har rege-
ringen i februar 2001 fremlagt et forslag til lov om finansiel virksomhed,
som samler en række bestemmelser fra de forskellige tilsynslove2. For-
målet er at styrke tilsynet med finansielle konglomerater, og udgangs-
punktet for loven er, at ens finansielle ydelser skal reguleres ens, uanset
i hvilket finansielt institut det produceres. Hermed er der i Danmark
taget skridt til, at reguleringen og tilsynet med finansielle konglomera-
ter er uafhængigt af organisationen af disse.

Reguleringen af konglomerater er baseret på juridiske strukturer og
det enkelte selskabs autonomi, idet tilladelse til at drive finansiel virk-
somhed gives til en juridisk enhed med deraf følgende opfyldelse af de
tilsynsmæssige bestemmelser. Finansielle konglomerater er dog ofte
ledet på "business line"-basis3, hvilket ikke nødvendigvis er fuldt i over-
ensstemmelse med de juridiske strukturer i et konglomerat. Denne prak-
sis kan give anledning til en række risici som følge af det enkelte sel-
skabs manglende selvstændighed, jf. ovenfor. Herudover er flere af de
regler i den finansielle lovgivning, som skal forhindre eller minimere
smittefaren mellem selskaberne i et konglomerat, baseret på et "fire
wall"-princip. Dette betyder, at den enkelte tilsynsbelagte juridiske en-

1
 Betænkning nr. 1376 afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000.

2
 Lov om banker og sparekasser, lov om forsikringsvirksomhed, realkreditloven og lov om fondsmæg-

lerselskaber.
3
 Hermed forstås, at konglomeratet ledes med baggrund i de økonomiske strukturer på tværs af de

enkelte selskaber i konglomeratet, fx investment banking og asset management.

KONCERNRISICI1 Boks 7

Dobbeltgearing: Risici såfremt den samme kapital kan anvendes til at opfylde kapital-

krav i flere selskaber inden for en koncern.

Koncerninterne transaktioner: Herved forstås muligheden for at overføre midler

mellem selskaber i en koncern, hvor pris og vilkår ikke nødvendigvis svarer til mar-

kedsmæssige vilkår.

Uigennemsigtighed: Risici som følge af, at komplicerede koncernstrukturer kan

vanskeliggøre mulighederne for at vurdere de økonomiske forhold i koncernen.

Smittefare: Risiko for, at problemer ét sted i koncernen breder sig til andre finan-

sielle selskaber under tilsyn inden for samme koncern, også selv om der som udgangs-

punkt ikke er problemer i det pågældende selskab.

Selskabernes selvstændighed: Det enkelte finansielle selskab under tilsyn i en kon-

cern kan blive påført en risiko, det ellers ikke ville have påtaget sig som følge af mo-

derselskabets/koncernens indflydelse på beslutningerne i selskabet.

1 Der er gennem de seneste år i Danmark foretaget en række lovgivningsmæssige tiltag for at
imødegå disse risici, jf. Betænkning nr. 1376 afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den fi-
nansielle sektor efter år 2000.
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hed i tilfælde af en krise skal kunne afskærmes i forhold til de øvrige
enheder i koncernen. Organisering efter "business line"-princippet kan i
den forbindelse give anledning til en række problemer som følge af, at
der ikke er ens muligheder for at foretage kreditor- og debitorskifte og
dermed flytte aktiver og passiver mellem selskaberne, hvilket kan være
af afgørende betydning i en krisesituation. Denne problemstilling gør
sig i endnu højere grad gældende ved grænseoverskridende konglome-
rater.

Grænseoverskridende konglomerater
Risici som følge af grænseoverskridende konglomeratdannelse er
grundlæggende de samme som ved konglomerater inden for et land.
Dog vil det faktum, at aktiviteterne krydser landegrænser, kunne være
komplicerende.

Der vil kunne opstå forøgede risici som følge af forskellige jurisdiktio-
ner samt særlige "tilsynsrelaterede" risici. Som følge af forskellighed i
regler og tilsynspraksis samt problemer i koordinationen af tilsynet med
grænseoverskridende konglomerater offentliggjorde "The Joint Forum
on Financial Conglomerates"1 i 1999 en række anbefalinger om tilsyn
med finansielle konglomerater, herunder grænseoverskridende.

Rapporten fokuserede særligt på kapitaldækning i et konglomerat, in-
terne transaktioner og eksponeringer, risikokoncentration, vurdering af
ledelsen og ikke mindst behovet for udveksling af information mellem
tilsynsmyndigheder nationalt og internationalt.

Med udgangspunkt i dette arbejde har der i EU-regi været nedsat en
ad hoc-arbejdsgruppe2, hvis rapport danner grundlag for et direktivfor-
slag om finansielle konglomerater fremsat af EU-Kommissionen den 25.
april 2001. Direktivforslaget er en overbygning på den eksisterede re-
gulering af finansielle koncerner inden for de enkelte sektorer. En vigtig
del af forslaget er reglerne omkring koordinator(er) for tilsynsaktivite-
terne og udveksling af information vedrørende et konglomerat på tværs
af sektor- og landegrænser. Direktivet udfylder et hul i den eksisterende
EU-regulering. Der er tale om en minimumsregulering, som ikke vedrø-
rer regler for konvergens vedrørende den egentlige tilsynsaktivitet.

Behov for samarbejde mellem tilsynsmyndigheder og centralbanker
De grænseoverskridende konglomerater stiller øgede krav til samarbej-
det mellem landenes tilsynsmyndigheder og centralbanker.

1
 The Joint Forum består af repræsentanter fra Basel-komiteen om Banktilsyn, Den Internationale

Sammenslutning af Forsikringstilsynsmyndigheder (IAIS) og Den Internationale Organisation for Børs-
tilsynsmyndigheder (IOSCO).

2
 The Mixed Technical Group on Financial Conglomerates, nedsat af Det Rådgivende Bankudvalg, For-

sikringskomiteen og High Level Securities Supervisors Committee.
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I den såkaldte "Brouwer-rapport"1 anbefales det, at informationsud-
vekslingen og samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne og central-
bankerne styrkes bl.a. vedrørende finansielle konglomerater. Rapporten
blev i april 2001 fulgt op af endnu en rapport udarbejdet af "Brouwer-
gruppen"2 med fokus på såvel kriseforebyggelse som krisehåndtering og
behovet for øget samarbejde mellem de forskellige involverede myn-
digheder nationalt og internationalt. Rapporten fremkommer med en
række anbefalinger omkring behovet for øget samarbejde og informa-
tionsudveksling, evt. formaliseret i form af aftaler mellem de involvere-
de myndigheder med henblik på kriseforebyggelse og krisehåndtering.

Set i et nordisk perspektiv er disse problemstillinger særligt relevante,
hvorfor tilsynsmyndighederne i Norden sidste år indgik en multilateral
samarbejdsaftale, som udbygger det praktiske samarbejde om tilsynet
med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber.

Selv om de nordiske lande traditionelt har en beslægtet regulering af
de finansielle virksomheder, og næsten alle har et såkaldt enhedstilsyn3,
er der stadig forskelle i den finansielle regulering, specielt regnskabsre-
guleringen, hvilket vanskeliggør en sammenligning og sammenstilling af
regnskabstal mellem sektorerne og mellem landene. Hertil kommer, at
tilsynene kan have en forskellig tilsynspraksis, dels mellem sektorerne og
dels mellem landene. Et effektivt tilsyn med finansielle konglomerater i
Norden forudsætter en øget grad af konvergens i tilsynspraksis mellem
de enkelte lande og et ensartet regelgrundlag for den finansielle sektor
i Norden.

Også de nordiske centralbanker har igangsat et arbejde med henblik
på at vurdere centralbankernes rolle i forhold til de grænseoverskriden-
de konglomerater.

KAPITALMARKEDERNES BETYDNING FOR FINANSIEL STABILITET

I de senere år har der været stigende udbredelse af finansielle produk-
ter, der kan fungere som substitutter til traditionelle banklån og bank-
indskud. Herved ændrer den traditionelle bankvirksomhed karakter.
Virksomhederne benytter sig af finansiering via kapitalmarkederne i
stedet for banklån, og husholdningerne placerer i stigende grad deres
opsparing i værdipapirer i stedet for bankindskud (opsparingen har så-
ledes i højere grad fået et "institutionelt" præg, idet de enkelte hus-
holdningers opsparing "pooles" i pensionskasser, investeringsforeninger

1
 "Report on Financial Stability", april 2000 fra EUs Økonomiske og Finansielle Komite, EFC.

2
 "Report on Financial Crisis Management", april 2001 fra EUs Økonomiske og Finansielle Komite, EFC.

3
 Med undtagelse af Finland, hvor Finanstilsynet har tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselska-

ber, og forsikringstilsynet har tilsyn med forsikringsselskaber. Udvalgsarbejde er dog påbegyndt med
henblik på at skabe en samlet tilsynsmyndighed.
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og lignende). Denne udvikling (såkaldt "disintermediation") har betyd-
ning for bankernes traditionelle rolle som formidler mellem långiver og
låntager og indebærer, at kapitalmarkederne kan få stigende betydning
for den finansielle stabilitet. Kapitalmarkederne og pengeinstitutterne
tilbyder hver især forskellige finansielle serviceydelser, og de to "finan-
sieringskilder" kan således komplementere hinanden og dermed gøre
det finansielle system mere robust. Hensynet til finansiel stabilitet taler
derfor for såvel velfungerende pengeinstitutter som kapitalmarkeder.

Den finansielle struktur i Europa ændrer karakter
Der er stor forskel på den finansielle struktur i USA og Europa, jf. tabel
5. Virksomhedernes kapitalfremskaffelse i USA sker overvejende direkte
via aktie- og obligationsmarkederne, mens den i Europa traditionelt
foretages via bankerne. Dette kan bl.a. forklares ved forskelle i landenes
erhvervsstruktur, men det er også et spørgsmål om tradition. Store virk-
somheder har typisk et større kapitalbehov, og for at kunne låne billigt
på kapitalmarkederne skal lånet have en vis størrelse for at sikre likvidi-
tet i de udstedte værdipapirer. Derudover er der en række faste om-
kostninger forbundet med kapitalmarkedsfinansiering, fx udgifter ved
en kreditvurdering fra et anerkendt ratingbureau samt omkostninger i
forbindelse med administration, informationsforpligtelser osv. Det har
små og mellemstore virksomheder ikke nødvendigvis resurserne til at
håndtere.

Udviklingen tyder imidlertid på, at det europæiske finansielle system
vil bevæge sig mod en sammensætning som i USA1. Euroens indførelse
er en medvirkende faktor hertil. Både for udstedere og investorer er
"hjemmemarkedet" udvidet. Integrationen, øget likviditet og faldende
transaktionsomkostninger kan medvirke til at gøre værdipapirudstedel-
se mere attraktiv som finansieringskilde i Europa.

I Danmark er udlån i banker og realkreditinstitutter hovedkilderne til
de danske virksomheders finansiering. Danske virksomheder har i real-
kreditinstitutterne en unik lånemulighed sammenlignet med mange
andre landes virksomheder, og dette er et dansk eksempel på kapital-
markedsfinansiering. I tabel 5 er den høje andel af obligationer udstedt
af erhverv ikke "traditionelle" erhvervsobligationer, men afspejler real-
kreditinstitutternes udlån til erhverv. I Danmark er potentialet for en
markant udstedelse af "traditionelle" erhvervsobligationer samt aktier
forholdsvis begrænset, dels som følge af den udbredte anvendelse af

1
 Vismandsudvalget (Lamfalussy-gruppen), nedsat af Rådet af Økonomi- og Finansministre (ECOFIN),

konkluderer i sin rapport fra februar 2001, at udviklingen i de europæiske finansielle markeder er
præget af kraftig vækst i værdipapirhandel og øget tendens til kapitalfremskaffelse via værdipapir-
markederne. Jf. også Peter Kjær Jensen og Anne Reinhold Pedersen, Euroens første år på de finan-
sielle markeder, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2000.
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realkreditobligationer, dels fordi den danske erhvervsstruktur er kende-
tegnet ved mange små og mellemstore virksomheder1.

Formidlingen af risikovillig kapital uden om de etablerede børsmarkeder
kan betegnes som investering i "equity funds", hvortil hører fx investe-
ringer i venture funds, jf. boks 8. Bankernes interesse for at investere i
equity funds er globalt set steget markant de seneste år. Udviklingen er
også set i de nordiske lande, hvilket bl.a. afspejles i de nordiske finan-
sielle koncerners øgede deltagelse i equity funds.

Der kan være flere forskellige grunde til at deltage i equity funds. Et
vigtigt argument er, at investeringer i equity funds kan give bankerne
mulighed for at opnå et afkast, som de ikke ville kunne opnå ved tradi-
tionel bankfinansiering. Omvendt er risikoen markant større end ved de
projekter, banker normalt finansierer.

De største banker i Danmark formidler investeringer til både investorer
og låntagere samt deltager i investeringer i equity funds bl.a. inden for
områderne IT, internet, tele, "life science", biotek samt sundhedsområdet.

Kapitalmarkedsfinansiering og finansiel stabilitet
En øget kapitalmarkedsfinansiering indebærer, at de finansielle markeder
får større betydning for den finansielle stabilitet. Tidligere har finansiel
ustabilitet i Europa primært været forårsaget af bankkriser. Fremover skal
det nu også sikres, at den højere grad af kapitalmarkedsfinansiering ikke
medvirker til en ny type af finansiel ustabilitet forbundet med prisvolatili-
tet på kapitalmarkederne2 og kollaps af markedslikviditet. Ikke-banker

1
 En del virksomheder vælger dog at foretage udstedelser på de internationale kapitalmarkeder.

2
 I Vismandsudvalgets første rapport fremhæves, at der på de europæiske finansielle markeder nu ses

en større volatilitet bl.a. på grund af en øget integration.

FINANSIERINGSMØNSTRE I EUROOMRÅDET, USA OG DANMARK, 1999 Tabel 5

Pct. af BNP Euro-11 USA Danmark

Kreditinstitutlån til erhvervssektor .............. 45 13 191

Gældsinstrumenter i alt ................................ 99 166 157

Heraf udstedt af:
Staten ............................................................. 55 48 53
Banker ............................................................ 36 47 1
Erhvervssektoren ........................................... 7 29 202

Aktiemarkedets værdi .................................. 90 180 89

Kilde: ECBs månedsoversigt, juli 2000 samt Danmarks Nationalbank, Finansiel Statistik.
1 Udelukkende pengeinstitutters udlån til erhverv.
2 Realkreditinstitutters udlån til industri og håndværk, kontor og forretning samt landbrug anvendes som approksimati-

on for udestående mængde realkreditobligationer. Obligationer udstedt af banker er supplerende og ansvarlig ind-
skudskapital.



86

som fx store institutionelle investorer kan via kapitalmarkedsaktiviteter få
systemisk betydning. Eksempelvis havde mange investorer gearede positi-
oner i Rusland og andre såkaldte emerging markets forud for Ruslandskri-
sen i efteråret 1998. Størstedelen forsøgte under krisen at nedbringe posi-
tionerne, hvilket var medvirkende til kraftige markedsreaktioner1. Sådan-
ne begivenheder kan hindre en effektiv allokering af kapital og risiko, da
virksomhederne i disse situationer kan have svært ved at fremskaffe kapi-
tal – eller det kan være meget omkostningsfyldt – via markederne. På
kapitalmarkederne vil "kreditrationering" typisk styres via prisen på kapi-
tal og ikke som i bankerne via udbuddet af kapital. I modsætning til
bankkriser, der typisk er lokale/regionale, vil kriser på kapitalmarkederne
derudover også ofte brede sig til andre lande.

I lande med veludviklede kapitalmarkeder er der set eksempler på, at
de to "finansieringskilder" kan komplementere hinanden2. Kapitalmar-
kederne og pengeinstitutterne tilbyder hver især forskellige finansielle

1
 I Danmark skete der fx en betydelig udvidelse af rentespændet mellem realkredit- og statsobligatio-

ner. Se også Leif Lybecker Eskesen, Er sidste års finansielle krise ovre?, Danmarks Nationalbank, Kvar-
talsoversigt, 3. kvartal 1999.

2
 Bankernes kapitalformidling fungerede delvis som substitut til kapitalmarkedsfinansiering i USA

under LTCM-krisen i 1998, idet der i markedet for virksomhedsobligationer med lav kreditvurdering
var et kraftigt fald i omfanget af udstedelser. Omvendt fungerede markederne som substitut for vis-
se amerikanske bankers udlånsvirksomhed i begyndelsen af 1990'erne i en periode præget af krafti-
ge fald i boligpriserne. Markedet for amerikanske realkreditobligationer opretholdt kreditgivningen
til boliglån, som ellers ville være blevet indskrænket, jf. Alan Greenspans tale ved "Financial Markets
Conference of the Federal Reserve Bank of Atlanta", 19. oktober 1999.

EQUITY FUNDS Boks 8

Virksomheders efterspørgsel efter kapital kan deles op i forskellige faser, alt efter

hvor langt virksomheden er i "udviklingsprocessen". Virksomhederne skal fx bruge

kapital til 1) "seed-fasen", hvori der foretages en teknologisk og kommerciel vurde-

ring af produktet, 2) "startfasen", hvor produktionen igangsættes, og markedsføring

og salg påbegyndes, 3) at finansiere udvidelse af produktionskapaciteten samt tilpas-

ning og begyndende videreudvikling af produktet, 4) finansiering af virksomhedens

vedvarende vækst, hvor der bl.a. kan satses på udvikling af nye markeder, samt til 5)

nyorientering af virksomheden.

Markedet for "equity funds" er et internationalt marked, og de fleste begreber i

forbindelse hermed er derfor engelske. Equity funds er ifølge EVCA (European Private

Equity and Venture Capital Association) en generel betegnelse, der kan referere til in-

vesteringer i virksomheder i alle de nævnte faser. Equity funds dækker fx investerin-

ger i venturekapital, buyouts og funds-of-funds-investeringer. Investeringer i venture-

kapital refererer typisk til virksomheder i det tidlige stadium (fx seed-, start- eller ud-

videlsesfasen), buyouts består i at købe etablerede virksomheder i et forsøg på at gø-

re dem mere værdifulde ved at effektivisere og fokusere virksomheden, mens funds-

of-funds investeringer involverer investeringer i en portefølje, der består af flere equi-

ty funds, med det formål at sprede risikoen.
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serviceydelser, og anvendelsen af begge finansieringskilder kan medvir-
ke til en mere efficient kapitalallokering. Hensynet til finansiel stabilitet
taler derfor for såvel velfungerende banker som kapitalmarkeder.

Ud over en øget grad af kapitalmarkedsfinansiering er der også sket
en markant udvikling inden for handlen med kreditrisici, fx anvendelsen
af kreditderivater1. Den finansielle innovation muliggør, at pengeinsti-
tutterne i højere grad kan diversificere deres risici. Der kan dog også
opstå en række ulemper i forbindelse med de nye finansielle instrumen-
ter, hvilket kan have betydning for den finansielle stabilitet. De nye in-
strumenter kan fx også anvendes til at koncentrere risici, og en evt.
manglende gennemsigtighed kan vanskeliggøre en vurdering af pen-
geinstituttets samlede risikoeksponering. Hensynet til finansiel stabilitet
taler derfor for en øget grad af gennemsigtighed fra pengeinstitutterne
vedrørende evt. omflytning af kreditrisici.

Konsekvenser for pengeinstitutter af kapitalmarkedsfinansiering
For pengeinstitutterne har en øget grad af kapitalmarkedsfinansiering
flere implikationer. For det første har kreditrisikoen i det europæiske
finansielle system hidtil været koncentreret hos pengeinstitutterne via
deres udlånsvirksomhed. Med en øget kapitalmarkedsfinansiering sker
der en diversifikation af kreditrisikoen, som delvis flyttes væk fra banker
til aktie- og obligationsinvestorer. Pengeinstitutternes risikoprofil æn-
dres derved fra kreditrisiko til en højere grad af markedsrisiko samt risi-
ko for at skade deres omdømme (såkaldt "reputational risk"). Sidst-
nævnte opstår, fordi forretninger inden for investment banking (for-
mueforvaltning, børsemissioner, virksomhedshandler, rådgivning og
analyse m.m.) i højere grad fx er afhængig af omdømme ("performan-
ce"-relateret). Derudover vil pengeinstitutterne blive mere afhængige af
andre forretningsområder forbundet med kapitalmarkedsfinansiering,
fx værdipapirhandel og kapitalformidling.

Øget kapitalmarkedsfinansiering kan endvidere medvirke til større
konkurrence på udlånsområdet. Det vil typisk være de bedst kreditvur-
derede kunder, der vil have adgang til at finansiere sig direkte i kapi-
talmarkederne. Det kan efterlade bankerne med en højere andel af
kunder med dårlige/ingen kreditvurderinger. Det er derfor afgørende,
at pengeinstitutterne sikrer sig, at risici relateret til evt. nye karakteristi-
ka i låneporteføljen er tilstrækkelig prisfastsat.

1
 Kreditderivater er bilaterale aftaler mellem to parter og er konstrueret på en sådan måde, at de

håndterer specifikke risikoelementer, der knytter sig til det underliggende udlån eller den underlig-
gende portefølje af udlån, uden samtidig at påvirke udlånets eller kreditporteføljens øvrige egen-
skaber. Anvendelsen af kreditderivater er begrundet i, at transfereringen af et bestemt risikoelement
fra ét kreditinstitut til et andet kan medføre, at begge institutter stilles relativt bedre. Dette kan fx
skyldes en mere diversificeret risikoeksponering.
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Konsekvenser for pengeinstitutter af ændret opsparingsadfærd
Tabel 6 illustrerer udviklingen i de danske husholdningers køb og salg af
finansielle aktiver. Tilgangen af aktier har været stigende i både 1998 og
1999. Især for finansielle aktiver placeret i forsikring og pension har der
gennem hele perioden været tale om en kraftig tilgang. Der ses således
en øget værdipapirefterspørgsel, eftersom opsparing i forsikring og
pension også typisk placeres på værdipapirmarkederne af de institutio-
nelle investorer. Den øgede værdipapirefterspørgsel fra husholdninger-
ne kan være medvirkende til at gøre det lettere for virksomhederne at
benytte kapitalmarkedsfinansiering.

I 1999 var der et markant fald i tilgangen af finansielle aktiver i kon-
tanter og bankindlån i forhold til de foregående år. Som omtalt i afsnit-
tet "Udviklingen i den finansielle sektor" havde pengeinstitutterne ind-
lånsunderskud ved udgangen af 2000. Tabellen over husholdningernes
nettoerhvervelse af finansielle aktiver tyder for 1999 således på, at den
aftagende vækst i indlånet bl.a. skyldes, at husholdningerne viser øget
interesse for placering i værdipapirer (enten direkte i aktier eller indi-
rekte ved opsparing i forsikring og pension).

Den voksende aktiekultur øger bankernes indtjening bl.a. via gebyrer
på aktiehandel. Den indbærer derimod også, at bankerne ikke har sam-
me adgang til funding til lav rente, idet de øvrige kapitalfremskaffelses-
former (andre kreditinstitutter eller obligationsudstedelse) typisk koster
mere end indlån.

HUSHOLDNINGERNES NETTOERHVERVELSE AF FINANSIELLE AKTIVER Tabel 6

Mia.kr. 1997 1998 1999

Kontanter og indlån ..................................... 21,7 25,3 0,9
Obligationer .................................................. -3,5 -22,4 -10,9
Aktier ............................................................. -8,9 4,2 6,8
Forsikring og pension ................................... 44,9 47,9 45,4
Andet ............................................................. -0,6 1,0 -0,2

I alt ................................................................. 53,5 56,1 42,0

Anm.: Data for 1998 og 1999 er foreløbige.
Kilde: Danmarks Statistik.
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Danmarks Nationalbanks overvågning af
betalings- og værdipapirafviklingssystemer

RISICI I BETALINGS- OG VÆRDIPAPIRAFVIKLINGSSYSTEMER

Betalings- og værdipapirafviklingssystemer er væsentlige elementer i
den moderne finansielle infrastruktur. Der er i internationale fora kom-
met en øget opmærksomhed omkring risici i netop denne del af den
finansielle infrastruktur og omkring centralbankernes rolle i den forbin-
delse. Det internationale samarbejde, herunder ikke mindst mellem cen-
tralbankerne fra de 10 største industrilande og Schweiz (G-10 samarbej-
det), har således inden for de sidste 10-15 år produceret en række rap-
porter med anbefalinger og standarder inden for dette område1. Op-
mærksomheden skyldes bl.a., at værdien af de transaktioner, som hånd-
teres i systemerne, er steget betydeligt.

I fokus er risikoen for, at problemer med at leve op til finansielle for-
pligtelser for en deltager i et system, eller problemer i selve systemet,
spreder sig til andre deltagere i systemet eller til andre steder i den fi-
nansielle sektor. Risikoen for en sådan kædereaktion betegnes ofte som
systemisk risiko. Sandsynligheden for, at sådanne hændelser indtræffer,
er for så vidt meget beskeden, men de potentielle konsekvenser er be-
tragtelige. Begrænsning af såvel den systemiske risiko som andre risici er
således af central betydning for systemernes stabilitet.

Opmærksomheden har også samlet sig om effektiviteten i systemerne.
Effektivitet og begrænsning af risici kan betragtes som komplementære
målsætninger. Mere sikre systemer kan kun bidrage til mindsket risiko,
hvis de faktisk også anvendes i et rimeligt omfang, hvilket igen kræver,
at de er effektive for brugerne.

1
 Blandt disse rapporter kan nævnes "Core Principles for Systemically Important Payment Systems" fra

G-10, "Minimum Common Features for Domestic Payment Systems" fra det Europæiske Monetære
Institut og "Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies" fra Valuta-
fonden. Endvidere har G-10 centralbankerne og det internationale samarbejde mellem myndigheder
med ansvar for tilsyn med værdimarkederne (IOSCO) for nylig sendt et udkast til rapport med anbe-
falinger vedrørende værdipapirafvikling i høring ("Recommendations for Securities Settlement Sy-
stems"). For en nærmere redegørelse henvises til Tobias Thygesen, Internationale standarder for be-
talingssystemer, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2001.
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OVERVÅGNING

Centralbankerne er verden over blevet tillagt opgaven at overvåge be-
talings- og værdipapirafviklingssystemer. Overvågning har som hoved-
mål at fremme systemernes smidige funktion ved at bidrage til deres
stabilitet og effektivitet. Overvågning adskiller sig fra finansielt tilsyn
ved at rette sig mod et givent system frem for de enkelte deltagere.

Lov om Danmarks Nationalbank pålægger Nationalbanken at opret-
holde et sikkert pengevæsen samt at lette og regulere pengeomsætnin-
gen. Nationalbanken anser, at dette bl.a. indebærer en opgave med at
bidrage til effektivitet og stabilitet i betalings- og værdipapirafviklings-
systemer.

Nationalbanken vil i sin overvågning af betalings- og værdipapirafvik-
lingssystemer tage udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder
og anbefalinger. Overvågningen vil bygge på et nært samarbejde med
de direkte berørte parter.

Nationalbankens overvågning begrænser ikke det ansvar, som system-
ejere, -operatører og deltagere har for, at betalings- og værdipapiraf-
viklingssystemer lever op til deres forpligtelser, herunder de operatio-
nelle aspekter. Ligeledes indebærer overvågning ikke en godkendelse.

Nationalbanken vil en gang om året offentligt redegøre for arbejdet
med overvågning af betalings- og værdipapirafviklingssystemer.

AFGRÆNSNING

Nationalbankens overvågning vedrører alene systemisk vigtige beta-
lings- og værdipapirafviklingssystemer. Et systemisk vigtigt system er
kendetegnet ved, at det kan udløse finansielle forstyrrelser eller sprede
finansielle problemer til det inden- eller udenlandske finansielle system.

Nationalbanken vil i sin overvågning samarbejde med andre central-
banker og med andre relevante inden- og udenlandske myndigheder.
Finanstilsynet og Nationalbanken har således indgået en aftale om sam-
arbejde vedrørende betalings- og værdipapirafviklingssystemer.

Som nævnt er overvågning rettet mod systemer frem for de enkelte
deltagere og har som formål at bidrage til stabile og effektive betalings-
og værdipapirafviklingssystemer. Andre hensyn, herunder af forbruger-
og konkurrencemæssig art, indgår ikke i Nationalbankens overvågning.
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Aftale om samarbejde mellem Danmarks
Nationalbank og Finanstilsynet vedrørende
betalingssystemer og clearingcentraler

Formål og afgrænsning
• Velfungerende betalingssystemer og clearingcentraler er af stor betyd-

ning for den finansielle stabilitet. Systemisk vigtige systemer er kende-
tegnede ved, at de kan udløse finansielle forstyrrelser eller sprede fi-
nansielle problemer til det finansielle system mere bredt, hvorved den
finansielle stabilitet kan blive truet. Aftalens formål er at bidrage til at
sikre effektive og stabile danske betalingssystemer og clearingcentra-
ler, herunder ved at bidrage til, at systemisk vigtige systemer overhol-
der internationalt anerkendte standarder. Aftalen vedrører opgaver,
hvor Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank har berøringsflader i
den forbindelse. Aftalen begrænser ikke systemejernes ansvar for at
sikre, at deres systemer lever op til deres forpligtelser.

• Finanstilsynets opgaver og ansvar ved betalingssystemer og clearing-
centraler fremgår af lov om værdipapirhandel mv. Loven fastlægger
forpligtelser og rettigheder for Finanstilsynet i forbindelse med etab-
lering, registrering og tilsyn.

• Lov om Danmarks Nationalbank pålægger Nationalbanken som lan-
dets centralbank at opretholde et sikkert pengevæsen samt at lette og
regulere pengeomsætningen. Nationalbanken anser, at dette bl.a. in-
debærer en opgave med at bidrage til effektivitet og stabilitet i beta-
lingssystemer og clearingcentraler.

Definitioner
• I denne aftale forstås ved:

a. Betalingssystem: Et system, der udelukkende clearer og afvikler
pengetransaktioner.

b. Clearingcentral: En virksomhed, der driver værdipapirclearingvirk-
somhed, dvs. clearer og afvikler transaktioner med værdipapirer og
derivater heraf, herunder betalinger i forbindelse hermed.

c. Internationalt anerkendte standarder: Standarder og anbefalinger,
som er vedtaget af internationale organisationer og -fora, og som
er rettet mod betalingssystemer og clearingcentraler.

d. Tilsyn: Finanstilsynets lovmæssige forpligtelser i forhold til beta-
lingssystemer og clearingcentraler, herunder til at påse, at syste-
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merne og deltagerne i disse løbende lever op til deres lovmæssige
forpligtelser.

e. Overvågning: Nationalbankens opgave med at bidrage til effektivi-
tet og stabilitet i betalingssystemer og clearingcentraler.

Betalingssystemer og clearingcentraler omfattet af aftalen
• Aftalen omfatter alle systemisk vigtige betalingssystemer og clearing-

centraler, der samtidig er godkendt eller registreret af Finanstilsynet,
og som anvender Nationalbanken som afviklingsbank, jf. bilag 1. Af-
talen omfatter ikke Nationalbankens egne betalingssystemer.

• Finanstilsynet og Nationalbanken kan beslutte, at også andre syste-
misk vigtige betalingssystemer og clearingcentraler omfattes af afta-
len.

• I denne aftale anses et betalingssystem eller en clearingcentral for
systemisk vigtigt, hvis Finanstilsynet og Nationalbanken er enige om
dette.

Koordination af fælles opgaver og konsultation
• Finanstilsynet og Nationalbanken koordinerer i videst muligt omfang

fælles opgaver omkring verifikation af, at betalingssystemer og clea-
ringcentraler lever op til de i bilag 2 angivne internationalt anerkend-
te standarder.

• Finanstilsynet og Nationalbanken konsulterer i videst muligt omfang
hinanden, før der træffes afgørelse eller beslutning af væsentlig betyd-
ning for betalingssystemer eller clearingcentraler omfattet af aftalen.

Indsamling af information og informationsudveksling
• Finanstilsynet og Nationalbanken koordinerer i videst muligt omfang

indsamling af information i forbindelse med tilsyn med eller overvåg-
ning af betalingssystemer og clearingcentraler omfattet af aftalen.

• Finanstilsynet og Nationalbanken udveksler i videst muligt omfang in-
formation af betydning for tilsyn med eller overvågning af betalingssy-
stemer og clearingcentraler omfattet af aftalen. Information udveksles
med respekt af gældende bestemmelser om tavshedspligt mv.

Ændring og ophør af samarbejdsaftalen
• Hver part kan til enhver tid foreslå ændringer af aftalen eller i bilage-

ne til denne. Ved ændringer i et af aftalens bilag ændres dateringen
af bilaget men ikke af aftalen. Vedtagelse af  ændringer i aftale eller
bilag forudsætter den anden parts samtykke.

• Finanstilsynet og Nationalbanken kan til enhver tid og hver for sig
opsige denne aftale i sin helhed med 30 dages varsel.
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BILAG 1

Betalingssystemer og clearingcentraler omfattet af aftalen
Følgende betalingssystemer og clearingcentraler er omfattet af Aftale
om samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet vedrø-
rende betalingssystemer og clearingcentraler:

• Sumclearingen
c/o Finansrådet
Finansrådets Hus
Amaliegade 7
1256 København K

• Værdipapircentralen A/S
Helgeshøj Allé 61
2630 Taastrup

BILAG 2

Internationalt anerkendte standarder omfattet af aftalen
Følgende internationalt anerkendte standarder er omfattet af Aftale om
samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet vedrøren-
de betalingssystemer og clearingcentraler:

• Core Principles for Systemically Important Payment Systems
Standarderne er gengivet i rapport af 15. januar 2001 fra G-10 cen-
tralbankernes betalingsformidlingskomite.

• Recommendations for Securities Settlement Systems
Anbefalingerne er gengivet i udkast af januar 2001 til rapport fra G-10
centralbankernes betalingsformidlingskomite i samarbejde med IOSCO
(International Organisation of Securities Commissions).
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Grundlag for Bodil Nyboe Andersens
udtalelser på Realkreditrådets årsmøde
den 19. april 2001

Overalt, hvor økonomer mødes i disse måneder, er det store samtaleem-
ne den økonomiske udvikling i USA og dens betydning for resten af ver-
den. Ikke alene er der meget større usikkerhed om den fremtidige ud-
vikling, end der plejer at være. Der er også stor usikkerhed om, hvor
alvorlig situationen egentlig er lige nu. Nogle af de tal, der er væsentli-
ge for at vurdere det, kan følges time for time. Det gælder fx aktiekur-
ser og andre finansielle data. Men andre væsentlige tal kommer først
med ugers eller måneders forsinkelse.

Efter mange år med stærk vækst er den amerikanske udvikling brem-
set op. Især aktiekursernes nedtur er i fokus. For et års tid siden var det
en udbredt opfattelse, at aktiekurserne – især IT-aktierne – var kommet
alt for højt op. Alligevel har nedgangen givet anledning til bekymrede
kommentarer, fordi den får betydning for både forbrugernes og virk-
somhedernes efterspørgsel.

Der udarbejdes mange prognoser for den økonomiske udvikling af
både nationale og internationale myndigheder, af analyseinstitutter og
af finansielle institutioner.

Erfaringsmæssigt er det meget svært for økonomerne at forudsige
konjunkturomsving. Der sker næsten altid det, at prognoserne først
tilpasses, når omsvinget allerede er ved at ske.

På basis af de fremkomne prognoser laves et såkaldt "konsensusskøn".
Til vurdering af vækstudsigterne for 2001 samler man en række progno-
ser og finder et gennemsnit af disse prognosers forudsigelser. Den føl-
gende måned er der kommet nye prognoser frem, og så tager man et
nyt gennemsnit af tallene i disse prognoser.

Set over en periode får vi så et billede af forventningerne til væksten i
USA i 2001, jf. figur 1. I første halvdel af 2000 ventede man for året 2001
en vækst på lige i overkanten af 3 pct. Tallet kom endda noget højere
op ved vurderingen af de foreliggende prognoser i september, nemlig
helt op på 3,7 pct. Men siden er tallet for den forventede vækst i inde-
værende år reduceret måned for måned, så den forventede vækstrate
nu er nede på 1,7 pct. – mindre end halvdelen af den vækst, man i sep-
tember sidste år ventede for 2001.
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Der er altså sket en meget gennemgribende nedrevision af de amerikan-
ske vækstudsigter. Men det er vel værd at erindre om, at man længe har
talt om behovet for en "blød landing" efter mange års usædvanlig kraf-
tig højkonjunktur. Det, vi ser for tiden, er forventninger om lavere vækst
i 2001, ikke negativ vækst. Men efter mange års tilvænning til høj vækst
opleves det alligevel ret dramatisk.

Den amerikanske centralbank har reageret på afmatningen. Den har
siden nytår sænket sin toneangivende rente i fire omgange med i alt 2
pct. til 4½ pct.

Centralbanken søger gennem sine rentesænkninger at puste mere liv i
økonomien og at skabe positive forventninger til den fremtidige øko-
nomiske udvikling. Men selve det faktum, at centralbanken har fundet
det nødvendigt at foretage så hurtige og kraftige rentenedsættelser,
understreger jo også, at man ser alvorligt på situationen, og at der altså
er en grund til, at mange har negative forventninger.

Man kan håbe på, at rentesænkningerne og andre tiltag kan sikre, at
den amerikanske afmatning bliver af kortere varighed. Mange ameri-
kanske prognoser er ganske optimistiske på det punkt, idet de regner
med en kraftigere vækst igen allerede sidst på året. Det begrundes med,
at der er tale om en kortvarig tilpasningsperiode, fordi lagre og kapi-
talapparat var vokset for stærkt. Men andre prognoser er knap så opti-
mistiske og venter en mere langstrakt konjunkturafmatning.

BNP VÆKST 2001 – CONSENSUS FORECAST FOR USA Figur 1
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Anm.: Dato på 1. aksen angiver tidspunkt for forecast.
Kilde: Consensus Forecast.
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Der er ikke alene stor usikkerhed om den amerikanske udvikling. Der er
også stor usikkerhed om, hvor meget den vil smitte af på Europa.

Den traditionelle smittekanal er via udenrigshandelen. Men euroom-
rådet er som et stort marked med én valuta blevet mindre afhængigt af
samhandelen med USA.

Smittevejene kan imidlertid også gå via de finansielle markeder, hvor
obligations- og aktiekurserne viser ret ensartede bevægelser på tværs af
landegrænser. Europæernes forbrug er dog væsentlig mindre følsomt
for aktiekursudviklingen end amerikanernes.

Endelig er det klart, at den meget store mediefokus på udviklingen i
USA i sig selv kan bidrage til at påvirke forventningerne også i Europa.
På grund af de allerede vedtagne skattelettelser i mange europæiske
lande er situationen dog mere robust end i USA. Men det kan være far-
ligt, hvis man i Europa lader sig smitte af de amerikanske forventninger
og så at sige "taler sig selv ned i et hul".

Det er imidlertid et faktum, at også vækstforventningerne for 2001 for
Europa er blevet nedjusteret. Kurven over konsensusskøn for eurolan-
denes vækst i 2001, jf. figur 2, er således revideret ned. I august-septem-
ber var prognosegennemsnittet på 3,2 pct., og nu er det 2,6 pct. Nedju-
steringen er ikke nær så kraftig som i USA, og både OECD og Den Euro-
pæiske Centralbank forventer fortsat en solid økonomisk vækst i Europa
i år. ECB har på denne baggrund valgt at fastholde sin toneangivende
rente, den såkaldte minimumbudrente, på 4,75 pct.

BNP VÆKST 2001 –  CONSENSUS FORECAST FOR EUROOMRÅDET Figur 2
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Anm.: Dato på 1. aksen angiver tidspunkt for forecast.
Kilde: Consensus Forecast og egen beregning.
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Man har dog samtidig fra ECBs side tilkendegivet, at inflationsrisikoen er
aftagende. Samlet set kan ECBs position med hensyn til renteændringer
for tiden karakteriseres som "neutral" eller som en "vent og se" positi-
on.

Danmark har i disse år en meget lav arbejdsløshed sammenlignet med
de fleste europæiske lande. Det har givet pres på arbejdsmarkedet, så
pris- og lønudviklingen har ligget i overkanten af euroområdets gen-
nemsnit. Det stramme arbejdsmarked sætter grænser for den vækst, vi
kan have uden at balancen i økonomien trues.

For et par år siden talte vi om behovet for en opbremsning – en "blød
landing" om man vil – og det er vel egentlig den, vi har oplevet. Så indtil
videre bør man ikke gøre en lavere vækst herhjemme til et problem.

Forbruget er steget langsomt, og det er især investeringer og eksport,
der har drevet væksten. Det har samtidig rettet op på betalingsbalan-
cen, så underskuddet fra 1998 er afløst af pæne overskud.

Hvis der kommer et alvorligt økonomisk tilbageslag i Europa, kan
Danmark naturligvis ikke gå ram forbi. Men der er grund til at tro, at
reaktionen vil blive mere afdæmpet i Danmark. Mange virksomheder er
tæt på deres kapacitetsgrænse og vil derfor ikke have store problemer
med en lidt lavere vækst i efterspørgslen.

De offentlige finanser viser desuden et pænt overskud. Så der er plads
til at lade de automatiske stabilisatorer slå igennem og modvirke even-
tuelle nedgangstendenser.

Den danske pengepolitik er – som konsekvens af fastkurspolitikken –
snævert knyttet til euroområdets pengepolitik. Nationalbanken følger
derfor ECBs rentepolitik og har siden oktober 2000 haft en diskonto på
4,75 pct.

Valutamarkedet har været roligt i perioden siden folkeafstemningen.
Nationalbanken har derfor kunnet reducere rentespændet i forhold til
ECBs minimumbudrente, så det nu er 55 bp.

I 2000 var Nationalbanken meget aktiv på valutamarkedet for at sta-
bilisere kronekursen, så man undgik nervøsitet i perioden op til og lige
efter folkeafstemningen. I de senere måneder har det vist sig, at marke-
det er blevet bedre til selv at udligne efterspørgsel og udbud. Det har i
perioder indebåret lidt større daglige kursvariationer. Men helhedsind-
trykket er, at valutamarkedet er i god balance.

I management-litteratur er begrebet "benchmarking" meget på mode.
Der er ikke rigtig noget enkelt dansk ord for det at sammenligne sig selv
med andre, så vi har adopteret ordet benchmarking. Begrebet bruges
overalt i samfundet. Finansministeriet vurderer offentlige institutioner
og ministerier ved benchmarking. Aktionærer og bestyrelser beder virk-
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somhederne om at udarbejde nøgletal, så man kan sammenligne med
andre. Det anses for god ledelsespraksis at interessere sig for benchmar-
king.

Begrebet bruges også i vurderingen af et lands økonomiske politik.
Konvergenskravene til deltagelse i eurosamarbejdet indeholder både
absolutte benchmarks som det kendte 3 pct.s maksimum for budgetun-
derskuddet og relative benchmarks som inflationskravet.

Finansmarkederne er ikke nogen undtagelse. En porteføljeforvalter i
et forsikringsselskab eller hos en anden finansiel investor får sine resul-
tater sammenlignet med andre i samme branche. Når investeringsfor-
eningerne offentliggør deres resultater, bliver de sammenlignet med
benchmark-porteføljer.

Det giver en tendens til, at alle investorer gør mere eller mindre det
samme – altså udviser "flokadfærd". Denne adfærd bruges som en for-
klaring på de ofte meget store udsving i kurserne på aktier og i mindre
grad obligationer samt i kursforholdet mellem de store valutaer.

Det kan undertiden være svært at begrunde store udsving med bag-
ved liggende realøkonomiske forhold. Så tyr man ofte til mere psykolo-
giske forklaringer som forventninger og den nævnte "flokadfærd".

Der er en tendens til, at porteføljeforvaltere køber de samme værdi-
papirer som kollegerne og sælger de samme, som andre sælger. Man
ved, at man bliver målt mod de andre, så det betaler sig ikke at gå mod
strømmen. Hvis det går dårligt, kan man henvise til, at det gør det også
for de andre – så det er ”markedets skyld”. Hvis man derimod har dispo-
neret anderledes, og det går dårligt, så giver det alvorlige ridser i lak-
ken.

Som så ofte før må man konkludere, at der ikke er meget nyt under
solen. I 1936 skrev Keynes: "..it is better for reputation to fail conventio-
nally than to succeed unconventionally".

I det sidste tiår har realkreditsektoren oplevet flere konverteringsbølger,
som har udnyttet svingninger i den lange rente. Ændrede regler og det
kraftige fald i renteniveauet først i 1990'erne gjorde konverteringer
aktuelle. Og udsvingene i renteniveauet i de følgende år blev også ud-
nyttet til låneomlægninger. I dag er låntagerne blevet mere opmærk-
somme på mulighederne, og allerede ved lånets oprettelse gør de sig
overvejelser om fremtidige konverteringsmuligheder.

Desuden udsender realkredit- og pengeinstitutter informationsmateri-
ale om konverteringsmulighederne, lige så snart renteforholdene nær-
mer sig en situation, hvor det kan blive fordelagtigt.

Også obligationskøberne er selvfølgelig bevidste om konverteringsrisi-
koen. Derfor kræves der en højere rente for disse obligationer.
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Denne højere rente skal betales både af små og store låntagere. Og det
er typisk de store låntagere, der får mest ud af konverteringerne, da de
relativt set har de mindste omkostninger.

Investorerne ville være villige til at acceptere en lavere rente på inkon-
verterbare obligationer. Men erfaringsmæssigt har det ikke låntagernes
interesse. De er villige til at betale for at have konverteringsretten.

Realkreditinstitutterne må ikke yde konverterbare lån finansieret ved
inkonvertible obligationer. Det vil efter Nationalbankens opfattelse
krænke balanceprincippet, som er grundlæggende i realkreditten. Der
er dog af andre grunde sket en mindre tilpasning af balanceprincippet.

Det basale krav om en høj grad af overensstemmelse mellem vilkårene
for lånene og de udstedte obligationer er bevaret. Dette er efter Natio-
nalbankens opfattelse væsentligt, hvis realkreditobligationers traditio-
nelle status som guldrandede værdipapirer skal fastholdes. Og denne
struktur var en af de væsentligste begrundelser for Moody’s nylige op-
gradering af danske realkreditobligationer.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at gratulere realkreditinstitutterne
med denne opgradering. Den understreger endnu en gang det danske
realkreditsystems robusthed i en tid, hvor det ellers ikke skorter på fi-
nansielle fornyelser.

Samarbejdet mellem Nationalbanken og realkreditsektoren omfatter
mange emner. I det forløbne år har der været særlig fokus på den nye
balancestatistik, den såkaldte MFI-statistik. Med den er vi nået et langt
skridt i retning af at få mere detaljerede og sammenlignelige tal for
både penge- og realkreditinstitutter.

Vi vil gerne fra Nationalbankens side takke Realkreditrådet og dets
medlemmer for et udmærket samarbejde i det forløbne år. Det gælder
såvel på direktionsniveau som i udvalget om balanceprincippet og i ud-
valg om andre finansielle emner samt mere tekniske spørgsmål.
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Pressemeddelelse

DEN 10. MAJ 2001 OM RENTENEDSÆTTELSE

Diskontoen nedsættes med 0,25 pct. til 4,50 pct. Foliorenten nedsættes
ligeledes med 0,25 pct. til 4,50 pct. Nationalbankens udlånsrente og
renten på indskudsbeviser nedsættes med 0,30 pct. til 5,00 pct.

Rentenedsættelsen har virkning fra mandag den 14. maj 2001.
Rentenedsættelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank,

ECB, har nedsat den laveste budrente på sine primære markedsoperati-
oner (refi-renten) med 0,25 pct. til 4,50 pct. Nationalbankens udlånsren-
te og renten på indskudsbeviser nedsættes med yderligere 0,05 pct., da
kronen gennem de senere måneder har været meget stabil.

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

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 7,45 768
2000 ................... 4,75 5,40 2000 ................... 5,33 5,16 7,30 907

2000 13. okt ...... 4,75 5,50 2000 apr ........... 4,50 5,68 7,35 864
27. okt ...... 4,75 5,40

nov........... 5,41 5,35 7,31 927
2001   9. feb ....... 4,75 5,30 dec ........... 5,33 5,16 7,30 907

14. maj....... 4,50 5,00 2001 jan............ 5,27 5,09 7,25 999
feb ........... 5,14 5,01 7,19 939

mar .......... 5,04 4,94 7,16 870

21. maj....... 4,50 5,00 apr ........... 4,95 5,31 7,24 869

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.

1996 ............................... 85,2 36,6 35,0 30,9 15,6 33,8 12,6
1997 ............................... 129,7 38,7 34,0 52,7 18,5 19,9 51,3
1998 ............................... 101,4 41,0 37,1 34,8 12,6 29,8 17,6
1999 ............................... 165,3 46,4 39,7 99,9 6,5 33,1 73,3
2000 ............................... 117,5 44,8 37,7 51,9 8,1 25,3 34,6

2000 apr ......................... 133,8 43,6 56,0 79,8 4,8 57,8 26,8

nov......................... 123,7 43,0 38,0 66,3 11,5 43,9 33,9
dec ......................... 122,3 44,8 34,7 51,9 8,1 25,3 34,6

2001 jan.......................... 115,2 42,8 45,1 67,5 4,3 48,4 23,4
feb ......................... 115,7 42,6 35,4 66,3 8,6 42,8 32,0
mar ........................ 115,8 42,4 54,9 52,9 3,1 39,1 16,9
apr ......................... 114,0 43,8 46,7 52,9 7,1 38,3 21,6



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.

1996 .................. 94,7 96,0 -1,2 25,9 -0,1 -3,8 20,8 12,6
1997 .................. 73,8 73,0 0,8 43,2 -1,5 -3,7 38,7 51,3
1998 .................. 64,1 68,0 -3,8 -28,7 3,2 -4,5 -33,7 17,6
1999 .................. 67,9 68,8 -0,9 62,7 1,9 -7,9 55,7 73,3
2000 .................. 62,3 65,7 -3,4 -37,7 2,1 0,4 -38,7 34,6

2000 apr ............ 13,5 7,7 5,8 -3,4 0,0 -1,6 0,7 26,8

nov............ 22,2 0,4 21,7 -3,1 0,6 -1,1 18,1 33,9
dec ............ 6,4 3,0 3,4 -1,4 0,5 -1,8 0,8 34,6

2001 jan............. -2,3 9,0 -11,3 -1,4 -0,1 1,6 -11,2 23,4
feb ............ 19,0 9,8 9,2 1,1 0,2 -1,7 8,6 32,0
mar ........... -8,4 11,1 -19,5 0,1 0,8 3,6 -15,1 16,9
apr ............ 15,2 8,2 7,0 -0,6 0,2 -1,9 4,7 21,6



UDVALGTE POSTER FRA MFI-SEKTORENS KONSOLIDEREDE BALANCE
SAMT PENGEMÆNGDEN Tabel 4

heraf:

Indenlandske udlån

heraf:

Balance-
sum I alt

Hushold-
ninger

Ikke-
finansielle
selskaber

Beholdning
af inden-
landske
gældsin-

strumenter

Uden-
landske
aktiver,
netto1

Penge-
mængden

(M3)

Ultimo Mia.kr.

1996  .................. 1.931,2 1.266,6 772,8 370,0 149,2 172,7 467,4
1997  .................. 2.140,0 1.362,4 843,5 383,8 138,3 159,0 504,5
1998  .................. 2.407,2 1.491,0 929,6 408,2 153,3 154,6 523,2
1999  .................. 2.612,8 1.578,2 994,0 420,0 125,8 163,7 542,5
2000  .................. 2.805,3 1.757,4 1.066,4 499,8 113,9 60,4 516,5

2000 apr ............ 2.692,1 1.666,8 1.017,8 456,3 125,6 74,8 552,6

nov............ 2.878,9 1.747,1 1.056,8 500,9 116,8 60,7 530,4
dec ............ 2.805,3 1.757,4 1.066,4 499,8 113,9 60,4 516,5

2001 jan ............ 2.851,8 1.772,8 1.068,8 510,3 127,3 40,6 550,5
feb ............ 2.875,0 1.791,0 1.071,2 522,7 122,6 23,2 559,9
mar ........... 2.948,7 1.812,2 1.083,7 536,4 130,6 17,5 553,9
apr ............ 2.913,9 1.822,6 1.082,9 542,7 137,7 23,3 578,0

Ændring i forhold til året før, pct.

1996 .................. 7,0 5,7 6,8 2,1 -7,5 11,5 10,5
1997 .................. 10,8 7,6 9,1 3,7 -7,3 -7,9 8,0
1998 .................. 12,5 9,4 10,2 6,4 10,8 -2,8 3,7
1999 .................. 8,5 5,8 6,9 2,9 -17,9 5,8 3,7
2000 .................. 7,4 11,4 7,3 19,0 -9,5 -63,1 -4,8

2000 apr ............ 4,2 9,9 6,8 11,2 -12,4 -63,5 -0,1

nov............ 7,2 11,1 7,4 18,1 -11,4 -61,3 -4,0
dec ............ 7,4 11,4 7,3 19,0 -9,5 -63,1 -4,8

2001 jan ............ 8,5 9,9 6,9 17,1 -3,6 -66,4 -0,3
feb ............ 8,3 10,4 6,6 19,0 -5,3 -59,2 2,6
mar ........... 8,6 9,4 6,2 19,3 1,1 -82,7 1,4
apr ............ 8,2 9,3 6,4 18,9 9,7 -68,9 4,6

Anm.: MFI-sektoren omfatter danske Monetære Finansielle Institutioner, dvs. penge- og realkreditinstitutter, andre
kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger samt Danmarks Nationalbank.

1  MFI-sektorens udenlandske nettoaktiver er opgjort som differencen mellem alle aktiver og passiver, hvor MFI-sek-
torens modpart er udlænding.



PENGEINSTITUTTERNES UDLÅN Tabel 5

Fra pengeinstitutter i Danmark
Fra danskejede penge-
institutter i udlandet

heraf: heraf:

Til
danske
residen-
ter, i alt

Hushold-
ninger

Ikke-
finansielle
selskaber

Til
udlæn-
dinge I alt

Til
danske

residenter

Til
udlæn-
dinge

Samlet
udlån

Ultimo Mia.kr.

1996  .................. 305,8 167,2 86,1 83,2 171,6 73,9 97,6 560,6
1997  .................. 334,1 178,3 96,4 113,2 220,0 84,6 135,4 667,2
1998  .................. 379,0 194,7 112,5 74,8 248,1 96,4 151,7 701,8
1999  .................. 399,8 203,2 117,2 105,0 345,4 123,2 222,1 850,2
2000  .................. 525,0 235,6 187,0 104,7 312,5 66,2 246,3 942,2

2000 apr ............ 477,2 216,5 154,1 77,0 … … … …

nov............ 517,6 226,4 185,2 107,1 … … … …
dec ............ 525,0 235,6 187,0 104,7 312,5 66,2 246,3 942,2

2001 jan ............ 532,8 232,6 194,0 108,3 … … … …
feb ............ 541,2 230,1 202,3 110,3 … … … …
mar ........... 550,9 238,7 211,8 115,0 305,3 57,3 248,0 971,2
apr ............ 556,3 235,1 215,8 112,0 … … … …

Ændring i forhold til året før, pct.

1996 .................. 5,9 5,2 1,8 22,0 18,0 -0,6 37,5 11,6
1997 .................. 9,2 6,7 11,9 36,1 28,2 14,4 38,7 19,0
1998 .................. 13,4 9,2 16,7 -33,9 12,8 13,9 12,0 5,2
1999 .................. 5,5 4,4 4,2 40,4 39,2 27,9 46,4 21,1
2000 .................. 31,3 15,9 59,5 -0,2 -9,5 -46,3 10,9 10,8

2000 apr ............ 23,3 9,4 33,0 -30,4 … … … …

nov............ 28,5 12,6 52,5 -0,4 … … … …
dec ............ 31,3 15,9 59,5 -0,2 -9,5 -46,3 10,9 10,8

2001 jan ............ 21,5 10,3 43,1 26,0 … … … …
feb ............ 22,7 9,4 47,0 29,7 … … … …
mar ........... 18,4 9,3 44,6 35,0 -6,9 -38,3 5,5 10,5
apr ............ 16,6 8,6 40,0 45,3 … … … …

Anm.: Udlån til husholdninger omfatter også udlån til selvstændige erhvervsdrivende.



UDVALGTE POSTER FRA REALKREDITINSTITUTTERNES BALANCE                                  Tabel 6

heraf:

Indenlandske udlån1

Balancesum I alt

heraf til
hushold-
ninger2

heraf
rente-

tilpasnings-
lån

heraf
i valuta

Udstedte
gælds-

instrumenter

Ultimo Mia.kr.

1996 .................. 970,5 846,7 602,4 … … 945,6
1997 .................. 1.054,8 909,9 661,9 … … 1.038,5
1998 .................. 1.172,2 987,8 731,0 … 1,4 1.122,4
1999 .................. 1.222,9 1.050,9 785,8 59,7 9,6 1.116,2
2000 .................. 1.341,1 1.095,9 823,5 99,8 15,5 1.212,9

2000 apr ............ 1.194,1 1.061,4 796,1 79,9 11,4 1.096,5

nov............ 1.236,2 1.094,6 822,8 97,9 14,2 1.129,3
dec ............ 1.341,1 1.095,9 823,5 99,8 15,5 1.212,9

2001 jan ............ 1.242,1 1.102,9 828,8 103,8 16,4 1.145,1
feb ............ 1.258,0 1.108,6 833,7 110,1 17,4 1.160,3
mar ........... 1.288,1 1.116,0 837,4 119,0 19,3 1.180,6
apr ............ 1.269,3 1.120,0 840,3 124,3 20,8 1.160,1

Ændring i forhold til året før, pct.

1996 .................. 5,0 5,8 7,2 … … 7,9
1997 .................. 8,7 7,5 9,9 … … 9,8
1998 .................. 11,1 8,6 10,4 … … 8,1
1999 .................. 4,3 6,4 7,5 … … -0,6
2000 .................. 9,7 4,3 4,8 67,3 61,2 8,7

2000 apr ............ 2,4 4,7 5,9 160,5 166,9 -2,4

nov............ 5,3 4,8 5,8 83,6 65,4 4,5
dec ............ 9,7 4,3 4,8 67,3 61,2 8,7

2001 jan ............ 6,9 5,3 5,7 63,1 64,5 5,2
feb ............ 7,2 5,2 5,6 61,4 65,2 7,8
mar ........... 6,6 5,0 5,1 64,2 74,6 6,8
apr ............ 6,3 5,5 5,6 55,6 83,2 5,8

1 I specifikationen af udlån til husholdninger, rentetilpasningslån og udlån i valuta kan der være sammenfald. Derfor er
nogle udlån medtaget i mere end én af førnævnte grupperinger.

2 Udlån til husholdninger omfatter også udlån til selvstændige erhvervsdrivende.



BETALINGER FRA OG TIL UDLANDET (NETTOBETALINGER FRA UDLANDET) Tabel 7

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.

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 .................. -8,6 0,3 -18,7 49,3 -30,1 0,1 -2,2 -29,2
1999 .................. 15,1 0,9 57,8 79,6 -87,6 14,6 -9,5 64,2
2000 .................. 30,9 -0,1 -43,4 127,6 -69,2 -19,5 -30,3 -43,0

apr 99 - mar 00 .. 21,5 0,5 11,6 87,9 -92,9 -12,3 -36,2 -2,6

apr 00 - mar 01 .. 37,5 0,0 -43,5 129,8 -94,2 -31,5 -12,1 -18,2

2000 mar ........... 4,4 0,1 -4,3 13,1 -4,4 15,1 -2,7 -2,6

okt ............ 5,7 0,0 4,0 3,0 -4,1 -7,4 9,0 18,7
nov............ 4,1 0,1 0,3 13,6 -31,3 -9,9 -7,7 -3,1
dec ............ 0,3 0,0 2,9 4,6 -6,3 -10,1 -4,5 -1,3

2001 jan............. 6,5 0,2 -14,4 5,3 -19,6 -5,6 5,4 -2,4
feb ............ 4,2 0,1 -9,7 7,4 -9,9 -9,3 5,9 0,6
mar ........... 3,2 0,0 4,7 5,8 -5,8 12,2 -7,8 0,1



NATIONALREGNSKABETS FORSYNINGSBALANCE Tabel 8

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.

1996 .................. 1.060,9 533,2 274,6 198,4 2,5 1.008,7 379,4 327,2
1997 .................. 1.116,3 560,9 284,5 220,5 11,2 1.077,1 406,9 367,7
1998 .................. 1.169,0 591,5 300,5 241,0 13,2 1.146,1 413,4 390,5
1999 .................. 1.229,6 609,7 313,3 250,1 -2,0 1.171,1 460,1 401,6
2000 .................. 1.312,2 627,4 324,3 287,4 2,2 1.241,3 556,9 486,0

1999 4. kvt ........ 324,1 161,6 79,0 64,6 -1,3 303,9 127,7 107,5

2000 1. kvt ........ 313,8 153,1 79,5 70,0 2,3 304,9 120,1 111,2
2. kvt ........ 328,5 156,1 81,4 73,6 1,2 312,3 133,4 117,1
3. kvt ........ 324,8 154,2 81,6 72,0 -4,8 303,0 146,6 124,8
4. kvt ........ 345,1 164,0 81,8 71,8 3,6 321,2 156,7 132,8

Realvækst i forhold til året før, pct.

1996 .................. 2,5 2,5 3,4 4,0 … 2,2 4,3 3,5
1997 .................. 3,0 2,9 0,8 10,9 … 4,9 4,1 10,0
1998 .................. 2,8 3,6 3,1 7,6 … 4,5 2,4 7,4
1999 .................. 2,1 0,5 1,4 1,5 … -0,6 9,7 2,2
2000 .................. 2,9 -0,2 0,6 11,2 … 2,8 9,8 10,2

1999 4. kvt ........ 3,3 0,4 0,9 -1,1 … -1,3 13,5 1,1

2000 1. kvt ........ 2,6 -0,1 1,3 8,5 … 2,6 6,5 6,8
2. kvt ........ 3,6 0,9 1,0 12,8 … 3,6 10,8 11,5
3. kvt ........ 3,2 -0,2 0,1 15,0 … 2,4 13,3 12,5
4. kvt ........ 2,4 -1,3 0,1 8,6 … 2,7 8,5 10,1

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

1999 4. kvt ........ 1,5 0,6 0,1 2,6 … 0,5 4,5 1,5

2000 1. kvt ........ -0,1 -0,5 0,2 6,9 … 0,7 -2,0 3,6
2. kvt ........ 1,3 -0,5 0,0 3,1 … 1,4 6,3 4,3
3. kvt ........ 0,4 0,1 -0,2 1,7 … 0,0 4,0 2,4
4. kvt ........ 0,6 -0,6 0,1 -2,4 … 0,8 0,1 -0,4



BETALINGSBALANCENS HOVEDPOSTER (NETTOINDTÆGTER) Tabel 9

Varer
(fob) Tjenester

Vare- og
tjeneste-
balance

Løn- og
formue-

indkomst
Løbende

overførsler

Løbende
poster

i alt

Mia.kr.

1996 ............................... 43,9 8,4 52,3 -21,9 -11,7 18,7
1997 ............................... 38,4 0,8 39,2 -22,5 -12,3 4,4
1998 ............................... 26,2 -1,9 24,3 -18,4 -15,2 -9,3
1999 ............................... 46,9 11,6 58,5 -16,9 -20,6 21,1
2000 ............................... 55,6 19,8 75,4 -24,7 -25,7 25,0

apr 99 - mar 00 ............... 48,9 9,9 58,8 -19,6 -19,6 19,6

apr 00 - mar 01 ............... 56,7 26,2 82,8 -26,0 -26,2 30,6

2000 mar ........................ 4,0 1,1 5,1 -2,1 -1,3 1,8

okt ......................... 4,9 2,6 7,5 -2,6 -3,0 1,8
nov......................... 4,2 3,9 8,1 -5,3 -3,4 -0,6
dec ......................... 6,5 3,4 9,9 -4,1 -3,4 2,4

2001 jan.......................... 3,6 2,0 5,5 -1,9 0,9 4,6
feb ......................... 2,9 1,7 4,6 -0,5 -0,5 3,6
mar ........................ 4,6 2,6 7,2 -3,6 -2,0 1,6



PRISER OG VALUTAKURSER Tabel 10

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

1996 .................. 2,1 2,0 1,1 … 579,59 102,9 105,7
1997 .................. 2,2 2,2 1,9 … 660,86 100,0 103,1
1998 .................. 1,9 1,5 -0,6 … 669,70 101,3 104,6
1999 .................. 2,5 2,1 0,5 743,56 698,34 99,6 104,3
2000 .................. 3,0 3,1 5,9 745,37 809,03 95,6 100,6

2000 apr ............ 3,1 3,4 5,7 745,02 785,65 95,5 100,7

nov............ 2,6 2,9 6,7 745,67 870,68 94,5 99,5
dec ............ 2,4 2,6 3,9 745,78 831,13 95,6 100,6

2001 jan............. 2,4 2,3 4,1 746,44 795,06 97,1 101,7
feb ............ 2,4 2,5 3,4 746,31 809,49 96,9 101,7
mar ........... 2,3 2,5 3,0 746,44 820,68 97,0 102,3
apr ............ 2,7 2,8 3,6 746,32 835,92 96,7 …



UDVALGTE MÅNEDLIGE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 11

Mængdeindeks
for omsætningen

inden for

Sammensat
konjunktur-
indikator for

For-
bruger-
tillids-

indikator Industri

Bygge- og
anlægs-

virk-
somhed

Arbejds-
løshed

Pct. af
arbejds-
styrken

Råstof-
udvinding
og frem-
stillings-
virksom-

hed

1995=100

Detail-
handel

1990=100

Påbe-
gyndt

byggeri

1.000m2

Nyregi-
streringer

af
personbi-

ler

Antal stk. Nettotal

1996  ..................... 8,9 102 109,6 7.351 142.175 5 -8 8
1997  ..................... 7,9 107 111,8 8.364 152.869 9 6 8
1998  ..................... 6,6 109 114,3 9.052 162.708 2 -3 -2
1999  ..................... 5,7 111 115,6 8.486 144.256 -2 -11 -8
2000  ..................... 5,4 118 116,6 8.063 113.631 2 5 -1

Sæsonkorrigeret

2000 apr  ............. 5,3 120 117,6 648 9.442 4 4 -10

nov  ............. 5,5 120 116,5 669 8.034 1 10 -1
dec   ............ 5,4 125 116,5 634 9.208 2 10 0

2001 jan   ............. 5,3 119 116,6 … 7.535 3 7 -1
feb  ............. 5,4 120 116,5 … 7.574 1 6 -5
mar  ............ 5,4 120 … … 7.200 0 8   -10
apr   ............ … … … … 8.149 -2 0 -10



UDVALGTE KVARTALSVISE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 12

Beskæftigelse

I alt Privat

1.000 personer

Lønindeks i
frem-

stillings-
virk-

somhed

Februar
1996=100

Real
effektiv

kronekurs
baseret på

timelønninger

1980=100

Ejendoms-
priser

(enfamilie-
huse)

I pct. af ejen-
doms-

værdi 2000

1996 ......................... 2.573 1.792 101,4 102,5 82,3
1997 ......................... 2.607 1.813 105,2 100,4 91,7
1998 ......................... 2.643 1.834 109,8 103,5 100,0
1999 ......................... 2.665 1.854 114,4 103,0 106,7
2000 ......................... 2.687 1.874 118,4 98,9 113,2

Sæsonkorrigeret

2000 1. kvt ............... 2.688 1.872 117,2 100,5 109,5
2. kvt ............... 2.688 1.874 117,6 98,6 112,5
3. kvt ............... 2.687 1.875 118,9 98,4 115,0
4. kvt ............... 2.684 1.874 120,0 98,3 115,8

2001 1. kvt ............... … … … … …

Vækst i forhold til året før, pct.

1996 ......................... 1,3 1,3 3,8 -0,9 …
1997 ......................... 1,3 1,1 3,8 -2,0 11,4
1998 ......................... 1,4 1,2 4,4 3,1 9,0
1999 ......................... 0,9 1,1 4,1 -0,4 6,7
2000 ......................... 0,8 1,1 3,5 -4,0 6,1

2000 1. kvt ............... 0,9 1,0 3,5 -4,3 4,9
2. kvt ............... 1,8 2,5 3,3 -4,5 6,1
3. kvt ............... 0,1 0,2 3,8 -3,8 6,4
4. kvt ............... 0,4 0,8 3,5 -3,3 6,9

2001 1. kvt ............... … … … … …
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