
D
a

n
m

a
rk

s N
a

tio
n

a
lb

a
n

k
K

v
a

rta
lso

v
e

rsig
t

Danmarks
Nationalbank

Kvartalsoversigt
3. kvartal

D A N M A R K S

N A T I O N A L

B A N K 2 0 0 1

2001



Danmarks
Nationalbank

Kvartalsoversigt
3. kvartal

2001



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

Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen

Redaktør: Anders Møller Christensen

Kvartalsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til:

Danmarks Nationalbank, Informationssektionen, Havnegade 5, 1093 København K

Telefon 33 63 70 00 (direkte) eller 33 63 63 63

E-mail: info@nationalbanken.dk

www.nationalbanken.dk

Tryk: Schultz Grafisk A/S, København

ISSN 0107-1289

(Online) ISSN 1398-3857

Kvartalsoversigt  – 4. kvartal 2001 planlægges offentliggjort 27. november 2001.



Indhold

Seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene .............................. 1

Anvendelse af dagsværdiprincippet i
pengeinstitutternes regnskaber .......................................................... 17

Jens Verner Andersen og Per Plougmand Bærtelsen,

Kapitalmarkedsafdelingen

Med vedtagelsen af lov om finansiel virksomhed i foråret 2001 er der åbnet mu-

lighed for, at pengeinstitutterne i fremtidens regnskaber skal opgøre aktiver og

forpligtelser til dagsværdi. Artiklen diskuterer mulige konsekvenser for den fi-

nansielle stabilitet af at indføre dagsværdiprincippet.

Ny statistik for investeringsforeninger................................................ 33
Gitte Wallin Pedersen og Faisel Sethi, Statistisk Afdeling

Som led i udbygningen af den finansielle statistik påbegynder Nationalbanken

en ny statistik for investeringsforeninger, som bl.a. giver viden om ejerforholde-

ne. Det er især husholdningerne, som ejer investeringsforeningsbeviser.

Stabilitets- og vækstpagten – status i 2001 ........................................ 41
Tina Winther Frandsen, Internationalt Kontor

Der gøres status over de praktiske erfaringer med stabilitets- og vækstpagten

med fokus på udviklingen i 2001. Det centrale i pagten er, at EU-landenes of-

fentlige budgetter skal være tæt på balance eller i overskud, hvilket alle EU-

lande lever op til på mellemlangt sigt, men ikke på det korte.

Baltikum – 10 års uafhængighed ........................................................ 51
Morten Kjærgaard, Internationalt Kontor og

Jens Anton Kjærgaard Larsen, Økonomisk Afdeling

De baltiske lande har i løbet af de sidste 10 år ændret sig fra plan- til markeds-

økonomier. Væsentlige aspekter af den udvikling samt en række udfordringer

for de baltiske lande i deres stræben efter at nå EU-landenes velstandsniveau

bliver behandlet.



Udvikling i og måling af realrenten .................................................... 69
Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling

Realrenten kan i praksis ikke bestemmes entydigt. At trække den aktuelle infla-

tion fra den nominelle rente fører i mange tilfælde til fejlslutninger. I en sund

økonomi er realrenten efter skat positiv.

Makroøkonomiske nøgletal og rentekurven for euroområdet ........ 89
Anders Mølgaard Pedersen, Økonomisk Afdeling og

Jesper Wormstrup, Kapitalmarkedsafdelingen

Når makroøkonomiske nøgletal afviger fra det forventede, påvirkes den ameri-

kanske rentekurve systematisk af adskillige nøgletal. Systematikken er også til

stede i euroområdet, men i mindre grad.

Pressemeddelelse .................................................................................. 103

Tabelafsnit

40. årgang, nr. 3



1

Seneste tendenser i valuta- og
pengeforholdene

Oversigten vedrører perioden fra midten af maj til slutningen af august
2001.

DEN INTERNATIONALE ØKONOMISKE BAGGRUND

Væksten i verdensøkonomien har været beskeden de seneste kvartaler,
og der er ikke udsigt til en umiddelbar tilbagevenden til højere vækst.
Siden efteråret 2000 er gennemsnittet af en række bankers og organisa-
tioners skøn over væksten i 2001 således nedjusteret markant, jf. figur 1.
Nedjusteringerne har været størst for USAs og Japans vedkommende.

Dollaren blev styrket over for både euro og yen frem til starten af juli,
hvor den nåede det stærkeste niveau i lang tid over for euroen ved en
kurs på ca. 0,84 dollar pr. euro. Siden blev dollaren svækket, og ved ud-
gangen af august var kursen over for euro omkring 0,91.

Olieprisen nåede sidst i maj et niveau på 29 dollar pr. tønde, men
faldt til ca. 26 dollar i slutningen af august. Baggrunden for olieprisfal-

CONSENSUSSKØN OVER VÆKSTEN I 2001 Figur 1
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det er stigende lagerbeholdninger samt udsigten til en lavere efter-
spørgsel på grund af afmatningen i verdensøkonomien. Sammenslut-
ningen af olieeksportende lande, OPEC, besluttede den 25. juli på bag-
grund af prisudviklingen at nedbringe olieproduktionen med 1 mio.
tønder olie dagligt svarende til 1,3 pct. af verdensproduktionen med
virkning fra 1. september.

Den økonomiske udvikling i USA har tiltrukket sig særlig opmærksom-
hed. BNP voksede i 2. kvartal med en årsrate på 0,2 pct. Det er den lave-
ste vækstrate siden 1993. Det er et kraftigt fald i erhvervsinvesteringer-
ne, specielt i IT-produkter, der trækker mest ned, mens det private og
offentlige forbrug samt boliginvesteringerne holder væksten oppe.

I forbindelse med offentliggørelsen af nationalregnskabet for 2. kvar-
tal blev de historiske tal tilbage til 1998 revideret. Som følge af ændret
prisberegninger er væksten i investeringerne, især i IT-investeringerne,
blevet revideret kraftigt ned, og BNP-væksten for 2000 er nu opgjort til
4,1 pct. mod tidligere 5 pct. Væksten i produktiviteten er derfor nedju-
steret tilsvarende, men det ændrer ikke ved indtrykket af en meget
stærk produktivitetsudvikling i de senere år.

De seneste måneders økonomiske nøgletal har ikke vist nogen klar
tendens. Virksomhedstilliden har i et år ligget på et niveau, der indikerer
fald i industriproduktionen, om end tallene for august pegede overra-
skende opad, jf. figur 2. Forbrugertilliden har efter en svækkelse om-
kring årsskiftet været omtrent uændret frem til august, og detailsalget

INDUSTRIPRODUKTION OG VIRKSOMHEDSTILLID I USA Figur 2
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har stort set ligget fladt siden foråret. Udviklingen på boligmarkedet,
der understøttes af lave lånerenter, er fortsat stabil.

I løbet af sommeren begyndte beskæftigelsen at falde som følge af
virksomhedernes kapacitetstilpasning. Arbejdsløsheden i juli var 4,5 pct.
af arbejdsstyrken svarende til niveauet i juni. Dermed er arbejdsløsheden
en anelse højere end lavpunktet i efteråret 2000. Spørgsmålet er, om
udviklingen på arbejdsmarkedet vil påvirke forbrugerne. Stigende ar-
bejdsløshed kan få forbrugerne til at frygte for fremtiden, så de øger
opsparingen fra det aktuelle meget lave niveau. En nedgang i det priva-
te forbrug vil føre til yderligere afmatning af økonomien. Skattelettel-
serne, som er gennemført med virkning allerede i indeværende år, vil
dog i sig selv stimulere det private forbrug.

De senere års meget beskedne private opsparing tilskrives ofte kursge-
vinster på aktier frem til 2000. Udviklingen på aktiemarkedet følges
derfor tæt. I sommerens løb er kursfaldene fortsat på grund af faldende
indtjening i især IT-selskaberne. Markedsforventningerne til indtjenin-
gen i 3. kvartal i virksomhederne i Standard and Poors' indeks over de
500 mest omsatte aktier er siden begyndelsen af året blevet revideret
kraftigt ned. I starten af året var markedsforventningen en årlig vækst i
indtjeningen på omkring 10 pct., men ultimo august var forventningen
et fald i indtjeningen på ca. 14 pct. Der forventes først positiv indtje-
ningsvækst igen i 1. kvartal 2002.

I kølvandet på de lavere vækstudsigter har den amerikanske central-
bank, Federal Reserve, fortsat sine rentenedsættelser. Fed funds target
rate blev den 27. juni og igen 21. august nedsat med 0,25 pct. til nu 3,5
pct. Federal Reserve har dermed nedsat renten med i alt 3 pct. i år. Ved
de to seneste rentenedsættelser lagde Federal Open Market Committee
især vægt på de faldende erhvervsinvesteringer og den faldende indtje-
ning i virksomhederne samt den lavere vækst i udlandet. Renten på den
10-årige amerikanske statsobligation faldt fra et niveau omkring 5,6 pct.
i midten af maj til ca. 4,9 pct. i slutningen af august, jf. figur 3. 3-
måneders pengemarkedsrenten er faldet omtrent tilsvarende, så hæld-
ningen på rentekurven stort set er uændret i forhold til midten af maj.

Løn- og inflationspresset i den amerikanske økonomi er aftaget. I en
periode med vanskelige afsætningsvilkår er det sværere for virksomhe-
derne at overvælte omkostningerne i prisen, så fokus rettes i højere
grad mod at mindske omkostningerne. Prisstigningstakten var i juli 2,7
pct. år-til-år efter 3,2 pct. i juni. Lønstigningstakten har igennem hele
2001 ligget tæt på 4 pct. p.a. og ventes i lyset af det aftagende pres på
arbejdsmarkedet at udvikle sig moderat.

Væksten i euroområdet er også gået ned, men noget mindre end i
USA. Euroområdets BNP voksede med 0,5 pct. i 1. kvartal 2001 i forhold
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til 4. kvartal 2000, hvilket svarer til en stigning på 2,5 pct. i forhold til
samme periode året før. Den indenlandske efterspørgsel og eksporten
var stort set uændret, mens importen faldt.

Indikatorerne peger på, at væksten i 2. kvartal var beskeden. Virksom-
hedstilliden og væksten i industriproduktionen er faldet kraftigt, jf. fi-
gur 4. Det gør sig især gældende i Tyskland. Forbrugertilliden er svæk-
ket siden årsskiftet, men er fortsat på et højt niveau.

Nedgangen i væksten er så småt begyndt at smitte af på arbejdsmar-
kedet. Efter at have været faldende siden midten af 1997 har arbejds-
løsheden været konstant på 8,3 pct. af arbejdsstyrken de seneste tre
måneder frem til juni. Afmatningen af økonomien lægger sammen med
de ufinansierede skattelettelser i en række lande også pres på de of-
fentlige budgetter, hvor især Tyskland mangler et stykke vej i at opnå
budgetbalance. Det er vigtigt, at der er plads til at lade de automatiske
stabilisatorer virke fuldt ud uden at komme i konflikt med stabilitets- og
vækstpagtens krav til budgetunderskuddet på 3 pct.

Inflationen i euroområdet målt ved det EU-harmoniserede forbruger-
prisindeks, HICP, steg i begyndelsen af 2001, og toppede i maj med 3,4
pct. Ud over stigende energipriser skyldtes stigningen især fødevarepri-
serne som følge af BSE-krisen og problemerne med mund- og klovsyge i
nogle EU-lande. Inflationen ekskl. energi- og fødevarer steg dog også
lidt. I takt med, at situationen for fødevarer er normaliseret, og oliepri-
sen er faldet, er inflationen aftaget til 2,8 pct. i juli.

KORTE OG LANGE RENTER FOR USA OG EUROOMRÅDET Figur 3

2

3

4

5

6

7

USA 10-årig statsobligationsrente USA 3-måneders pengemarkedsrente

Tyskland 10-årig statsobligationsrente Euroområdet 3-måneders pengemarkedsrente

Pct.

2000 2001



5

Der har været udtrykt bekymring for, at overgangen til eurosedler i be-
gyndelsen af 2002 midlertidigt vil øge inflationen i euroområdet. For at
forebygge dette har myndighederne i en række lande besluttet, at alle
offentlige takster skal rundes ned, mens det i andre lande er vedtaget,
at effekten af afrundingen i offentlige takster i gennemsnit skal være
neutral. Hvordan priserne på de frie konkurrencemarkeder påvirkes af-
hænger bl.a. af, i hvilken udstrækning omkostningerne i forbindelse
med ombytningen overvæltes i priserne, og i hvilken udstrækning virk-
somhederne vil runde op eller ned i forsøget på at sætte en psykologisk
rigtig pris. Det er muligt, at priserne allerede nu bliver påvirket. Nogle
virksomheder vælger måske at hæve prisen i den nationale valuta for
ved årsskiftet at have en psykologisk rigtig pris i euro uden at sætte
priserne op på et tidspunkt, hvor der er stor fokus på forholdet, mens de
virksomheder, der vil sætte prisen ned, venter til årsskiftet. På forhånd
er formodningen dog, at priserne kun vil blive påvirket i mindre omfang
af ombytningen bl.a. som følge af, at fastsættelsen af priserne i den
samme valuta vil øge gennemsigtigheden og dermed konkurrencen over
landegrænserne.

Væksten i pengemængden (M3) er steget i de seneste måneder. Stig-
ningen var i juli 6,4 pct. år-til-år efter 6,1 pct. i juni. Vækstraten er såle-
des et godt stykke over Den Europæiske Centralbanks, ECBs, reference-
værdi på 4,5 pct. ECB anslår, at beholdningen af pengemarkedspapirer

INDUSTRIPRODUKTION OG VIRKSOMHEDSTILLID I EUROOMRÅDET Figur 4
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og kortfristede gældsinstrumenter hos residenter uden for euroområdet
løfter den årlige stigningstakt med omkring 0,75 pct.

Med henvisning til, at de monetære forhold og lønudviklingen ikke
udgør nogen fare for prisstabiliteten, og at vækstudsigterne for euro-
området er afdæmpet som følge af den lavere vækst i verdensøkonomi-
en, nedsatte ECB den 30. august 2001 de officielle rentesatser med 0,25
pct. Minimumsbudrenten på de primære markedsoperationer blev ned-
sat til 4,25 pct., mens renten på indlånsfaciliteten og den marginale ud-
lånsfacilitet blev nedsat til henholdsvis 3,25 pct. og 5,25 pct. De lange
renter i euroområdet er ligesom de amerikanske faldet siden midten af
maj, men knap så meget. Ved udgangen af august var renteforskellen
stort set elimineret, jf. figur 3.

Den økonomiske situation i Japan er i stigende grad bekymrende.
Væksten er stort set nul og priserne faldende. For at bekæmpe deflatio-
nen har Bank of Japan på det seneste besluttet at forsøge at øge pen-
gemængden ved at øge sine månedlige opkøb af obligationer.

Væksten i britisk økonomi er også aftaget. BNP voksede i 2. kvartal
med 2,1 pct. i forhold til samme periode året før. Afdæmpningen er
sket i industrien, som er ramt af den internationale udvikling og det
stærke pund, hvorimod produktionen i serviceerhvervene fortsat vok-
ser pænt. Med en arbejdsløshed på blot 3,2 pct. af arbejdsstyrken i juli
er arbejdsmarkedet fortsat stramt. Inflationen målt ved den årlige
stigningstakt i RPIX-indekset er steget lidt i 2001, men var med 2,2 pct.
i juli fortsat under Bank of Englands inflationsmål på 2,5 pct. Med hen-
visning til effekten på økonomien af den afdæmpede vækst i ver-
densøkonomien, det stærke pund samt tegn på lavere vækst i investe-
ringerne nedsatte Bank of England den 2. august reporenten med 0,25
pct. til 5 pct.

Sverige er blevet ramt relativt hårdt af den internationale afmatning.
BNP var i 2. kvartal 0,3 pct. højere end i 1. kvartal og i første halvår 2001
1,8 pct. over den samme periode året før. Den svenske krone er siden
årsskiftet svækket med omkring 9 pct. over for dollar og 6 pct. over for
euro, og inflationen er steget. Målt ved Riksbankens foretrukne indika-
tor, UND1X-indekset, var inflationen i juli 2,9 pct. over de seneste 12
måneder efter at have toppet i maj med 3,1 pct. Det er trods den svæk-
kede krone især den indenlandsk skabte inflation, som er gået op. For at
sikre, at inflationen forbliver inden for målsætningen på 2 pct. +/- 1 pct.
på mellemlangt sigt hævede Riksbanken den 5. juli styrerenten med 0,25
pct. til 4,25 pct. Riksbanken havde inden da interveneret på valutamar-
kedet for første gang siden oktober 1998 med henvisning til risikoen for
øget inflation som følge af den svage krone. Riksgældskontoret har på
det seneste besluttet at nedsætte hastigheden i omlægningen af stats-
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gælden fra gæld i fremmed valuta til gæld i kroner med henvisning til,
at omlægning er dyr ved det nuværende niveau for den svenske krone.

Afmatningen, som ramte norsk økonomi i 2. halvår 2000, er fortsat ind
i 2001. BNP voksede med 0,2 pct. fra 4. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001 i
hele økonomien, men med 0,5 pct. i fastlandsøkonomien. Inflationen var
i juli 2,7 pct. efter 3,8 pct. i juni. De norske forbrugerpriser har i 2001
været noget påvirket af afgiftsændringer i både op- og nedadgående
retning. Nedgangen i inflationen i juli skyldes især en nedsættelse af
momsen på fødevarer. Inflationen opfylder dermed den norske inflati-
onsmålsætning, som er en vækst i forbrugerpriserne på 2,5 pct. +/-1 pct.

INDENLANDSK AKTIVITET OG LØN

Dansk økonomi er også blevet påvirket af afmatningen i den internatio-
nale økonomi, men signalerne er ikke entydige. Således steg den sæson-
korrigerede ATP-beskæftigelse med omkring 20.000 personer i 1. halvår
2001 i forhold til 2. halvår 2000, og arbejdsløsheden nåede i juli ned på
5,1 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er det laveste niveau i 25 år.

Lønstigningstakten er på det seneste tiltaget betydeligt, især i indu-
strien og serviceerhvervene. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening var løn-
nen i fremstillingssektoren i 2. kvartal 5,3 pct. højere end samme kvartal
året før efter en årsvækst på 3,8 pct. i de foregående to kvartaler. Stig-
ningen skyldes til dels overenskomsttekniske forhold, så der er grund til
at vente lidt mere moderate lønstigninger i de kommende kvartaler.
Lønstigningerne modsvares imidlertid ikke længere af store produktivi-
tetsforbedringer. Oven på den markante fremgang i 2000 forventes
produktiviteten at udvikle sig noget svagere i år som følge af konjunk-
turnedgangen og et lavere investeringsniveau. De danske lønninger
stiger en del mere end i euroområdet, jf. figur 5, så konkurrenceevnen
forværres, men fra et godt udgangsleje.

I lyset af den positive udvikling i beskæftigelsen var de foreløbige na-
tionalregnskabstal for 1. kvartal 2001 overraskende negative. De viste et
fald i BNP på 1,2 pct. fra 4. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001. Faldet af-
spejlede en nedgang i både den indenlandske efterspørgsel og netto-
eksporten. Nedgangen i den indenlandske efterspørgsel dækkede over
et fald i erhvervs- og lagerinvesteringerne, mens der var en mindre
fremgang i forbrugsefterspørgslen. Det private forbrug er dermed igen
begyndt at stige oven på nedgangen i 2000, men indikatorerne taler
dog for en afdæmpet forbrugsudvikling i resten af året. Bilsalget er sta-
biliseret på et lavt niveau, og detailomsætningen har de seneste måne-
der været uændret. Forbrugertilliden har i længere tid været på et neu-
tralt niveau. Faldet i erhvervsinvesteringerne fandt sted fra et meget
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højt niveau i slutningen af 2000. Investeringsplanerne tyder på, at faldet
ikke vil fortsætte, men kapacitetsudnyttelsen i industrien er dog faldet
siden starten af året.

De sidste par år har der været en tendens til, at eksporten systematisk
er blevet revideret op, jf. figur 6, der viser væksten i eksporten af varer
og tjenester ifølge den seneste nationalregnskabsopgørelse og ifølge
den første opgørelse. Revisionerne har alt andet lige efterfølgende hæ-
vet BNP-væksten. Således faldt BNP i 1. kvartal 2000 i henhold til den
første version af nationalregnskabet med 0,5 pct., men ifølge den sene-
ste opgørelse var der en vækst på 0,5 pct.

Efter at være steget kraftigt i 2000 er industrieksporten stagneret på
et højt niveau i 2001. Dette afspejler den lavere vækst i udlandet, især i
Tyskland. Landbrugseksporten er steget meget, men med store udsving i
2001, hvilket skyldes indførelsen og efterfølgende ophævelsen af im-
portforbuddene af kød fra Europa i bl.a. USA og Japan. Importen er
stagneret i takt med afdæmpningen af den indenlandske efterspørgsel.
Det gælder både import til forbrug og import til erhvervene.

Betalingsbalancens løbende poster viste i juni et overskud på 4,7
mia.kr. For de seneste 12 måneder har overskuddet været på 42,4
mia.kr. mod 17,9 mia.kr. i den foregående 12-måneders periode. Denne
udvikling er resultatet af forbedringer for varer og tjenester og forrin-
gelser for overførsler. For 2000 som helhed var betalingsbalanceover-
skuddet ifølge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik 29,6 mia.kr.

INDUSTRIENS TIMELØNSOMKOSTNINGER I DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 5
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Betalingsbalancens løbende poster er således forbedret markant under
de seneste års højkonjunktur, jf. figur 7.

Det stigende overskud på betalingsbalancen modsvares af et pænt
overskud på de offentlige finanser og en forbedring af den private sek-
tors opsparingsbalance.

Overskuddet på de offentlige finanser stammer fra mange års ansvar-
lig finanspolitik og en gunstig konjunkturudvikling. Som den seneste
tids rigeligt høje lønstigninger og den lave ledighed bevidner, er ar-
bejdsmarkedet fortsat stramt. Finanspolitikken bør derfor ikke lempes i
forbindelse med de kommende forhandlinger om finansloven for 2002,
men tilrettelægges med henblik på at sikre den vækst i arbejdsstyrken,
som længe har været målsætningen i den økonomiske politik. Målsæt-
ningen kan understøttes med en stram offentlig udgiftspolitik. Udvidel-
ser af orlovsordninger trækker isoleret set i den modsatte retning med
deraf følgende større krav end ellers til de kommende års finans- og
arbejdsmarkedspolitik.

De senere års opsparingsunderskud i den private sektor dækker over
et overskud i selskaberne og et underskud i husholdningerne, jf. figur 8.
Husholdningssektoren har haft opsparingsunderskud siden 1994. Også
under opsvinget i 1980'erne havde selskaberne en bedre finansiel opspa-
ring end husholdningerne. I opgangsperioder strækker husholdningerne
deres resurser, hvorimod selskaberne kan finansiere investeringerne ved

EKSPORTEN AF VARER OG TJENESTER IFØLGE NATIONALREGNSKABET Figur 6
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øget indtjening. Det er dog bemærkelsesværdigt, at forskellen på de to
sektorers opsparingsbalancer har været så stor så længe, ligesom det er
bekymrende for den finansielle stabilitet, hvis den gennemsnitlige hus-
holdning til stadighed forringer sin finansielle stilling.

EKSPORT, IMPORT OG BETALINGSBALANCENS LØBENDE POSTER Figur 7
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OPSPARINGSBALANCE I HUSHOLDNINGER OG SELSKABER Figur 8
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Boligejernes finansielle stilling blev dog i gennemsnit forbedret fra 1998
til 1999, men gennemsnittet dækker over store forskelle mellem famili-
erne, og der var fortsat mange boligejere, hvis gæld oversteg ejendoms-
vurderingen af boligen, og flere, som vil blive sårbare ved et fald i ejen-
domspriserne.1

De nævnte store forskelle fra hustand til hustand skal også haves i
erindring, når man ser på statistikken for nationalregnskabets finansielle
konti, som Danmarks Statistik offentliggjorde for første gang i juni.
Trods husholdningernes vedvarende nettolåntagning har den finansielle
nettoformue, dvs. husholdningernes finansielle aktiver fratrukket deres
gæld, været næsten ubrudt stigende, jf. figur 9. Stigningen i den finan-
sielle nettoformue skyldes, at husholdningerne har haft en heldig hånd
med deres finansielle dispositioner, hvilket afspejler sig i betydelige om-
vurderinger af aktiverne, herunder kursændringer på aktieformuen.
Husholdningernes finansielle nettoformue udgjorde i 1999 omkring 665
mia.kr. eller ca. 55 pct. af BNP. En stor del af husholdningernes aktiver
består af opsparing i forsikringsselskaber og pensionskasser. Denne op-
sparing er ikke umiddelbart til disposition, og hvis man ser bort herfra,
var den finansielle nettoformue fra 1994 til 1997 stort set nul, men lidt
negativ i 1998 og 1999. Uanset dette peger statistikken på, at de danske
husholdninger generelt er velkonsoliderede. I gennemsnit ejer de deres

1
 Jf. Finansiel stabilitet, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2001.

FINANSIEL NETTOFORMUE I HUSHOLDNINGERNE Figur 9
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huse, biler og varige forbrugsgoder og har desuden en betydelig pensi-
onsformue, men det må igen understreges, at dette gennemsnit dækker
over meget store individuelle forskelle. Den globale udvikling i aktiekur-
serne i 2000 og 2001 har desuden været negativ.

Huspriserne stiger fortsat hurtigere end forbrugerpriserne. Ifølge Re-
alkreditrådets opgørelse var stigningen i 2. kvartal 7,8 pct. år-til-år. I
hovedstadsområdet er priserne steget ca. 11 pct., mens priserne i resten
af landet er steget ca. 6 pct. Dermed er tendensen til, at boligpriserne
stiger hurtigst i hovedstadsområdet fortsat. En medvirkende årsag hertil
kan være manglen på byggegrunde i området og som følge heraf et lavt
byggeri. Det sæsonkorrigerede antal handler faldt fra 1. kvartal til 2.
kvartal til et lavere niveau end normalt.

Den samlede udlånsvækst for penge- og realkreditinstitutterne er af-
taget fra 6 pct. år-til-år primo året til omkring 5 pct. i juli 2001. Væksten
i udlånet fra pengeinstitutter (inkl. udenlandske enheder) har vist en
aftagende tendens, og er nu omkring 4 pct., mens væksten i udlånet fra
realkreditinstitutter har været nogenlunde konstant. Der har især været
en nedgang i pengeinstitutternes udlån til erhverv, hvilket afspejler den
lavere vækst i investeringerne.

RENTE- OG VALUTAKURSUDVIKLINGEN I DANMARK

Kronen er blevet styrket siden midten af maj til et niveau lidt stærkere
end centralkursen i ERM2 på 7,46038 kroner pr. euro. Ultimo august var
kursen omkring 7,445. Nationalbanken har i perioden fra maj til august
netto købt valuta for 5,1 mia.kr. På baggrund af kronens styrke og stabili-
tet nedsatte Nationalbanken den 6. juli udlånsrenten og renten på ind-
skudsbeviser med 0,05 pct. til 4,95 pct. Med henvisning til ECBs rentened-
sættelse og den stabile krone nedsatte Nationalbanken den 30. august
diskontoen med 0,25 pct. til 4,25 pct. og udlånsrenten og renten på ind-
skudsbeviser med 0,3 pct. til 4,65 pct. Spændet mellem Nationalbankens
udlånsrente og ECBs minimumsbudrente blev dermed reduceret til 0,4 pct.

3-måneders pengemarkedsrenten er faldet omkring 0,3 pct. siden mid-
ten af maj og var i slutningen af august ca. 4,7 pct., jf. figur 10. Rente-
spændet til euroområdet var ultimo august omkring 45 basispoint sva-
rende til niveauet medio maj. Den danske 10-årige statsobligationsrente
har fulgt udviklingen på de internationale markeder med fald de sene-
ste måneder og var i slutningen af august ca. 5,1 pct. Rentespændet til
Tyskland har siden midten af maj ligget omkring 25-30 basispoint.

En medvirkende årsag til det lave 10-årige rentespænd er danske insti-
tutionelle investorers øgede efterspørgsel efter lange danske statsobli-
gationer. Det generelt lave renteniveau giver realkreditobligationer en
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forholdsvis høj konverteringsrisiko og dermed stor sandsynlighed for ud-
trækning, hvorfor pensionskasser mv. har øget beholdningen af lange
statsobligationer af hensyn til rentegarantierne. Som følge af indsnæv-
ringen af rentespændet er udlandets ejerandel af den 10-årige tonean-
givende obligation faldet til under 5 pct., idet de udenlandske investorer

PENGEMARKEDS- OG OBLIGATIONSRENTER Figur 10
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UDLANDETS EJERANDEL AF DEN 10-ÅRIGE TONEANGIVENDE OBLIGATION Figur 11
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har rettet fokus mod de kortere løbetidssegmenter, hvor rentespændet
er større. Den udenlandske ejerandel af den til enhver tid toneangiven-
de obligation har ofte været over 50 pct., jf. figur 11.

Renten på 30-årige realkreditobligationer er på det seneste faldet og
var ultimo august omkring 6,6 pct.

Det nominelle udestående af danske statsobligationer er reduceret
med omkring 50 mia.kr. i perioden 1997 til 2000. For at sikre et passende
volumen i de åbne serier af statspapirer har Nationalbanken lejlighedsvis
foretaget opkøb i de lukkede serier og udstedt tilsvarende i de åbne. I
forlængelse heraf er Nationalbanken på statens vegne begyndt at af-
holde ombytning via auktion. Den 18. juni 2001 afholdtes den første
auktion. Ved ombytningsauktionen udstedte staten 6 pct. stående lån
2011 mod opkøb i henholdsvis 6 pct. stående lån 2009 og 7 pct. stående
lån 2007. Resultatet af auktionen var en meget beskeden ombytning.

UDVIKLINGEN I FORBRUGER- OG NETTOPRISERNE Tabel 1

Indenlandske priser

Forbrugerpris-
indeks

Netto-
pris-

indeks Energi Import I alt
Føde-
varer Husleje

Offent-
lige

ydelser
Andre

faktorer

Vægte

HICP CPI 1,000 0,088 0,149 0,763 0,140 0,235 0,037 0,351

Vækst i forhold til året før, pct.

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
2001 2. kvt. ..... 2,5 2,6 2,7 2,4 2,8 2,8 4,0 3,0 2,4 2,1

2001 juli .......... 2,3 2,4 2,4 0,1 2,2 2,7 3,6 3,0 3,2 2,0

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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Investorerne regnede tilsyneladende med at kunne få en bedre kurs end
markedskursen, hvilket ikke var hensigten.

PRISER

De danske forbrugerpriser er siden november 2000 steget lidt mindre
end forbrugerpriserne i euroområdet. Inflationen målt ved det EU-
harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, toppede i maj med 2,8 pct. og
er siden faldet bl.a. som følge af aftagende stigninger i energi- og føde-
varepriserne. I juli var prisstigningstakten 2,3 pct. Posten "andre fakto-
rer", der afspejler den underliggende indenlandske markedsbestemte
inflation, er steget til et niveau omkring 2 pct., jf. tabel 1.

Efter opbremsningen af import- og energipriserne i første halvdel af
2001 er der sket en normalisering af den underliggende inflation. Den
underliggende inflation var i sidste halvdel af 2000 negativ, hvilket af-
spejlede, at stigningerne i energi- og importpriserne ikke blev sendt
videre til forbrugerne, men derimod blev modsvaret af faldende avan-
cer. Avancefaldet genfindes i nationalregnskabets deflator for brutto-
værditilvæksten i visse byerhverv, jf. figur 12. Det fremgår, at den un-
derliggende inflation og BVT-deflatoren følges pænt ad, specielt i de
senere år. Den gode sammenhæng er fra et teknisk synspunkt betryg-
gende, da beregningen af den underliggende inflation er baseret på de
månedlige prisstatistikker og derfor ikke nødvendigvis ligger tæt på
noget underliggende inflationsbegreb fra nationalregnskabet.

UNDERLIGGENDE INFLATION OG BRUTTOVÆRDITILVÆKST-DEFLATOR Figur 12
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Anvendelse af dagsværdiprincippet i
pengeinstitutternes regnskaber

Jens Verner Andersen og Per Plougmand Bærtelsen, Kapitalmarkedsaf-
delingen

INDLEDNING

I takt med liberalisering og deregulering af de finansielle markeder har
markedsdisciplinen fået en større betydning. Markedet straffer og be-
lønner i stigende omfang de beslutninger, som ledelse og bestyrelse i
børsnoterede virksomheder træffer. Flere internationale organisationer
påpeger de positive samfundsgevinster, der kan opnås via en stærkere
markedsdisciplin, herunder den rolle markedet har som kontrol i relati-
on til sikring af finansiel stabilitet1. For at få markedsdisciplinen til at
fungere effektivt må markedet have information. Det fås bl.a. fra de
pågældende virksomheders regnskaber, hvorfor det er vigtigt, at disse
er så retvisende som muligt.

Folketinget vedtog i maj lov om finansiel virksomhed. Regnskabska-
pitlet i denne lov skal ses i sammenhæng med den nye årsregnskabslov
også fra foråret 2001, der er en gennemgribende modernisering af
regnskabsreglerne for ikke-finansielle virksomheder. Årsregnskaberne
skal fremover fokusere mere på opgørelse og præsentation af aktuelle
værdier. Det øgede fokus på aktuelle værdier betyder for de finansielle
virksomheders vedkommende, at der er indført et nyt værdiansættelses-
princip – dagsværdiprincippet2 – som hovedregel. Større anvendelse af
aktuelle værdier i regnskabsaflæggelsen vil kunne understøtte marke-
dets mulighed for udøvelse af kontrol.

Anvendelse af dagsværdiprincippet som hovedregel i den nye finan-
sielle sektorlov træder først i kraft, når et udvalg under Finanstilsynet
har undersøgt konsekvenserne af at indføre de nye regler. I den forbin-
delse skal det bl.a. vurderes, hvordan værdiansættelsen påvirkes ved
indførelse af dagsværdiprincippet, samt hvordan der sikres en forsvarlig
overgang. Indtil da vil de nuværende værdiansættelsesprincipper være
gældende. Et grundigt udvalgsarbejde er vigtigt, da der bør være fuldt
overblik over konsekvenserne, inden dagsværdiprincippet indføres.

1
 Crockett (2001a).

2
 Dagsværdi er det danske udtryk for det engelske "fair value".
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Nationalbanken er som udgangspunkt af den opfattelse, at det eksiste-
rende forsigtighedsprincip er medvirkende til at give de finansielle insti-
tutter incitament til en hensigtsmæssig værdiansættelsespolitik. Indfø-
relsen af nye regler må ikke reducere sikkerheden for, at institutterne
kan opfylde deres forpligtelser, som det også fremgår af bemærknin-
gerne til loven.

Formålet med denne artikel er at skitsere nogle af de problemstillin-
ger, som skal drøftes, før dagsværdiprincippet kan tages i anvendelse.
Artiklen behandler især problemstillinger med relation til dagsværdian-
sættelse af pengeinstitutternes udlån. Første del belyser principperne for
værdiansættelse i finansielle virksomheder. Afsnittet beskriver lovudvik-
lingen og sammenligner dagsværdiprincippet med de nugældende reg-
ler for værdiansættelse. Anden del fokuserer på implikationerne, her-
under fordele og ulemper ved anvendelse af dagsværdiprincippet. De
nye regler forventes at indvirke positivt på markedets mulighed for kon-
trol. I tredje del beskrives den internationale udvikling inden for regn-
skabsstandarder for værdiansættelse.

Selv om der på regnskabsområdet inden for EU er  udarbejdet en
fremtidig strategi, er den internationale udvikling inden for området
ikke entydig. Ved fortsat uvished om den internationale udvikling vil
processen i Danmark blive påvirket. I bemærkningerne til loven er det
således anført, at anvendelse af dagsværdiprincippet først vil blive gen-
nemført, "når udviklingen i international praksis har gjort det hensigts-
mæssigt"1.

PRINCIPPERNE FOR VÆRDIANSÆTTELSE

Udviklingen på lovområdet i Danmark
Lov om finansiel virksomhed2 er en opfølgning på anbefalingen i be-
tænkningen "Den finansielle sektor efter år 2000", som blev afgivet i
1999 af et udvalg under Økonomiministeriet. Den øgede integration af de
finansielle markeder og dannelsen af finansielle konglomerater er bag-
grunden for den nye lov, som er en sammenskrivning af en række ensar-
tede regler fra de enkelte sektorlove. Målet er, at ensartede finansielle
produkter lovgivningsmæssigt skal behandles ens uanset oprindelse.

Regnskabskapitlet i den nye lov om finansiel virksomhed indeholder
desuden reelle lovændringer. Finansielle virksomheder er ikke omfattet
af den nye årsregnskabslov, men formuleringerne i den nye lov om fi-
nansiel virksomhed er i vidt omfang enslydende med de parallelle be-

1
 Økonoministeriet, Forslag til lov om finansiel virksomhed, 2001.

2
 For en uddybning se Beretning og regnskab 2000, Danmarks Nationalbank, side 61 og 146-147.
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stemmelser i den nye årsregnskabslov. Denne ensartethed skal sikre, at
regnskabsaflæggelsen i finansielle og ikke-finansielle virksomheder ba-
seres på de samme principper og det samme begrebsapparat. Både i den
nye årsregnskabslov og i regnskabskapitlet er der henvist til den interna-
tionale udvikling på regnskabsområdet. Der er bl.a. henvist til, at inter-
nationaliseringen på kapitalmarkederne i stigende grad kræver regn-
skabsregler, der sikrer gennemsigtighed og sammenlignelighed i regn-
skabsaflæggelsen på internationalt plan1.

De nye regnskabsregler er teoretisk set udtryk for et skifte væk fra
transaktionsbaserede over mod værdibaserede regnskaber. Transakti-
onsbaserede regnskaber tager udgangspunkt i realiserede transaktioner
og værdiansættelse udfra historiske anskaffelsespriser. I værdibaserede
regnskaber bliver der lagt mere vægt på aktuelle og korrekte værdian-
sættelser af aktiver og forpligtelser, ligesom der ikke nødvendigvis skal
foreligge en transaktion, før en værdiændring indregnes i resultatopgø-
relsen.

Ændringen af værdiansættelsesprincippet i lov om finansiel virksom-
hed er dels begrundet med, at den nugældende hovedregel allerede på
nuværende tidspunkt indeholder så mange undtagelser, at det kan være
misvisende at fastholde denne. Dels at udviklingen i international regn-
skabspraksis peger i retning af, at flere og flere aktiver og forpligtelser
skal måles til dagsværdi, idet det antages, at dette fører til mere gen-
nemskuelige og sammenlignelige regnskaber.

Det retvisende billede
Det overordnede krav til regnskabet er, at det skal give et retvisende
billede af instituttets balance, økonomiske stilling samt resultatet. Det
retvisende billede er et abstrakt krav, der skal sikre, at regnskabsaflæg-
gelsen er relevant og overskuelig for regnskabsbrugeren. Det retvisende
billede understøttes af en række mere konkrete grundlæggende forud-
sætninger, herunder fx krav om, at transaktioner, begivenheder og
værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet
for betaling (periodisering).

Ved vurdering af dagsværdiprincippet og de nugældende værdiansæt-
telsesprincipper bør det erindres, at værdiansættelser er påvirket af
subjektive vurderinger.

De nugældende værdiansættelsesprincipper
Værdiansættelsen af de finansielle institutters aktiver og forpligtelser er
underlagt forsigtighedsprincippet. For finansielle virksomheder har for-

1
 Økonomiministeriet, Forslag til lov om finansiel virksomhed, 2001.
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sigtighedsprincippet to betydninger. Dels må gevinster som hovedregel
ikke indregnes, før de er realiserede, mens værdiforringelser skal ind-
regnes, så snart de truer1. Dels bliver forsigtighedsprincippet fortolket
således, at de finansielle virksomheder i praksis, inden for lovens ram-
mer, lægger sig i den forsigtige ende ved værdiansættelse af aktiver og
forpligtelser. Anvendelsen af forsigtighedsprincippet varierer mellem de
enkelte finansielle institutter.

Endvidere påvirkes værdiansættelsen efter de nugældende regler af,
at der benyttes forskellige værdiansættelsesprincipper for de enkelte
balanceposter. Hovedreglen i de nugældende værdiansættelsesprincip-
per er anskaffelsesprisprincippet, dvs. aktivet værdiansættes med ud-
gangspunkt i anskaffelsesprisen.

Noterede værdipapirer skal værdiansættes til de officielt noterede
kurser ultimo regnskabsåret. Noterede værdipapirer opgøres således til
markedsværdien, hvilket er en undtagelse fra anskaffelsesprisprincippet
og forsigtighedsprincippet. Unoterede værdipapirer værdiansættes
derimod primært til anskaffelsesprisen. Såfremt værdien i handel og
vandel falder, skal der foretages nedskrivning af unoterede værdipapi-
rer, mens der ikke må opskrives ved stigende værdi ud over anskaffel-
sesprisen.

Udlån værdiansættes til nominel værdi, hvilket svarer til gælden fra-
trukket hensættelser (restgælden). Der foretages afskrivninger (tab) og
nedskrivninger (hensættelser) af udlånene efter en nøje gennemgang af
de enkelte udestående fordringer. Hensættelserne skal  være nødvendi-
ge og tilstrækkelige til at dække de forventede tab.

De nuværende værdiansættelsesregler betyder således, at både reali-
serede og urealiserede værdiforringelser af aktiverne fratrækkes på
resultatopgørelsen, mens urealiserede værdistigninger i mindre omfang
kan indregnes i resultatopgørelsen.

Forsigtighedsprincippet er blevet kritiseret for at kunne skabe "skjulte
reserver", hvilket vil sige, at den finansielle virksomhed inden for lovens
rammer skaber en buffer mellem værdiansættelsen i regnskabet og den
"sande" værdi. Dette sammenholdt med, at de finansielle virksomheder
ikke anvender forsigtighedsprincippet i samme omfang, gør det vanske-
ligt for regnskabsbrugerne at vurdere, hvor forsigtige de forskellige
finansielle virksomheder er. Forsigtighedsprincippet kan således på en
måde være med til at reducere regnskabets udsagnskraft og hermed
regnskabets værdi som relevant beslutningsgrundlag for regnskabsbru-
gerne.

1
 Jf. Lov om banker og sparekasser § 32, stk. 1, nr. 3.
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Den "skjulte reserve", som opbygges under forsigtighedsprincippet, kan
på den anden side medvirke til at udjævne resultaterne mellem gode og
dårlige perioder, og dermed dæmpe ejernes krav om udlodning i gode
tider. En sådan stødpude kan medvirke til at sikre den finansielle stabili-
tet.

Dagsværdiprincippet
Ifølge lov om finansiel virksomhed vil værdiansættelsesprincippet i frem-
tiden ændres til dagsværdien, der måles som "den markedsværdi, der
kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på et velfungerende mar-
ked. Hvis aktivet eller forpligtelsen ikke handles på et velfungerende
marked, anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien
på det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse". Den lø-
bende værdiregulering af aktiver og forpligtelser skal indregnes i resul-
tatopgørelsen. Egenkapitalen vil løbende blive påvirket af udsvingene i
aktivernes og forpligtelsernes værdi.

Dagsværdiprincippet anvendes som nævnt allerede i de finansielle
virksomheder for visse poster, fx for de noterede værdipapirbehold-
ninger. En væsentlig del af kreditinstitutternes balance, fx udlån og
indlån, handles ikke på velfungerende markeder. Dagsværdien for
aktiver og forpligtelser, som ikke handles på velfungerende markeder,
kan teoretisk estimeres ved hjælp af anerkendte beregningsmetoder.
Dagsværdien er et estimat af, hvad et aktiv vil kunne indbringe ved
overdragelse til en køber på markedsmæssige vilkår. For en forpligtelse
skal det estimeres, hvad forpligtelsen kan udlignes med på markeds-
mæssige vilkår.

Den nye lov om finansiel virksomhed anvender ikke det eksisterende
forsigtighedsprincip. Målet er, at de fremtidige værdibaserede regnska-
ber i højere grad skal afspejle de finansielle virksomheders aktuelle øko-
nomiske situation og således være fri for "skjulte reserver"1.

IMPLIKATIONER VED DAGSVÆRDIPRINCIPPET

Ved at indføre dagsværdiprincippet som hovedreglen i den nye lov om
finansiel virksomhed er der taget et skridt i retning mod at give marke-
det bedre mulighed for at fungere som kontrolmekanisme. Bl.a. Bank
for International Settlements (BIS) har påpeget, at mere kan gøres for at
opnå en bedre markedsdisciplin, primært ved at tilvejebringe bedre in-
formation til markedet2. I samme forbindelse understreges dog, at en vis

1
 I henhold til oplysning fra Finanstilsynet er Danmark blandt de lande, som er længst fremme i over-

vejelser om anvendelse af dagsværdier inden for livsforsikringsselskabers regnskaber.
2
 Crockett (2001b).
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form for forsigtighed eller konservatisme ved værdiansættelsen kan
virke som en naturlig stabilisator, der forebygger, at de finansielle insti-
tutter øger udsvingene i den økonomiske udvikling.

I det følgende er forsøgt opridset nogle forhold, som ændres ved ind-
førslen af dagsværdiprincippet. Der er ikke tale om en udtømmende
liste, og flere af de fremførte forhold er generelt velkendte, da de ind-
gik i forbindelse med lovbehandlingen.

Dagsværdiprincippet og udlånsporteføljen
Der er ikke på nuværende tidspunkt, hverken nationalt eller internatio-
nalt, fastlagt regler for, hvorledes udlån skal indregnes i regnskabet til
dagsværdi. Inden dagsværdiprincippet implementeres i Danmark, skal
det i det tidligere omtalte udvalg afdækkes, hvorledes værdiansættelsen
af kreditinstitutternes udlån vil blive påvirket i sammenligning med den
nuværende praksis. Netop vurdering af konsekvenserne ved benyttelse
af dagsværdiprincippet på udlån er interessant, da udlånsporteføljen
udgør en væsentlig del af de finansielle institutters balance, og ikke
handles på et marked.

Finansielle institutters udlån indregnes i dag til nominel værdi i regn-
skabet. Tab, der betragtes som endeligt konstaterede, afskrives direkte i
udlånets nominelle værdi. Såfremt en nøje gennemgang af den enkelte
debitors evne og vilje til at forrente og afdrage udlånet viser, at udlånet
– helt eller delvist – ikke forventes tilbagebetalt, foretages der en hen-
sættelse1 på udlånet. Når der foretages en hensættelse, betyder det, at
udlånets nominelle værdi nedskrives. Er der stillet sikkerhed for et ud-
lån, hvorpå der foretages en hensættelse, modregnes den forventede
værdi af sikkerhederne i hensættelsen. Hensættelserne i de danske fi-
nansielle institutter er præget af forsigtighedsprincippet.

Da der ikke er praktiske erfaringer med dagsværdimåling af udlån,
kan de mulige implikationer af overgang til dagsværdimåling af udlån
kun vurderes ud fra de forudsætninger og metoder, som på nuværende
tidspunkt formodes at skulle danne grundlag for værdiansættelsen.
Dagsværdien på en udlånsportefølje skal afspejle, hvad udlånsporteføl-
jen kan indbringe ved overdragelse til en anden udlåner på markeds-
mæssige vilkår. En nutidsværdiberegning af udlånsporteføljen er frem-
hævet som et muligt estimat for dagsværdien.

Nutidsværdimetoden giver gode muligheder for, at de finansielle insti-
tutter kan beregne dagsværdierne på porteføljebasis, hvilket er i god
overensstemmelse med de finansielle institutters øvrige risikostyrings-
metoder. Ved beregning af nutidsværdien af udlånporteføljen tilbage-

1
 Begreberne hensættelse og nedskrivning bruges i flæng.
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diskonteres lånets forventede fremtidige betalingsstrømme med en risi-
kojusteret rente. Denne risikojusterede1 rente kaldes diskonteringsfakto-
ren. Fastsættelsen af diskonteringsfaktoren påvirkes af en lang række
forskellige faktorer, som overordnet kan opdeles i: Aktuelle markeds-
rentesatser, institutspecifikke forudsætninger og kreditrisici. Aktuelle
markedsrentesatser vil være en bestemmelse af den risikofri rente, som
fx påvirkes af udviklingen på kapitalmarkederne. Institutspecifikke for-
udsætninger kan fx være påvirket af instituttets strategi og risikosty-
ringsmetoder. En række faktorer påvirker estimationen af kreditrisiko-
en, som fx den øjeblikkelige konjunktursituation, politiske beslutninger,
geografiske- og sektormæssige udviklingstendenser, samt instituttets
mulighed for risikospredning. Kreditrisikoen er vanskelig at estimere
præcist, ligesom den også vil variere mellem de enkelte institutter. Fast-
sættelsen af diskonteringsfaktoren vil være kompliceret og værdiansæt-
telsen kan ikke umiddelbart verificeres i markedspriser, hvilket kan gøre
det vanskeligt at gennemskue værdiansættelsen.

Ved benyttelse af dagsværdiprincippet vil hensættelser blive erstattet
af direkte op- og nedskrivninger af værdien af udlånsporteføljen frem
for som i dag at blive bogført på en separat konto – korrektivkontoen. I
princippet er der tale om to metoder, der over en periode teoretisk kan
lede frem til samme regnskabsresultat.

Som nævnt er et væsentlig formål med dagsværdiprincippet at undgå
"skjulte reserver". Beregning af nutidsværdierne vil imidlertid skulle
foretages på baggrund af en vægtning af de faktorer, som indgår i dis-
konteringsfaktoren. Dermed kan der argumenteres for, at regnskabs-
brugerne vanskeligt kan vurdere principperne bag den finansielle virk-
somheds værdiansættelse2. Der vil i princippet være tale om samme pro-
blemstilling som ved anvendelse af forsigtighedsprincippet.

Ved regnskabsaflæggelse efter dagsværdiprincippet vil værdien af
udlånsporteføljen skulle op- eller nedskrives, så snart der sker markeds-
eller konjunkturmæssige ændringer, hvilket vil give en aktuel fremstil-
ling af værdierne i årsregnskabet. Efter det nugældende værdiansættel-
sesprincip foretages der først hensættelser, når de markeds- eller kon-
junkturmæssige ændringer har påvirket den enkelte låntagers økonomi,
således at der forventes tab. På denne baggrund kan der argumenteres
for, at erkendelsen af den ændrede kreditrisiko sker på et tidligere tids-
punkt ved dagsværdiprincippet end ved det nugældende princip. Vær-
diansættelsen efter dagsværdiprincippet er således mere fremadrettet.
Tankegangen bag dette argument er skitseret i boks 1.

1
 Risikojusteringen kan også foretages på de forventede fremtidige betalingsstrømme.

2
 Jackson and Lodge (2000).
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Dagsværdiprincippet i relation til den cykliske sammenhæng
Erfaringsmæssigt har den finansielle sektor været bedre til at diversifice-
re på tværs af sektorer end over tid. De finansielle institutter fokuserer
således i høj grad på at opnå diversifikation ved at sprede kreditrisikoen
over en række sektorer. Imidlertid har tidligere perioder vist, at kreditri-
sikoen er meget afhængig af risici knyttet til den konjunkturmæssige
udvikling, jf. boks 2.

Kimen til dårlige tider bliver lagt, når der i opgangstider udvises for
stor dristighed, og det er i de gode tider, at den finansielle sektor skal

EKSEMPEL PÅ UDVIKLINGEN I UDLÅNSPORTEFØLJENS VÆRDI Boks 1

I figuren nedenfor er en teoretisk udvikling i værdiansættelsen af et variabelt forren-

tet udlån vist under hensyntagen til ændret kreditrisiko efter henholdsvis det nugæl-

dende princip og dagsværdiprincippet. Som udgangspunkt er der udlånt 100 kr. I pe-

riode 0 formodes det, at værdiansættelsen er ens efter de to værdiansættelsesprin-

cipper. I periode 1 stiger tabssandsynligheden med 2 procentpoint, hvilket får den

dagsværdi-estimerede værdi af udlånet til at falde til under udgangspunktet, da dette

er udtryk for en højere kreditrisiko. Efter det nugældende princip optages udlånet til

nominel værdi1 til trods for, at tabssandsynligheden er steget. I periode 2 har den hø-

jere kreditrisiko påvirket debitors forhold således, at et tab truer. En hensættelse er

nødvendig efter det nugældende princip. Efter dagsværdiprincippet er der tidligere

taget højde for den øgede tabssandsynlighed.

UDVIKLINGEN I UDLÅNSPORTEFØLJENS VÆRDI

Anm.: Eksempeldata.

1 For at forsimple eksemplet er det antaget, at kreditrisikopræmien er uændret mellem perioderne.
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polstre sig mod fremtidige tilbageslag. Flere empiriske studier har imidler-
tid påvist, at den finansielle sektor har svært ved at efterleve dette1. Også
den danske udvikling viser en tæt sammenhæng mellem udlånsvækst,
BNP-vækst og tab og hensættelsesprocenten, jf. figur 1. I perioder med
høj økonomisk vækst udviser kreditgivningen kraftig vækst. Omvendt er
det først, når den økonomiske nedgang har materialiseret sig, at institut-
terne foretager de nødvendige hensættelser. Der er flere årsager hertil,
bl.a. lovgivning, der generelt ikke tillader indkomstudjævning.

Meget vil afhænge af, om dagsværdiprincippet kan tilskynde institut-
terne til i højere grad at benytte en længere tidshorisont i forbindelse

1
Cavallo and Majnoni (2001).

TEORETISKE FORKLARINGER AF DEN FINANSIELLE SEKTORS MEDCYKLISKE
SAMMENHÆNG Boks 2

Flere internationale analyser har belyst sammenhængen mellem finansiel stabilitet og

økonomisk vækst. Der peges på, at lavere økonomisk vækst kan forringe  låntagernes

tilbagebetalingsevne. Sammenhængen går dog ikke kun den ene vej, idet den finan-

sielle sektor qua sin adfærd  kan siges at være med til at forstærke den økonomiske

udvikling1,2. Som eksempel kan det nævnes, at den finansielle sektor fortsætter med

at give kredit på tilsyneladende gode vilkår i de tilfælde, hvor kreditgivningen er ba-

seret på høje værdier af den underliggende sikkerhed. Imidlertid kan netop den fort-

satte kreditgivning være det, som er med til at understøtte de stigende sikkerheds-

værdier og dermed holde niveauet kunstigt oppe. Konsekvensen kan være, at udsvin-

gene i den økonomiske vækst bliver større, hvilket efterfølgende kan påvirke den fi-

nansielle stabilitet, da sektoren rammes hårdere, når tilbageslaget først kommer.

Den finansielle sektors medcykliske sammenhæng blev allerede påpeget af Keynes i

1930'erne og er i den nyere litteratur3 forsøgt forklaret med "disaster myopia" og

"cognitive dissonance". Begge forklaringer fokuserer på psykologiske forhold.

Disaster myopia indebærer, at den finansielle sektor systematisk undervurderer risi-

koen for en katastrofe. Hukommelsen er ikke lang nok til at kunne huske tidligere ti-

ders problemer, hvorved erfaringerne ikke tilstrækkeligt indarbejdes i kreditgivnin-

gen. Ved cognitive dissonance fastholdes en strategi på trods af ny information, som

sår tvivl herom. Mislyde vil blive tilbagevist enten ved at tage afstand fra den nye in-

formation eller ved at påvirke den herskende opfattelse på en måde, så den hidtidige

strategi støttes. Problemer bliver ikke anerkendt i tide af frygt for ubehagelige kon-

sekvenser på kort sigt.

Som konsekvens af de psykologiske faktorers påvirkning bliver den finansielle sek-

tors adfærd ikke tilstrækkelig forudseende. Hensættelser bliver således først foreta-

get, når problemerne har materialiseret sig, og ikke når risiciene er størst, dvs. på

toppen af en højkonjunktur. Omvendt holdes der igen med kreditgivning, når pro-

blemerne har vist sig i en lavkonjunktur. Netop her er risiciene mindst, da der nu er

stor sandsynlighed for at tingene går den anden vej.

1 Borio, Furfine og Lowe (2001).
2 Beattie et al. (1995).
3 Guttentag og Herring (1986).
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med værdiansættelse af aktiver og forpligtelser. Anvendelse af dags-
værdiprincippet og diskontering af alle fremtidige betalingsstrømme på
et udlån, kan således være med til at sætte større fokus på udviklingen
over tid frem for udelukkende at fokusere på diversifikation mellem
sektorer.

Volatilitet
Ved anvendelse af dagsværdiprincippet må regnskabet forventes at udvi-
se større udsving end balanceposter værdiansat efter historiske anskaffel-
sespriser og forsigtighedsprincippet. Internationale analyser peger således
på, at dagsværdiprincippet kan føre til øget volatilitet i bankernes indtje-
ning og egenkapital.1 En forudsætning for, at denne øgede volatilitet får
den rigtige markedsvirkning, er, at regnskabsbrugerne kan fortolke de
mere volatile værdiansættelser. Hvis ikke det er tilfældet, kan dagsværdi-
princippet mindske gennemskueligheden og hermed markedets mulighed
for disciplinering af de finansielle virksomheder.

Yderligere afrapportering i form af krav om offentliggørelse af føl-
somhedstest på de enkelte regnskabsposter kan være medvirkende til at
skabe større klarhed. Således bør de dagsværdier, som opgives i regn-
skabet, suppleres med oplysninger, der belyser balancens følsomhed
over for uforudsete ændringer. I en eventuel overgangsperiode mellem

1
 Banque de France (2001).

UDLÅNSVÆKST, BNP-VÆKST OG TAB OG HENSÆTTELSESPROCENTEN Figur 1
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de nuværende regnskabsregler og dagsværdiprincippet kunne regn-
skabsbrugerne muligvis forberedes ved at indføre noter i regnskabet
med oplysninger om dagsværdierne1.

Kapitaldækning og dagsværdiprincippet
Ved anvendelse af dagsværdiprincippet vil værdiansættelsen af aktiver
og forpligtelser løbende blive påvirket af den aktuelle markeds- og
konjunktursituation samt en række andre vilkår. Disse løbende udsving i
værdiansættelsen kan resultere i, at egenkapitalen også løbende vil
udvise udsving.

Større udsving i egenkapitalen kan være problematisk i de finansielle
virksomheder som følge af de pålagte kapitalkrav. Under de gældende
kapitalkrav dækker kapitalen i princippet de ikke-forventede tab, mens
hensættelser dækker de forventede tab. Øgede udsving i kapitaldæk-
ningen vil, udfra et hensyn til finansiel stabilitet, ikke være ønskelige. I
bemærkningerne til loven er det også pointeret, at anvendelsen af det
nye værdiansættelsesprincip ikke må reducere sikkerheden for, at kredit-
institutterne kan opfylde deres forpligtelser, ligesom det skal overvejes,
om ændringen nødvendiggør tilpasning i kravene til kreditinstitutternes
kapital.

Kapitalkravene er også under forvandling2. Baselkomiteen offentlig-
gjorde i januar 2001 sit andet konsultationspapir om nye kapitalkrav til
pengeinstitutterne. Målet med de foreslåede kapitalkrav er at skabe
bedre sammenhæng mellem kapitalkravene og de reelle risici, som pen-
geinstitutterne påtager sig. Dermed bliver der bedre sammenhæng
mellem den måde, hvorpå pengeinstitutterne reelt styrer og afdækker
deres risici, og de kapitalkrav, der stilles.

Den samlede påvirkning på pengeinstitutternes adfærd ved nye regn-
skabsregler og kapitalkrav er ikke klar på nuværende tidspunkt, og det-
te bør analyseres grundigt.

INTERNATIONALE UDVIKLINGSTENDENSER

EU har vedtaget en fælles regnskabsstrategi3, som har til formål at sikre
ensartede regnskabsaflæggelser fra de europæiske børsnoterede virk-
somheder, således at sammenligneligheden øges. Som et led i denne
regnskabsstrategi vil regnskabsstandarderne fra International Accoun-
ting Standards Board4 på sigt blive implementeret. På længere sigt er

1
 Basel (2000).

2
 Se Hyldahl (2001) for en uddybning.

3
 Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, EUs regnskabsstrategi: Vejen frem, Bruxelles, 2000.

4
 International Accounting Standards Board er dannet ved en omdannelse af International Accounting

Standards Committee.
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det International Accounting Standards Boards mål, at alle finansielle
aktiver og forpligtelser skal værdiansættes efter dagsværdiprincippet.

Som opfølgning på denne strategi har EUs ministerråd og Europapar-
lamentet i maj 2001 godkendt et direktiv med henblik på at modernise-
re EUs regnskabsdirektiver, så dagsværdiprincippet kan implementeres.
Målet er, at der i de tre berørte direktiver1 åbnes mulighed for, at visse
finansielle aktiver og forpligtelser kan værdiansættes til dagsværdien.

I 1997 blev der oprettet en international arbejdsgruppe (Joint Working
Group of Standard Setters2), som skulle udarbejde et udkast til en ny
standard, der foreskrev fuldstændig benyttelse af dagsværdiprincippet
ved værdiansættelse af finansielle aktiver og forpligtelser3. Joint Wor-
king Group of Standard Setters udsendte første udkast, "Draft Standard
and Basis for Conclusions – Financial Instruments and Similar Items" i
åben høring i december 2000. En række internationale organisationer,
som fx Baselkomiteen og komiteer under Kommissionen, arbejder i øje-
blikket med udarbejdelse af høringssvar til det udsendte udkast. Basel-
komiteen har tidligere udtrykt reservationer over for fuldstændig benyt-
telse af dagsværdiprincippet4, 5.

Dynamiske hensættelser i relation til dagsværdiprincippet
Myndighederne i flere lande er opmærksomme på den finansielle sek-
tors stærke afhængighed af den økonomiske udvikling, herunder også
sektorens til tider medcykliske adfærd. I nogle lande er det overvejet at
ændre lovgivningen for at sikre en mindre medcyklisk påvirkning og
adfærd. Midlet, der anvendes, er dynamiske hensættelser, jf. boks 3.
Princippet er, at institutterne pålægges krav om at lægge mere til side i
de gode tider på baggrund af erfaringer fra den hidtidige økonomiske
udvikling.

I princippet kan dagsværdiprincippet og dynamiske hensættelser få
samme indflydelse på regnskabet og være med til at sikre en længere
tidshorisont ved værdiansættelsen. Ved dynamiske hensættelser sker
dette ved at opbygge en reserve, som der kan tæres på i de dårlige ti-
der. Ved dagsværdiprincippet foretages justeringen direkte over resul-
tatopgørelsen, og dermed via kapitalgrundlaget i den sidste ende. Den
væsentligste forskel mellem de to værdiansættelsesmetoder er imidler-

1
 Direktiv 78/660/EØF om årsregnskaber. Direktiv 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber for visse

selskabsformer og Bankregnskabsdirektivet.
2
 Medlemmerne var regnskabseksperter fra Australien, Canada, Frankrig, Tyskland, Japan, New Zea-

land, Storbritannien, USA, de nordiske lande og IASC.
3
 Joint Working Group of Standard Setters er en arbejdsgruppe under International Accounting Stan-

dards Board.
4
 Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure, Basel,

Juli, 1999.
5
 Basel Committee on Banking Supervision, Report to G7 Finance Ministers and Central Bank Governors

on International Accounting Standards, Basel, April 2000.
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tid, at dagsværdimetoden er fremadskuende, mens dynamiske hensæt-
telser i praksis har været mere bagudskuende.

Selv om de to metoder måske ikke er afgørende forskellige og i og for
sig kan tjene det samme formål om at medvirke til større stabilitet, viser
det dog, at den internationale udvikling ikke er entydig.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Vedtagelsen af lov om finansiel virksomhed var startskuddet til en pro-
ces, hvor konsekvenserne af dagsværdiprincippet yderligere skal analy-
seres og debatteres, inden princippet kan tages i brug som hovedreglen
i de finansielle virksomheders regnskaber. En grundig analyse og et fyl-
destgørende udvalgsarbejde er meget vigtigt, da der bør være fuldt

DYNAMISKE HENSÆTTELSER Boks 3

Ved brug af dynamiske hensættelser forsøges hensættelserne udjævnet over et fuldt

konjunkturforløb, således at der hvert år i regnskabet bogføres en hensættelse, som

er gennemsnittet af hensættelserne over hele konjunkturforløbet.

Fortalere for indførelse af dynamiske hensættelser har fremført, at der skabes en

bedre synkronisering af indtægter og udgifter over tid, hvorved periodiseringen og

dermed relevansen af regnskabet øges. På en låneportefølje vil der således over tid al-

tid være en vis om end lille sandsynlighed for, at der på nogle lån må foretages en

hensættelse. Ved at have hensættelser, som følger den økonomiske udvikling, vil den

faktisk foretagne hensættelse henholdsvis over-/underestimere det forventede ni-

veau. Endvidere fremføres, at dynamiske hensættelser vil gøre den finansielle sektor

mindre følsom over for konjunkturudsving. Netop risikoen for større påvirkning fra

konjunkturerne anses af flere for at være et sandsynligt udfald af de nye kapitaldæk-

ningsregler1.

Kritikerne har omvendt fremført, at dynamiske hensættelser kan føre til skabelse af

reserver, idet de ekstra hensættelser overføres til en buffer. I de senere år har regn-

skabspraksis søgt at reducere brugen af buffere, da man har søgt at få værdierne

frem i lyset. De obligatoriske regler kan dermed gøre ansvarsfølelsen hos ledelsen

mindre og reducere deres incitament til at kontrollere udviklingen.

I Spanien er der nyligt indført et system, hvor anvendelse af dynamiske hensættel-

sesmodeller er gjort obligatorisk. Ligesom i flere andre europæiske lande er det i

Danmark ikke tilladt at foretage dynamiske hensættelser2.

Ideen med at foretage hensættelser over et helt konjunkturforløb bliver til en vis

grad anvendt i finansielle koncerners risikostyringssystemer (Risk Adjustet Return on

Capital – RAROC modeller), hvor der opgøres et risikojusteret resultat. Resultatet er

således reduceret med de tab, der over en længere periode gennemsnitlig må forven-

tes at være ved driften.

1 For yderligere om de nye kapitaldækningsregler henvises til Hyldahl (2001).
2 Der er mulighed for, at der kan foretages hensættelser på grupper af ensartede mindre lån på

basis af statistiske beregninger over debitorrisiko (statistiske hensættelser), hvis der ellers er tale
om nødvendige og tilstrækkelig hensættelser til at dække de indeholdte risici i engagementerne.
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overblik over konsekvenserne af  dagsværdiprincippet, inden det im-
plementeres. I den forbindelse er det også vigtigt at iagttage den inter-
nationale udvikling.

Det nye princip vil være et skridt i retning mod at give markedet mere
aktuel information om risikoudviklingen i de finansielle virksomheder.
Derfor kan dagsværdiprincippet i det mindste ud fra en teoretisk be-
tragtning være med til at forbedre markedskontrollen og dermed bi-
drage til, at ledelse og bestyrelse i finansielle virksomheder træffer be-
slutninger, som styrker den finansielle stabilitet.

Imidlertid er der en række forhold ved indførelse af dagsværdiprincip-
pet, der skaber tvivl om princippets kvaliteter, og som bør analyseres
grundigt. Der er bred enighed om, at dagsværdiprincippet vil føre til
større udsving i de opgjorte regnskabsposter. Denne øgede volatilitet
kan være uheldig i de tilfælde, hvor opgørelsen af værdierne er estime-
ret og dermed forbundet med en vis usikkerhed. Det gælder ikke
mindst, hvis markedet er kendetegnet ved flokmentalitet. En meget
kortsigtet adfærd i institutterne, hvor der ikke tages tilstrækkelig hen-
syn til udviklingen over en hel konjunkturcykel for netop at efterleve
egne og markedets krav om aktuelt afkast kan således have en negativ
indflydelse på den finansielle stabilitet. Desuden vil yderligere analyse
specielt være vigtigt i den nuværende situation, hvor også kapitaldæk-
ningsreglerne er under revision, og hvor samspillet og sammenhængen
mellem de to nye reguleringer er uomtvistelig.

Ved indførelse af dagsværdiprincippet vil det være vigtigt, at de finan-
sielle institutter har incitament til at foretage hensigtsmæssige og lang-
sigtede dispositioner. Sålænge den praktiske anvendelse efterlever be-
mærkningerne til lov om finansiel virksomhed, hvor det er fremhævet,
at ændringen af værdiansættelsesprincippet ikke må reducere sikkerhe-
den for, at institutterne kan opfylde deres forpligtelser, vil der være tale
om fremskridt i forbindelse med sikring af den finansielle stabilitet.
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Ny statistik for investeringsforeninger

Gitte Wallin Pedersen og Faisel Sethi, Statistisk Afdeling

INDLEDNING

Som led i udbygningen af den finansielle statistik efter internationale
retningslinjer kan de første resultater fra den nye statistik for danske
investeringsforeninger nu præsenteres. Investeringsforeningernes for-
retningsomfang er vokset med stor hast i de senere år. Hovedparten af
investeringsforeningsbeviserne ejes af danske husholdninger, men for-
sikringsselskaber og pensionskasser ejer også en betydelig del. Oplysnin-
gerne om ejerforhold i investeringsforeningerne er en af nyskabelserne i
den nye statistik.

DEN NYE STATISTIK FOR INVESTERINGSFORENINGER

Planlægningen af den nye statistik for investeringsforeningerne begynd-
te i sommeren 2000 i en arbejdsgruppe, hvor InvesteringsForeningsRå-
det, Danmarks Statistik, Finanstilsynet og Nationalbanken deltog.

I forhold til den eksisterende statistik1 har den nye statistik flere oplys-
ninger om investeringsforeningernes beholdning af værdipapirer, og
desuden indeholder den oplysninger om ejerne af investeringsfor-
eningsbeviserne, jf. boks 1.

Nedbrydningerne i statistikken gør det bl.a. muligt at se, i hvilke sek-
torer og lande investeringsforeningerne investerer, samt den oprindeli-
ge løbetid i obligationsbeholdningen. Tilsvarende er det muligt at se,
hvilke sektorer ejerne af investeringsforeningsbeviserne tilhører, samt
om ejerne er valutaindlændinge eller valutaudlændinge.

Hertil kommer oplysninger om foreningernes rene transaktioner ren-
set for kursbevægelser, hvilket gør det muligt at sondre mellem ændrin-
ger i beholdningen af værdipapirer, som skyldes køb og salg, og æn-
dringer, som følger af fx valutakursudsving og børskursændringer. Op-
lysningerne kan bl.a. anvendes i den fremtidige opgørelse af finansielle
sektorkonti, som består af en finansiel balance samt en opgørelse af
finansielle transaktioner for økonomiens forskellige sektorer.

1
Indtil nu har statistikken over investeringsforeningerne bestået af Finanstilsynets halvårlige regn-
skabsindberetning. InvesteringsForeningsRådet udarbejder i øvrigt en kvartalsvis afkast- og markeds-
statistik, som primært fokuserer på investeringsforeningernes performance.
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DEN NYE STATISTIK FOR INVESTERINGSFORENINGER Boks 1

I nedenstående tabel er skitseret de balanceposter, som indberettes til Nationalban-

kens balancestatistik for danske investeringsforeninger og specialforeninger.

En række balanceposter fordeles på lande, valuta, løbetid og sektorer. Det er angivet

i tabellen ud for den enkelte balancepost, hvilke fordelinger der indberettes.

I landefordelingen sondres mellem Danmark, euroområdet og "resten af verden".

Der valutafordeles på danske kroner, euro og øvrige valutaer. Løbetidsfordelingen

sker for løbetid til og med 1 år og over 1 år. Sektorfordelingen sker for følgende sek-

torer1:

• MFIer/banker, som omfatter penge- og realkreditinstitutter, andre kreditinstitutter,

pengemarkedsforeninger og Nationalbanken.

• Andre finansielle formidlere, som omfatter investeringsforeninger, investeringssel-

skaber, fondsmæglere, som handler for egen regning, finansielle leasingselskaber

m.fl.

• Finansielle hjælpeenheder, som omfatter Københavns Fondsbørs, Værdipapircen-

tralen, børsmæglerselskaber, som handler for andres regning o.lign.

• Forsikringsselskaber og pensionskasser, som omfatter skades-, livs- og pensionsfor-

sikringsselskaber, og pensionskasser.

• Ikke-finansielle selskaber, som omfatter selskaber med hovedaktiviteten inden for

ikke-finansielle brancher o.lign.

• Offentlig forvaltning og service, som omfatter statsinstitutioner, kommuner samt

sociale kasser og fonde, såsom ATP.

• Husholdninger mv., som omfatter almindelige husstande, enkeltmandsvirksomhe-

der og non-profit institutioner rettet mod husholdninger (foreninger, fagforenin-

ger og velgørende fonde).

Ud over balancestatistikken indberetter investeringsforeningerne rene transaktioner

for værdipapirbeholdningen og for udstedte investeringsforeningsbeviser, som begge

fordeles på lande og sektorer. Hovedparten af oplysningerne om udstedte investe-

ringsforeningsbeviser indberettes dog af Værdipapircentralen.

1 Sektorfordelingen følger retningslinjerne i ENS95 (Det Europæiske Nationalregnskabssystem).

Aktiver Passiver

Kassebeholdning Lån (L,V,S)

Indskud (L,V,S) Andele udstedt af inv.for. (L,V,S)

Værdipapirer ekskl. aktier (L,V,S,Lb) Finansielle derivater (L,V)

Aktier og andre ejerandelsbeviser (L,V,S) Øvrige passiver

Andele i investeringsforeninger (L,V,S)

Finansielle derivater (L,V)

Anlægsaktiver

Tilgodehavende renter og udbytter (L)

Øvrige aktiver

Anm.: L: Landefordelt, V: Valutafordelt, S: Sektorfordelt, Lb: Fordelt på løbetid.
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Den nye statistik for investeringsforeninger vil desuden blive udarbejdet
både hyppigere og hurtigere end den eksisterende statistik. Investe-
ringsforeningernes indberetning til den nye statistik vil således være
kvartalsvis og finde sted i måneden efter et kvartals udløb, og statistik-
ken vil blive offentliggjort snarest herefter.

Investeringsforeningerne har indberettet kvartalsvise oplysninger for
4. kvartal 2000 og frem. Oplysningerne indberettes aktuelt af 17 admini-
strationsselskaber1, som ved udgangen af 2. kvartal 2001 i alt havde 435
afdelinger. Investeringsforeningerne skal være godkendt af Finanstilsy-
net i henhold til lov2.

UDVIKLINGEN I INVESTERINGSFORENINGERNE

Investor bliver automatisk medlem af en investeringsforening ved køb af
et investeringsforeningsbevis. Investeringsforeningernes formue tilhører
således medlemmerne.

Investeringsforeningsbeviser kan købes i små stykstørrelser, hvilket gør
det muligt at erhverve obligationer og/eller aktier også for beskedne
beløb. Det kan i en række situationer indebære lavere transaktions- og
depotomkostninger end ved at købe de bagvedliggende værdipapirer
direkte. Ikke mindst hvis der er tale om udenlandske værdipapirer, vil
omkostningsargumentet kunne være tungtvejende for at investere via
investeringsforeninger. Samtidig spredes investeringerne – og dermed
risikoen – typisk over mange forskellige aktier og/eller obligationer. Der
findes dog også specialforeninger, som har bredere rammer med hensyn
til investering og risiko.

Væksten i investeringsforeningerne
Siden udgangen af 1996 er antallet af afdelinger i investeringsforenin-
gerne mere end fordoblet til 435 afdelinger ved udgangen af 2. kvartal
2001, jf. figur 1. Væksten i antallet af afdelinger afspejler, at udbuddet
er blevet mere varieret. Mange af de nye afdelinger er således speciali-
serede i fx udvalgte brancher og landeområder. Hertil kommer en vækst
i antallet af specialforeninger.

1
 Administrationsselskaberne er følgende: Alfred Berg, Alm. Brand Invest, BankInvest, Carnegie

Worldwide, Dansk Portefølje Administration, Danske Invest (herunder BG Invest), Egns-Invest, Gudme
Raaschou, Jyske Invest, Midtinvest, Rationel Invest, Schroeders, SEB, Sparinvest, Syd Invest, Uni-invest
og Valueinvest Danmark.

2
   Investeringsforeninger skal være godkendt af Finanstilsynet under lov om investeringsforeninger og

specialforeninger (nr. 476 af 10. juni 1997), og de skal være residenter i det danske økonomiske om-
råde. For at være resident i det danske økonomiske område skal foreningens økonomiske interesse-
tyngdepunkt være i Danmark, således at den gennem længere tid (et år eller mere) har udøvet øko-
nomiske aktiviteter i Danmark. Definitionen af valutaindlændinge henholdsvis valutaudlændinge
fastsættes i Nationalbankens gældende indberetningsforskrifter for udlandsbetalinger. Pengemar-
kedsforeninger er undtaget fra indberetningen og indberetter i stedet til MFI-statistikken.
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Væksten i investeringsforeningernes formue har været endnu kraftigere,
jf. figur 2. Siden udgangen af 1996 er formuen mere end femdoblet fra
godt 50 mia.kr. til godt 275 mia.kr. ved udgangen af 2. kvartal 2001. Væk-
sten skyldes dels generelt stigende børskurser i perioden, dels udstedelse
af nye investeringsforeningsbeviser. I 1997-99 steg formuen mere end

ANTAL AFDELINGER I DANSKE INVESTERINGSFORENINGER Figur 1
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Kilde: Tal fra før ultimo 2000 er hentet fra InvesteringsForeningsRådets markedsstatistik, mens tal fra ultimo 2000 og
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UDVIKLINGEN I INVESTERINGSFORENINGERNES FORMUE, ULTIMO Figur 2
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nettoemissionen, i 2000 mindre som følge af en negativ kursudvikling i
mange afdelinger. Den negative kursudvikling fortsatte i 1. kvartal 20011,
hvorved formuen faldt på trods af en positiv nettoemission.

Det var specielt aktieafdelingerne, som var årsag til den negative
kursudvikling i 1. kvartal 2001, jf. figur 3. I løbet af 1999 voksede aktie-
afdelingerne sig større end obligationsafdelingerne og er stadig de stør-
ste ved udgangen af 2. kvartal 2001. Aktieafdelingerne har generelt haft
en mere ujævn udvikling i perioden end obligationsafdelingerne.

De blandede afdelinger, som både investerer i aktier og obligationer,
udgør en meget lille del af investeringsforeningernes formue. I 2. kvartal
2001 er der sket en tydelig stigning i de blandede afdelinger, hvilket kan
skyldes ændringer i pensionsafkastbeskatningen.

Værdipapirbeholdningens sammensætning
Investeringsforeningernes beholdning af aktier og obligationer kan op-
deles i henholdsvis danske og udenlandske værdipapirer, jf. figur 4. Ak-
tiebeholdningen omfatter aktier og andre ejerandelsbeviser. Obligati-
onsbeholdningen omfatter værdipapirer ekskl. aktier, som primært be-
står af obligationer og pantebreve. Andelen af udenlandske værdipapi-
rer har siden 1999 været større end den danske andel. En dominerende

1
Jf. InvesteringsForeningsRådets afkaststatistik.

UDVIKLINGEN I FORMUEN OPDELT EFTER AFDELINGSTYPE, ULTIMO Figur 3
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tendens har været, at andelen af udenlandske aktier er steget, mens
andelen af danske obligationer er faldet.

Ved yderligere at opdele de udenlandske værdipapirer i værdipapirer,
der er udstedt i henholdsvis euroområdet og i "resten af verden", frem-
går det, at næsten halvdelen af den samlede værdipapirbeholdning (43
pct.) ved udgangen af 2000 var placeret i "resten af verden".

Sammensætningen af værdipapirbeholdningen ved udgangen af 2000
ses af figur 5. Det fremgår, at der er stor forskel på andelen af obligati-
oner og aktier udstedt i henholdsvis Danmark, euroområdet og "resten
af verden". Værdipapirer udstedt i Danmark udgøres primært af obliga-
tioner, mens den udenlandske del af beholdningen overvejende består
af aktier. Andelen af aktier er særlig høj for så vidt angår "resten af
verden".

FORDELINGEN AF DANSKE OG UDENLANDSKE AKTIER OG OBLIGATIONER, ULTIMO Figur 4
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VÆRDIPAPIRBEHOLDNING FORDELT PÅ VALUTA OG UDSTEDELSESLAND
ULTIMO 2000 Tabel 1

Pct.
Danske
kroner Euro

Andre
valutaer I alt

Udstedelsesland Danmark ............................ 99,9 0 0,1 100
Udstedelsesland euroområdet ..................... 1,4 94,1 4,5 100
Udstedelsesland resten af verden ................ 2,1 2,2 95,7 100
I alt ............................................................... 40,9 17,0 42,1 100

Kilde: Danmarks Nationalbank (foreløbige tal).
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Den samlede værdipapirbeholdning ved udgangen af 2000 kan fordeles
på valutaerne danske kroner, euro og andre valutaer, jf. tabel 1. Valuta-
fordelingen følger i høj grad landefordelingen, således at værdipapirer
udstedt i et bestemt land typisk også er udstedt i dette lands valuta.
Valutasammensætningen har bl.a. betydning for, hvor meget investe-
ringsforeningernes formue påvirkes af valutakursændringer.

Værdipapirbeholdningen kan endvidere fordeles efter hvilke sektorer,
der har udstedt værdipapirerne, jf. tabel 2. Aktier og andre ejerandels-
beviser er for langt størstedelens vedkommende placeret i ikke-finan-

BEHOLDNING FORDELT PÅ VÆRDIPAPIRTYPE OG LANDEOMRÅDE, ULTIMO 2000 Figur 5
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Kilde: Danmarks Nationalbank (foreløbige tal).

VÆRDIPAPIRBEHOLDNINGEN FORDELT PÅ UDSTEDERE, ULTIMO 2000 Tabel 2

Pct. Ultimo 2000

Aktier og andre ejerandelsbeviser udstedt af
Finansielle selskaber  ................................................... 12,4
Ikke-finansielle selskaber ............................................ 87,6

Værdipapirer ekskl. aktier udstedt af
Finansielle selskaber  ................................................... 49,3
Ikke-finansielle selskaber ............................................ 1,2
Offentlig forvaltning og service ................................. 47,3
Husholdninger mv.  ..................................................... 2,2

Anm.: Finansielle selskaber består af MFIer/banker, andre finansielle formidlere, finansielle hjælpeenheder, forsikrings-
selskaber og pensionskasser. Beholdning af værdipapirer ekskl. aktier udstedt af husholdninger mv. er typisk pante-
breve.

Kilde: Danmarks Nationalbank (foreløbige tal).
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sielle virksomheder, om end en vis del er investeret i den finansielle sek-
tor. Beholdningen af værdipapirer ekskl. aktier består næsten udeluk-
kende af statsobligationer og realkreditobligationer udstedt af finan-
sielle selskaber samt offentlig forvaltning og service.

Ejerne af investeringsforeningsbeviserne
Investeringsforeningsbeviserne ejes hovedsageligt af personer med fast
bopæl i Danmark (96 pct.). For de danske ejere gør statistikken det mu-
ligt nærmere at belyse, hvilken sektor de tilhører. Ved udgangen af 2000
ejes over halvdelen af investeringsforeningsbeviserne således af hus-
holdningerne, jf. figur 6. En relativt stor andel på 22 pct. ejes af forsik-
ringsselskaber og pensionskasser, mens 9 pct. ejes af den offentlige sek-
tor, hvor det primært er de sociale kasser og fonde, som køber investe-
ringsforeningsbeviser. Den betydelige placering af pensionsmidler i inve-
steringsbeviser vedrører i høj grad udenlandske aktier, som det kan væ-
re omkostningstungt at administrere i form af enkeltaktier, også for
store pensionskasser.

AFSLUTNING

Nationalbanken planlægger at offentliggøre den nye statistik for inve-
steringsforeninger hvert kvartal fra slutningen af 2001. Statistikken giver
nye muligheder for at analysere udviklingen i investeringsforeningerne,
herunder placeringen af investeringsforeningernes midler og sammen-
sætningen af foreningernes medlemskreds.

SEKTORSAMMENSÆTNING AF DE DANSKE EJERE, ULTIMO 2000 Figur 6
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Stabilitets- og vækstpagten – status i 2001

Tina Winther Frandsen, Internationalt Kontor

INDLEDNING

De offentlige finanser i EU-landene har gennemgået en bemærkelses-
værdig udvikling i løbet af 1990'erne. I 1993 udgjorde det samlede of-
fentlige budgetunderskud i EU-landene 6,2 pct. af BNP. Dette underskud
er løbende blevet nedbragt, og i 2000 var den samlede offentlige bud-
getstilling i balance. Forbedringen må ses i sammenhæng med bestræ-
belserne på at opfylde konvergenskriterierne for deltagelse i Den Øko-
nomiske og Monetære Union, ØMU, samt stabilitets- og vækstpagten.
Stabilitets- og vækstpagten trådte i kraft i 1999 for at tilskynde til varig
budgetdisciplin efter overgangen til ØMU. Pagten gælder også for EU-
landene uden for ØMU om end i let modificeret form.

I denne artikel gøres der status over den praktiske implementering af
stabilitets- og vækstpagten med fokus på udviklingen i 2001.

BESTEMMELSERNE I STABILITETS- OG VÆKSTPAGTEN

ØMUen er kendetegnet ved, at pengepolitikken fastlægges centralt, i
Den Europæiske Centralbank, ECB, mens finanspolitikken fastlægges i
de enkelte medlemslande. På baggrund af den udefra givne rente skal
eurolandenes finanspolitik sikre et passende policy-mix (kombination af
penge- og finanspolitik) på nationalt plan, samtidig med at de skal bi-
drage til at skabe et passende policy-mix for euroområdet som helhed,
så den fælles pengepolitik ikke overbelastes. EU-traktaten indeholder en
række bestemmelser om finanspolitikken. Stabilitets- og vækstpagten
præciserer disse bestemmelser og tilskynder til varig budgetdisciplin
efter overgangen til ØMU1. Pagten trådte i kraft samtidig med påbe-
gyndelsen af ØMUens tredje fase i 1999. Konkret består stabilitets- og
vækstpagten af en topmøderesolution samt to rådsforordninger, der
blev vedtaget i 19972.

1
 For en nærmere gennemgang af EU-traktatens bestemmelser om offentlige finanser samt princip-

perne i stabilitets- og vækstpagten, jf. Niels Bartholdy, Stabilitets- og vækstpagten: Status efter første
runde, foråret 1999, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 1999.

2
 Resolution fra Det Europæiske Råd: EF-Tidende C 236, 2. august 1997. De to forordninger: EF-Tidende

L 209, 2. august 1997.
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Det centrale i stabilitets- og vækstpagten er, at alle EU-lande skal til-
stræbe, at det offentlige budget på mellemlangt sigt er tæt på balance
eller i overskud. De øvrige bestemmelser i pagten er af mere procedu-
remæssig karakter. Der fastlægges dels en tidsplan for behandlingen af
overtrædelser af EU-traktatens 3 pct. grænse for offentlige budgetun-
derskud, dels størrelsen på den bod, som ultimativt kan blive sanktionen
i tilfælde med vedvarende overskridelse af 3 pct. grænsen. Stabilitets- og
vækstpagten gælder for alle EU-lande, men kun eurolande kan pålæg-
ges sanktioner.

Hvert år skal EU-landene udarbejde såkaldte stabilitets- og konver-
gensprogrammer, der beskriver, hvorledes de agter at leve op til stabili-
tets- og vækstpagten. Det er Rådet for økonomi- og finansministre
(ECOFIN), der varetager overvågningen af de offentlige finanser, og det
er således ECOFIN-rådet, der vurderer, hvorvidt landene opfylder stabili-
tets- og vækstpagten. Som grundlag for denne vurdering udarbejder
EU-Kommissionen detaljerede analyser af landenes offentlige finanser.

Stabilitets- og vækstpagten er det primære instrument i overvågningen
af de offentlige finanser i EU-landene, men som det fremgår af boks 1,
har ECOFIN-rådet også andre instrumenter til rådighed.

INSTRUMENTER I OVERVÅGNINGEN AF EU-LANDENES OFFENTLIGE FINANSER Boks 1

• Landene skal hvert år udarbejde et program, der angiver, hvordan de agter at op-
fylde stabilitets- og vækstpagten. Disse kaldes stabilitetsprogrammer for eurolan-
dene, og for de øvrige EU-lande benævnes de konvergensprogrammer.

• På baggrund af ovenstående programmer vedtager ECOFIN-rådet udtalelser, der
indeholder en vurdering af, om landene opfylder stabilitets- og vækstpagten (of-
fentliggøres på www.ue.eu.int, hvor der også er links til landenes programmer).

• EU-traktaten (artikel 104) giver mulighed for, at ECOFIN-rådet kan pålægge sankti-
oner, eventuelt i form af en bod, såfremt et land overskrider 3 pct. grænsen for of-
fentlige budgetunderskud. Stabilitets- og vækstpagten præciserer proceduren, hvis
et land pålægges en bod.

• I henhold til EU-traktaten (artikel 99) skal EU-landene på baggrund af et udkast fra
EU-Kommissionen hvert år i fællesskab opnå enighed om de overordnede retnings-
linjer for de økonomiske politikker, herunder bl.a. finanspolitikken.

• Hvert år offentliggør EU-Kommissionen en rapport, der indeholder en vurdering af
gennemførelsen af forrige års overordnede retningslinjer for de økonomiske poli-
tikker. Både denne rapport og de overordnede retningslinjer for de økonomiske
politikker offentliggøres på www.europa.eu.int/comm/economy_finance.

• I henhold til EU-traktaten (artikel 99 stk. 4) kan ECOFIN-rådet rette en kritisk hen-
stilling til et land, såfremt dets økonomiske politik ikke er i overensstemmelse med
de overordnede retningslinjer, eller hvis der er risiko for, at landets økonomiske
politik bringer ØMUens rette virkemåde i fare.

• Konklusionerne fra Det Europæiske Råd kan også omhandle de offentlige finanser,
fx Det Europæiske Råd i Stockholm i marts 2001. Disse konklusioner kan findes på
www.ue.eu.int.
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Hvorledes fortolkes begrebet "tæt på balance eller i overskud"?
Som nævnt ovenfor er det centrale i stabilitets- og vækstpagten, at EU-
landene skal tilstræbe, at det offentlige budget "på mellemlangt sigt
skal være tæt på balance eller i overskud". Dette er en ret løs formule-
ring, der giver mulighed for fortolkning. Igennem pagtens første 3 år er
denne målsætning i praksis blevet fortolket således, at der bør være
tilstrækkelig plads i budgettet til, at landet ikke kommer i konflikt med
forbudet mod uforholdsmæssigt store budgetunderskud (3 pct. græn-
sen) under en for landet "normal" lavkonjunktur.

Udviklingen i et lands økonomiske aktivitet har en direkte virkning på
det offentlige budget gennem de såkaldte automatiske stabilisatorer. I
en højkonjunktur vil budgettet automatisk forbedres via højere skatte-
indtægter og lavere udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse mv., hvil-
ket samtidig dæmper vækstudsvingene. I en nedgangsperiode medfører
de automatiske stabilisatorer analogt hermed en forværring af budget-
tet, hvilket bidrager til at dæmpe lavkonjunkturen. Det er derfor vigtigt,
at der er plads til at lade de automatiske stabilisatorer virke i en lav-
konjunktur uden risiko for at få et uforholdsmæssigt stort budgetunder-
skud. I gennemsnit bør landet derfor have et budgetunderskud betyde-
ligt under 3 pct. grænsen (dvs. tæt på balance eller i overskud).

EU-Kommissionen har til brug for sine analyser af stabilitets- og kon-
vergensprogrammerne beregnet såkaldte benchmarks for de cyklisk
korrigerede budgetunderskud, jf. boks 2. Disse benchmarks er et udtryk
for, hvor langt de enkelte landes cyklisk korrigerede budgetunderskud
bør ligge fra 3 pct. grænsen. På det seneste er andre forhold også be-
gyndt at blive inddraget i vurderingen af programmerne, herunder kva-
liteten og den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser.

STABILITETS- OG VÆKSTPAGTEN I PRAKSIS – STATUS I 2001

ECOFIN-rådet færdiggjorde i marts 2001 vurderingerne af landenes se-
neste opdateringer af stabilitets- og konvergensprogrammerne. Det
fremgår af ECOFIN-rådets udtalelser, at alle EU-lande på nær Tyskland
og Portugal lever op til stabilitets- og vækstpagten i 20011. Alligevel
kritiserede ECOFIN-rådet flere lande for ikke at have været tilstrækkeligt
ambitiøse i deres programmer.

Udviklingen i de offentlige finanser giver da også et lidt blandet bille-
de. På den ene side faldt det offentlige budgetunderskud for EU som
helhed fra 0,7 pct. af BNP i 1999 til 0,0 pct. i 2000. På den anden side

1
 Tyskland opfylder stabilitets- og vækstpagten fra 2002 og frem. Portugal opfylder først pagten efter

2002.
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ventes EU-landenes samlede budgetunderskud i 2001 at stige til 0,3 pct.
af BNP i henhold til landenes stabilitets- og konvergensprogrammer.
Hertil kommer en svagere økonomisk vækst end ventet, da program-
merne blev udarbejdet. Det vil i givet fald være første gang siden 1993,
at den samlede budgetstilling forværres. Som angivet i landenes stabili-
tets- og konvergensprogrammer ventes forværringen i 2001 kun at blive
midlertidig, og i 2002-03 forudses der at være balance. At der sker et
midlertidigt afbræk i forbedringen af de offentlige finanser er ikke una-

BEREGNING AF CYKLISK KORRIGERET SALDO OG BENCHMARK Boks 2

To begreber med central betydning for ECOFIN-rådets vurdering af EU-landenes sta-

bilitets- og konvergensprogrammer er den cyklisk korrigerede budgetsaldo og EU-

Kommissionens benchmark.

Cyklisk korrigeret budgetsaldo

Som et summarisk mål for udviklingen i finanspolitikken kan man betragte forløbet i

den offentlige saldo. En forøget saldo (lavere budgetunderskud) afspejler en finans-

politisk stramning, og en formindsket saldo (større budgetunderskud) afspejler en

lempelse. Det er imidlertid velkendt, at saldoen påvirkes af forhold, der ikke direkte

vedrører de finanspolitiske tiltag. Det gælder især konjunktursituationen. En korrek-

tion af saldoen herfor vil give et mere retvisende billede af den egentlige finanspoli-

tik og dermed det underliggende pres på de offentlige finanser. Opgørelse af en sal-

do korrigeret for konjunkturudviklingen, en såkaldt cyklisk korrigeret saldo, vil dog

altid involvere elementer af skøn og dermed være behæftet med nogen usikkerhed.

EU-Kommissionens opgørelse af den cyklisk korrigerede saldo tager udgangspunkt i

en beregning af saldoens cykliske komponent. Når denne er beregnet, kan den cyklisk

korrigerede saldo opgøres som den faktiske saldo fratrukket den cykliske komponent.

Den cykliske komponent fås som produktet af budgetsaldoens konjunkturfølsomhed

og output gabet, hvor konjunkturfølsomheden angiver virkningen på saldoen (i pct.

af BNP) af en stigning i BNP på 1 pct., og output gabet angiver BNPs procentuelle af-

vigelse fra sit potentiale. EU-Kommissionen anvender en filterbaseret tilgang, når po-

tentiel BNP skal findes. I praksis betyder det, at der anvendes vægtede glidende gen-

nemsnit på faktisk BNP til at estimere potentiel BNP.

OECD og IMF anvender en lignende metode til opgørelsen af den cyklisk korrigere-

de saldo, idet potentiel BNP dog opgøres som det output, en produktionsfunktion

kan levere ved en normal indsats af produktionsfaktorerne.

EU-Kommissionens benchmark for den offentlige budgetsaldo

Til støtte i vurderingen af, om medlemslandene opfylder stabilitets- og vækstpagtens

krav om et budgetunderskud "tæt på balance eller i overskud", har EU-Kommissionen

for hvert land beregnet en benchmark for den offentlige saldo. Benchmarken kan

fortolkes som minimumsværdien for den cyklisk korrigerede saldo, der sikrer, at EU-

traktatens krav om et budgetunderskud på maksimalt 3 pct. af BNP overholdes under

en for landet "normal" lavkonjunktur.

Tabel 1 viser benchmarken for de enkelte EU-lande samt underkomponenterne i

beregningen heraf, jf. ovenstående afsnit om den cyklisk korrigerede budgetsaldo.
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turligt i kølvandet på den bemærkelsesværdige udvikling gennem det
meste af 1990'erne. En stor del af reduktionen i budgetunderskuddene
siden 1993 kan henføres til faldende renteudgifter som følge af det
kraftige rentefald i mange lande op til starten på ØMUens tredje fase i
1999.

Tabel 2 viser historiske data og fremskrivninger af budgetstillingen i
henhold til stabilitets- og konvergensprogrammerne. Den ventede lille
forværring af den samlede budgetstilling i 2001 skyldes bl.a., at flere

FORTSAT Boks 2

Produktet af det største output gab, der anses for sandsynligt under normale kon-

junkturudsving, (kolonne 1) og budgettets konjunkturfølsomhed (kolonne 2) benæv-

nes af EU-Kommissionen den cykliske sikkerhedsmargin. Beregningen af denne er ba-

seret på data fra perioden 1960-97. Den cykliske sikkerhedsmargin fratrækkes 3, der

jo er grænsen for uforholdsmæssigt store budgetunderskud, hvorved benchmarken

fremkommer (kolonne 3).

Generelt vil benchmarken, og dermed kravet til budgetsaldoen, være høj for lande

med høj konjunkturfølsomhed på budgettet (fx Sverige) og for lande, hvor der tradi-

tionelt har været store udsving i den økonomiske aktivitet (fx Finland).

EU-KOMMISSIONENS BENCHMARK Tabel 1

Land

Største
sandsynlige
output gab 1

Saldoens
konjunktur-
følsomhed 2 Benchmark 3

Belgien ................................................ 3,3 0,60 -1,0
Finland ................................................ 6,6 0,65 1,3
Frankrig............................................... 2,7 0,55 -1,5
Grækenland........................................ 4,0 0,40 -1,4
Holland................................................ 3,9 0,75 -0,1
Irland ................................................... 3,8 0,55 -0,9
Italien .................................................. 3,6 0,50 -1,2
Luxembourg........................................ 5,0 0,60 0,0
Portugal .............................................. 4,8 0,50 -0,6
Spanien ............................................... 4,0 0,65 -0,4
Tyskland .............................................. 3,8 0,50 -1,1
Østrig................................................... 3,4 0,50 -1,3

Euro 12 ................................................ 3,6 0,55 -1,0

Danmark ............................................. 3,3 0,70 -0,7
Storbritannien .................................... 4,1 0,70 -0,1
Sverige................................................. 4,2 0,90 0,8

EU-15 ................................................... 3,7 0,60 -0,8

Kilde: EU-Kommissionen og egne beregninger.
1 Største output gab, der anses for sandsynligt under normale konjunkturudsving.
2 Virkning på budgetsaldoen (i pct. af BNP) af en stigning i BNP på 1 pct.
3 Værdi for den cyklisk korrigerede saldo i pct. af BNP, der sikrer, at faktiske saldo ikke kommer under 3 pct. af

BNP ved normale konjunkturudsving. Se eventuelt kapitel 3 i European Economy, Reports and Studies No. 3,
2000 "Public Finances in EMU – 2000" udgivet af EU-Kommissionen.
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lande gennemfører markante skattelettelser. Eventuelle dynamiske ef-
fekter fra skattereformerne ventes ikke at være tilstrækkelige til at
undgå, at indtægtssiden på budgettet falder på kort sigt. Derfor er lan-
dene nødt til at udvise tilbageholdenhed, hvad angår de offentlige ud-
gifter, hvis ikke budgettet skal forværres markant. Dette påpeges netop
i mange af ECOFIN-rådets udtalelser. I første omgang er skattelettelser-
ne i de fleste lande imidlertid ufinansierede, da udgiftssiden først tilpas-
ses i 2002-03. EU-Kommissionen peger på, at det kan give anledning til
bekymring, at en stor del af tilpasningsbyrden placeres i slutningen af
fremskrivningsperioden.

Et flertal af lande ventes allerede i 2001 at opnå budgetoverskud, men
det er bemærkelsesværdigt, at det hovedsageligt drejer sig om de små
eurolande samt udelandene. Det er da også karakteristisk, at disse lande
får mest ros i ECOFIN-rådets udtalelser. Modsat går det langsommere i
flere af de større eurolande, der først ventes at nærme sig balance eller
overskud på budgettet i 2003-04.

Stabilitets- og vækstpagten stiller ikke direkte krav til størrelsen på
den offentlige gæld, men indirekte spiller dette forhold alligevel ind, da

OFFENTLIGE BUDGETTER I EU-LANDENE Tabel 2

Saldo i pct. af BNP 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Eurolandene, ifølge landenes stabilitetsprogrammer
Belgien.................. -1,9 -0,9 -0,7 -0,1 0,2 0,3 0,5 0,6
Finland .................. -1,5 1,3 1,8 4,5 4,7 4,4 4,5 4,9
Frankrig................. -3,0 -2,7 -1,6 -1,4 -1,0 -0,61 -0,41 0,2
Grækenland.......... -4,0 -2,5 -1,8 -0,8 0,5 1,5 2,0 2,0
Holland ................. -1,1 -0,7 1,0 1,0 0,7 0,62 0,63 0,6
Irland..................... 0,7 2,1 2,1 4,7 4,3 3,8 4,6 -
Italien.................... -2,7 -2,8 -1,8 -1,3 -0,8 -0,5 0,0 0,3
Luxembourg ......... 3,6 3,2 4,7 3,0 2,6 2,5 2,5 -
Portugal ................ -2,7 -2,2 -2,0 -1,5 -1,1 -0,7 -0,3 0,0
Spanien ................. -3,2 -2,6 -1,2 -0,3 0,0 0,2 0,3 0,3
Tyskland................ -2,7 -2,1 -1,4 -1,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0
Østrig .................... -1,7 -2,3 -2,1 -1,4 -0,8 0,0 0,0 0,0

Euro 12.................. -2,6 -2,1 -1,2 -0,7 -0,8 -0,4 0,1 0,5

Udelandene, ifølge deres konvergensprogrammer
Danmark ............... 0,4 1,1 3,1 2,7 2,8 2,6 2,6 2,7
Storbritannien ...... -2,0 0,4 1,3 1,1 0,6 -0,1 -0,9 -1,0
Sverige .................. -1,5 1,9 1,9 3,4 3,5 2,0 2,0 -

EU-15..................... -2,4 -1,6 -0,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,4

Kilde: Landenes 2. opdatering af stabilitets- og konvergensprogrammerne samt EU-Kommissionen.
1 Tal for det favorable scenario. Der er ingen tilsvarende tal for det forsigtige scenario.
2 Tal for det favorable scenario. Det tilsvarende tal for det forsigtige scenario er 0,3.
3 Tal for det favorable scenario samt hvis marginerne er brugt til skattelettelser og/eller stigning i omkostningerne. Er

marginerne i stedet brugt til reducering af underskud eller gæld er tallet 1,1. De tilsvarende tal for det forsigtige
scenario er 0,3 i begge situationer.
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en stor offentlig gæld naturligvis er en byrde for det løbende budget i
kraft af store renteudgifter. Fremskrivningerne af den offentlige gæld i
pct. af BNP vises i tabel 3. Det fremgår, at den forventede budgetkonso-
lidering og økonomiske vækst sikrer et betydeligt fald i gældsraten i
flertallet af lande. I 2003 ventes kun Belgien, Italien og Grækenland at
have en gældsrate på mere end 60 pct. af BNP.

Tabel 4 viser, at flertallet af lande nu kan lade de automatiske stabili-
satorer virke uden risiko for under en "normal" lavkonjunktur at over-
skride 3 pct. grænsen. Det ses ud fra det forhold, at landenes cyklisk
korrigerede budgetsaldi befinder sig på den rigtige side af EU-
Kommissionens benchmarks.

Det fremgår imidlertid også, at tre lande i 2001 forventes at få et cyklisk
korrigeret budgetunderskud på 1 pct. af BNP eller mere. Tyskland og Por-
tugal ventes endog at overskride EU-Kommissionens benchmark, mens
Frankrig ligger på den rigtige side heraf. Specielt Tyskland og Portugal
mangler derfor endnu en vis nedbringelse af det cyklisk korrigerede bud-
getunderskud, før de kan tillade sig at lade de automatiske stabilisatorer
virke fuldt ud. Dette øger deres sårbarhed over for uventede konjunktur-
tilbageslag. Netop det forhold bliver fremhævet i ECOFIN-rådets udtalel-

OFFENTLIG GÆLD I EU-LANDENE Tabel 3

Pct. af BNP 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Eurolandene, ifølge landenes stabilitetsprogrammer
Belgien .................. 125,3 119,6 116,1 110,6 105,8 101,4 97,2 92,9
Finland .................. 54,1 48,8 46,9 42,4 39,2 37,1 34,9 32,2
Frankrig................. 59,3 59,7 58,7 58,4 56,9 55,21 54,01 52,3

Grækenland.......... 108,3 105,5 104,6 103,9 98,9 96,0 90,5 84,0
Holland ................. 70,0 66,8 63,2 56,6 52,3 49,52 46,52 42,22

Irland..................... 65,1 55,0 50,1 39,0 33,0 28,0 24,0 -
Italien .................... 120,1 116,2 114,5 112,1 106,6 103,5 99,6 94,9
Luxembourg ......... 6,0 6,4 6,0 5,3 5,1 4,9 - -
Portugal ................ 59,1 55,3 55,0 55,6 53,4 51,5 49,8 48,1
Spanien ................. 66,7 64,7 63,4 61,1 58,9 56,6 52,8 49,6
Tyskland ................ 60,9 60,7 61,1 60,0 58,0 57,5 56,5 54,5

Østrig .................... 64,7 63,9 64,6 63,1 61,4 59,1 57,2 55,3

Euro 12.................. 74,7 73,1 72,0 69,9 67,4 65,2 63,5 60,9

Udelandene, ifølge landenes konvergensprogrammer
Danmark ............... 61,4 55,8 52,6 48,3 44,7 41,8 39,2 36,8
Storbritannien ...... 51,1 48,1 45,7 40,1 37,7 36,1 35,6 35,5

Sverige .................. 73,0 71,8 65,2 58,9 53,23 50,23 48,23 -

EU-15..................... 71,1 69,0 67,5 64,6 61,9 59,5 - 55,6

Kilde: Landenes 2. opdatering af stabilitets- og konvergensprogrammerne samt EU-Kommissionen.
1 Tal for det favorable scenario. De tilsvarende tal for det forsigtige scenario er henholdsvis 55,7 og 54,9.
2 Tal for det favorable scenario. De tilsvarende tal for det forsigtige scenario er henholdsvis 50,3, 48,7 og 46,7.
3 Beregnet ud fra en forventning om et budgetoverskud på 2 pct. af BNP.
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ser og EU-Kommissionens seneste rapport om de offentlige finanser i
ØMU1, hvor det konkluderes, at Tyskland og Portugal kun lever op til sta-
bilitets- og vækstpagten på mellemlangt sigt og ikke i 2001.

Også Østrig ventes i 2001 at opleve et cyklisk korrigeret budgetunder-
skud tæt på 1 pct. af BNP. Men udviklingen i Østrig er alligevel positiv,
idet landet har reduceret sit budgetunderskud markant efter ECOFIN-
rådets kritik af stabilitetsprogrammet fra 2000, og underskuddet ligger nu
pænt i forhold til EU-Kommissionens benchmark. Dette års stabilitetspro-
gram fra Østrig gik relativt problemfrit igennem, hvilket indikerer, at sta-
bilitets- og vækstpagtens "peer pressure" har virket i dette tilfælde.

Storbritannien lever i 2001 op til stabilitets- og vækstpagtens bestem-
melser. I henhold til landets konvergensprogram ventes et cyklisk korri-
geret budgetunderskud på 1 pct. af BNP imidlertid at bide sig fast i peri-
oden 2003-05, og dermed kommer landet på kant med stabilitets- og
vækstpagtens krav. ECOFIN-rådet anfører dog, at det skyldes et meget
forsigtigt skøn for trendvæksten.

Det primære sigte i den løbende overvågning af den økonomiske situ-
ation i EU-landene er, at landene skal overholde stabilitets- og vækst-
pagten. Irland opfylder til fulde pagten, men landet fik alligevel kritik af
ECOFIN-rådet i foråret 2001. Det cyklisk korrigerede budgetoverskud
udgør 2-4 pct. af BNP, hvilket er betydeligt bedre end EU-Kommissio-

1
 European Economy, Reports and Studies No. 3, 2001 "Public Finances in EMU – 2001".

CYKLISK KORRIGERET SALDO OG EU-KOMMISSIONENS BENCHMARK Tabel 4

Pct. af BNP 2000 2001 2002 2003 Benchmark1

Eurolandene
Belgien................................ -0,5 -0,2 0,0 0,3 -1,0
Finland ................................ 2,8 2,7 2,7 3,4 1,3
Frankrig............................... -1,3 -1,0 -0,7 -0,6 -1,5
Grækenland........................ -0,2 0,7 1,4 1,6 -1,4
Holland ............................... 0,4 -0,1 -0,1 0,1 -0,1
Irland................................... 3,3 2,6 2,6 3,9 -0,9
Italien.................................. -0,8 -0,5 -0,4 -0,1 -1,2
Luxembourg ....................... 1,9 1,8 1,9 1,8 0,0
Portugal .............................. -1,9 -1,2 -0,8 -0,4 -0,6
Spanien ............................... -0,6 -0,4 -0,1 0,1 -0,4
Tyskland.............................. -0,6 -1,4 -1,0 -0,6 -1,1
Østrig .................................. -1,9 -0,9 -0,1 -0,1 -1,3

Udelandene
Danmark ............................. 1,9 2,2 2,3 2,5 -0,7
Storbritannien .................... 0,7 0,3 -0,3 -1,0 -0,1
Sverige ................................ 2,5 2,2 2,5 3,3 0,8

Kilde: EU-Kommissionen.
1 Se boks 2 for en forklaring på begrebet.
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nens benchmark. Men budgettet for 2001 indeholder flere ekspansive
tiltag, og givet overophedningen af den irske økonomi blev dette be-
tragtet som konjunkturmedløbende. Dermed lever den irske finanspoli-
tik ikke op til de overordnede retningslinjer for de økonomiske politik-
ker fra 2000, hvor Irland netop blev anbefalet ikke at føre ekspansiv
finanspolitik. Irland blev det første land, der fik en kritisk henstilling fra
ECOFIN-rådet i henhold til artikel 99, stk. 4 i EU-traktaten1.

Fremskrivningerne i landenes stabilitets- og konvergensprogrammer vi-
ser, at den generelle konsolidering af de offentlige finanser fortsætter
frem til 2004 trods den ventede midlertidige forværring af EU-landenes
samlede budgetstilling i 2001. Det er positivt, hvis landene er i stand til at
fortsætte konsolideringen og samtidigt kunne gennemføre skattelettel-
ser. Det er dog tvivlsomt, om alle lande i 2001 vil være i stand til at leve op
til fremskrivningerne af budgetunderskuddene omtalt i tabel 2, idet den
aktuelle makroøkonomiske situation er mindre gunstig, end da stabilitets-
og konvergensprogrammerne blev udformet i begyndelsen af året.

NYE PERSPEKTIVER I STABILITETS- OG VÆKSTPAGTEN

Da flertallet af lande efterhånden har opnået en sund budgetstilling, er
overvågningen af de offentlige finanser i EU så småt ved at ændre ka-
rakter. Der fokuseres ikke længere udelukkende på budgetdisciplin og
på, at budgettet på mellemlangt sigt skal være tæt på balance eller i
overskud. ECOFIN-rådets udtalelser om de enkelte lande i 2001 viser, at
andre forhold også begynder at spille ind, naturligvis under den forud-
sætning, at budgetdisciplinen fortsat opretholdes.

ECOFIN-rådet synes dermed at være på vej bort fra en "mekanisk" be-
dømmelse ud fra EU-Kommissionens benchmarks2, der nu mere kan be-
tragtes som en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse i forbin-
delse med vurderingen af stabilitets- og konvergensprogrammerne. Der
fokuseres bl.a. også på at etablere en supplerende sikkerhedsmargin i
budgettet, hvorved der tages højde for uventede udsving, der ikke kan
henføres til konjunktursituationen. Dette påpeges specielt i udtalelserne
om Belgien, Italien og Grækenland, der alle har en høj gældsrate og
dermed er mere sårbare i tilfælde af et eventuelt rentechok.

Desuden sættes finanspolitikken nu ind i en bredere sammenhæng
med de øvrige økonomiske politikker. I EU-Kommissionen og ECOFIN-
rådets fælles rapport til Det Europæiske Råd i Stockholm i marts 2001
fokuseres der på, at de offentlige finansers bidrag til vækst og beskæf-

1
 Jf. boks 1 for en beskrivelse af denne artikel i EU-traktaten.

2
 Dette hænger også sammen med det forhold, at beregning af cyklisk korrigerede budgetsaldi og EU-

Kommissionens benchmarks er forbundet med metodiske problemer.
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tigelse skal indgå i vurderingen. Eksempelvis er det vigtigt, at skattebyr-
den ikke virker hæmmende på væksten. I rapporten blev det ligeledes
påpeget, at der bør ske en forbedring af de offentlige finansers kvalitet
og holdbarhed. Den langsigtede holdbarhed har fået øget opmærksom-
hed på grund af befolkningens aldring, idet arbejdsstyrken vil falde
markant, hvorved der i 2050 vil ske en fordobling af pensionsbyrden.
Den økonomisk-politiske komite (EPC) har beregnet, at det vil medføre
en stigning i udgifterne til offentlige pensioner på 3–5 pct. af BNP i de
fleste lande. Det er derfor nødvendigt allerede på nuværende tidspunkt
at træffe foranstaltninger, der imødegår virkningerne herfra, så stabili-
tets- og vækstpagten også vil kunne opfyldes i fremtiden. Dette blev
netop understreget i ECOFIN-rådets udtalelser om de fleste landes stabi-
litets- og konvergensprogrammer.

Baseret på de forløbne tre års erfaringer med stabilitets- og vækstpag-
ten vedtog ECOFIN-rådet 10. juli 2001 en opdatering af adfærdskodek-
sen for udformningen af landenes stabilitets- og konvergensprogram-
mer. Den opdaterede adfærdskodeks fokuserer på relationen mellem
stabilitets- og vækstpagten og de øvrige økonomiske politikker. Derud-
over refererer adfærdskodeksen til behovet for at sikre kvaliteten og
den langsigtede holdbarhed i de offentlige finanser, og der lægges op
til en mere ensartet behandling af landene via en standardisering af
proceduren. Principperne i stabilitets- og vækstpagten ændres ikke som
følge af opdateringen af adfærdskodeksen.

AFSLUTNING

Overvågningen af de offentlige finanser i EU er gennem de senere år
blevet mere raffineret og dermed nok også mere kompliceret. Fra en
overvågning baseret på enkle nøgletal, i første omgang 3 pct. grænsen
for offentlige budgetunderskud og siden EU-Kommissionens benchmark
for den cyklisk korrigerede budgetsaldo, bevæger man sig nu over mod
mere bredtfavnende målsætninger, som det også bliver sværere at vur-
dere, om landene overholder. Det gælder eksempelvis målsætningen
om, at de offentlige finanser skal understøtte vækst og beskæftigelse,
og at der skal være en øget fokusering på kvalitet og holdbarhed i de
offentlige finanser.

Den økonomiske vækst i de europæiske lande ser i 2001 ud til at blive
markant lavere end ventet, da stabilitets- og konvergensprogrammerne
blev udformet. Flere lande må forventes at få problemer med at leve op
til budgetfremskrivningerne. Dette vil i givet fald nok medføre en for-
nyet principiel debat om, hvordan stabilitets- og vækstpagtens bestem-
melser mere præcist skal fortolkes.



51

Baltikum – 10 års uafhængighed

Morten Kjærgaard, Internationalt Kontor og Jens Anton Kjærgaard
Larsen, Økonomisk Afdeling

INDLEDNING

Estland, Letland og Litauen erklærede sig uafhængige af Sovjetunionen
henholdsvis den 20. august 1991, 21. august 1991 og 11. marts 1990.
Danmark genoptog de diplomatiske forbindelser med de tre baltiske
lande den 24. august 19911. Tæt knyttet til ønsket om politisk selvstæn-
dighed var ønsket om en hurtig overgang fra plan- til markedsøkonomi.
Uafhængigheden og transitionsprocessens begyndelse indebar en øko-
nomisk smertefuld proces, men udviklingen blev vendt, og der er opnået
mange gode resultater. Der er dog fortsat langt til de vestlige markeds-
økonomiers velstandsniveau.

I denne artikel redegøres for de væsentligste aspekter af den økono-
miske udvikling i Baltikum i løbet af de sidste 10 år samt udfordringerne
på det mellemlange sigt.

TRANSITION KORT FORTALT

Transitionsprocessen refererer til overgangen fra plan- til markedsøko-
nomi. Transitionen kræver ændringer i stort set alle facetter af samfun-
det og har vist sig at være en mere langstrakt proces, end mange måske
havde forventet ved Sovjetunionens sammenbrud. Planøkonomiernes
centrale detailstyring og omfattende handelshindringer indebar, at de
økonomiske tilpasnings- og incitamentsmekanismer, som er gældende i
frie markedsøkonomier, var sat ud af spil, og landene haltede langt
bagefter vestens økonomiske velstand. Detailstyringen indebar også et
langt mindre behov for egentlig makroøkonomisk stabiliseringspolitik.

Man kan groft inddele transitionsprocessens ingredienser i følgende
hovedelementer: Liberaliseringer, makroøkonomisk stabilisering, privati-
seringer og omstruktureringer samt retlige og institutionelle reformer
(Gros og Steinherr (1995)).

1 Estland, Letland og Litauen erklærede deres selvstændighed henholdsvis den 24. februar 1918, 18.
november 1918 og 16. februar 1918. Danmark anerkendte Estland, Letland og Litauen som uafhæn-
gige stater i 1921. Deres indlemmelse i Sovjetunionen i 1940 blev ikke anerkendt fra dansk side. Den
danske anerkendelse var i 1991 fortsat gyldig, og der var derfor ikke tale om, at Danmark i 1991
skulle anerkende de baltiske lande.
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En afgørende forudsætning for en fungerende markedsøkonomi er, at
markedskræfterne har indflydelse på prisdannelsen og derigennem på
resurseallokeringen. I planøkonomierne blev priser og produktionspla-
ner imidlertid fastsat centralt, og det lykkedes ikke for systemet at skabe
ligevægt mellem udbuds- og efterspørgselsforholdene. Liberalisering af
priser og handel var derfor væsentlige første skridt i transitionen og var
samtidig relativt uproblematisk at gennemføre.

Makroøkonomisk stabilisering er nødvendig for at sikre et forudsige-
ligt miljø og en balanceret udvikling. Med fri prisdannelse blev den før-
ste udfordring for den makroøkonomiske stabilisering at bringe den
store inflationsbølge, der fulgte efter prisliberaliseringerne, under kon-
trol.

Liberalisering og makroøkonomisk stabilisering blev gennemført rela-
tivt hurtigt i Baltikum og var vigtige forudsætninger for den videre pro-
ces, men gav ikke i sig selv velstandsforbedringer. I denne henseende er
privatiseringer, omstruktureringer og skabelsen af nye virksomheder
nøgleelementer. Denne del af processen refererer bl.a. til behovet for at
forbedre incitamentsstrukturerne gennem overførsel af ejerskab til pri-
vate hænder, omstruktureringer af virksomhederne, så de kan klare sig i
den frie konkurrence, og skabelsen af en finansiel sektor.

Endelig refererer retlige og institutionelle reformer til en bred vifte af
tiltag, der er nødvendige for at understøtte en markedsøkonomis funk-
tion, herunder sikring af ejendomsretten, oprettelse af konkurrence-
myndigheder og finanstilsyn m.m. Mens liberaliseringer, makroøkono-
misk stabilisering og visse elementer af omstruktureringerne generelt
blev iværksat relativt hurtigt, er tiltagene inden for de retlige og institu-
tionelle reformer en mere kompliceret og langstrakt proces.

DE FØRSTE ÅR

Transitionens første år var på alle måder turbulente.  Som andre tidlige-
re planøkonomier oplevede de baltiske lande markante stigninger i in-
flationen i forbindelse med de omfattende og hurtige prisliberaliserin-
ger. Før reformprocessen indebar høje lønudbetalinger og udbredt va-
remangel i butikkerne løbende pengeoplagring og undertrykt efter-
spørgsel, der ikke blev korrigeret, fordi mange priser blev fastsat kun-
stigt lavt. Kombinationen af borgernes oplagrede pengebeholdninger
(også kaldet monetært overhæng) og pludselige prisliberaliseringer
indebar da en stor korrektion for den tidligere uligevægt i form af kraf-
tige prisstigninger. Dermed forsvandt også de velkendte kødannelser.

De baltiske lande blev endvidere ramt af et stort eksternt chok i be-
gyndelsen af 1992, hvor Rusland hævede sine energi- og råvarepriser til
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verdensmarkedsniveau. Dette gav en voldsom bytteforholdsforværring
og meget kraftig inflation, jf. tabel 1.

Samtidig med at inflationen skød i vejret, bød de første transitionsår og-
så på et betydeligt fald i bruttonationalproduktet, jf. figur 1. National-
produktet faldt omtrent til det halve i Baltikum svarende til en tilbage-
venden til niveauet for nationalproduktet i slutningen af 1960'erne eller
begyndelsen af 1970'erne (De Broeck og Koen 2000).1 Den private efter-
spørgsel blev naturligvis påvirket negativt af de kraftige prisstigninger
gennem drastiske fald dels i husholdningernes reale finansielle formuer
(som typisk enten kun bestod af kontanter eller bankindskud) og dels i
reallønnen, som faldt med omkring 50 pct. Mange mennesker måtte såle-
des se deres opsparing elimineret og lønnen gjort nærmest værdiløs. Som
beskrevet ovenfor havde en del af opsparingen og lønnen under plan-
økonomien dog heller ikke nogen reel værdi, da den udbredte vareman-
gel betød, at en stor del af opsparingen var tvungen og reelt ikke kunne
anvendes. Der er dog næppe tvivl om, at købekraft og levestandard, især
for de svageste grupper, faldt drastisk. En række indikatorer for levestan-
darden understøtter dette. Fx indikerer stigningen i fødevareandelen af
husholdningernes samlede udgifter fra 34 pct. i 1990 til 62 pct. i 1993 i

1
 Det skal dog påpeges, at nationalproduktopgørelserne formentligt overdriver faldet i levestandar-

den. En del af faldet i nationalproduktet kan tilskrives måleproblemer og statistisk usikkerhed. Såle-
des betød transitionen en ændring af incitamenterne fra at rapportere (over-)opfyldelse af bestemte
mål i tiden med planøkonomi til incitamenter til underrapportering af produktion af skattemæssige
hensyn. Hertil kommer bl.a. en ufuldstændig statistisk dækning af nye sektorer i økonomien, herun-
der også den "sorte" økonomi og manglende korrektioner for kvalitetsforbedringer. Man skal også
være varsom med ukritisk at betragte faldet i nationalproduktet som et mål for ændringen i befolk-
ningens levestandard. En del af faldet i produktionen kan have været direkte velstandsforbedrende
som fx reduktion eller lukning af energiintensive og forurenende industrier. Yderligere betød afskaf-
felsen af rationering og de velkendte butikskøer samt øgede valgmuligheder i form af et mere varie-
ret vareudbud ligeledes velstandsforbedringer, som ikke nødvendigvis afspejles i nationalproduktet.

INFLATION Tabel 1

pct. Estland Letland Litauen

1989................................................................. 6,1 4,7 2,1
1990................................................................. 23,1 10,5 8,4
1991................................................................. 211 172 225
1992................................................................. 1.076 951 1.021
1993................................................................. 89,8 109 410
1994................................................................. 47,7 35,9 72,1
1995................................................................. 29,0 25,0 39,6
1996................................................................. 23,1 17,6 24,6
1997................................................................. 11,2 8,4 8,9
1998................................................................. 8,2 4,7 5,1
1999................................................................. 3,3 2,4 0,8
2000................................................................. 4,0 2,8 1,0
2001................................................................. 6,2 3,3 2,0

Anm.: 2001 er skøn.
Kilde: EBRD Transition Report 2000 & EBRD Transition Report Update April 2001.
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Litauen en voldsom købekraftsforværring. I Estland og Letland var ten-
densen den samme om end knap så markant. I alle lande faldt den for-
ventede levetid også betydeligt frem til 1994, ligesom spædbørnsdødelig-
heden viste en stigende tendens frem til 1995.

Selv om efterspørgselsfaldet har spillet ind, er faldet i nationalproduk-
tet formentligt først og fremmest betinget af det gennemgribende sy-
stemchok, som planøkonomiens sammenbrud udgjorde. Det endelige
kollaps i den sovjetiske planøkonomi i 1990-91 betød et omfattende
afbræk i de handelsmæssige- og finansielle forbindelser, hvilket bl.a.
resulterede i varemangel, tab af traditionelle eksportmarkeder, mang-
lende kreditmuligheder og sammenbrud i betalingsfunktionerne. Hertil
kommer, at ændringer i resurseallokeringen i kølvandet på prisliberalise-
ringer og de deraf følgende skift i de relative priser normalt altid er
tidkrævende. Derfor vil faldet i produktionen af uønskede varer på kort
sigt typisk være større end den forøgede produktion af mere efter-
spurgte varer (Havrylyshyn, Wolf et al. (1999)) med et fald i den samlede
produktion til følge. Desuden medvirkede den betydelige usikkerhed og
forvirring omkring fx de relative priser, ejendomsrettigheder, generel
lovgivning og den makroøkonomiske situation også til generel tilbage-
holdenhed bl.a. i forbindelse med investeringer.

UDVIKLING I BNP/NMP 1989-2000 Figur 1

0

20

40

60

80

100

120

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Estland Letland Litauen

Indeks, 1989 = 100 

Anm.: 1989 kan betragtes som det sidste "normale" år, hvor de baltiske lande var en del af Sovejtunionen. I de følgende
år begyndte den politiske konfrontation og de første reformtiltag, hvilket influerede på økonomierne.
Data for 1989 er nettomaterielproduktet (NMP), mens 1990-2000 er bruttonationalproduktet (BNP). Nettomateri-
alproduktet i det sovjetiske nationalregnskabssystem afviger fra bruttonationalproduktet bl.a. ved ikke at inklude-
re serviceydelser og administration, hvorfor en umiddelbar sammenligning er vanskelig. Her er de to serier kædet
sammen ved hjælp af beregning af både nettomaterielprodukt og bruttonationalprodukt for 1990.

Kilde: UN/ECE, Economic Survey of Europe, 2001, No. 1.
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MAKROØKONOMISK STABILISERING

Omkring midten af 1992 vedtog de baltiske lande omfattende stabilise-
rings- og reformprogrammer. På stabiliseringsfronten var hovedelemen-
terne indførelse af pengepolitisk uafhængighed, der gav beskyttelse fra
de inflationære impulser fra Rusland1, og en stram finanspolitisk linje,
som skulle etablere og fastholde tilliden til stabiliseringen.

Estland, Letland og Litauen trådte alle ud af rubel-zonen kort efter den
genvundne selvstændighed og indførte egne valutaer og en selvstændig
pengepolitik. Det var vigtigt at skabe troværdighed omkring de nye valu-
taer, bl.a. for at drive andre cirkulerende valutaer ud, for at bryde inflati-
onsforventningerne og for samtidig at sikre en gunstig konkurrencemæs-
sig udgangsposition, som kunne stimulere den handelsmæssige integrati-
on med Vesteuropa. Overvejelserne gik derfor på fastkursarrangementers
troværdighedsfordele over for de omskiftelige forholds krav om øget
fleksibilitet. Initialt valgte landene forskellige løsninger.

Troværdighedsaspektet var en primær overvejelse i Estland, og i juni
1992 blev den nye estiske valuta, kroon, fastlåst til D-mark inden for
rammerne af et currency board2. Den valgte kurs indebar, at den gen-
nemsnitlige månedsløn i Estland kunne veksles til ca. 30 dollar, svaren-
de til omkring en syvendedel af gennemsnitslønnen i Polen (Banerjee,
Koen et al. (1995)). Dette gavnede konkurrenceevnen, og det er be-
mærkelsesværdigt, at det ikke har været nødvendigt at ændre kursen
siden på trods af perioder med høj inflation. I både Letland og Litauen
valgte man i begyndelsen at lade valutakurserne flyde. Troværdig-
hedsaspektet havde også høj prioritet i Letland, hvorfor den lettiske
centralbank blev gjort uafhængig allerede i 1992, og der var bred poli-
tisk opbakning til en stram politik. Siden februar 1994 har centralban-
ken knyttet den lettiske lat til SDR. Den lettiske pengemængde har en
høj dækningsgrad i internationale valutareserver, og fastkurspolitik-
ken minder derfor om et currency board. Stabilisering via pengepoli-
tikken blev ikke gennemført så resolut i Litauen som i Estland og Let-
land. Først fra maj 1993 fandt en betydelig stabilisering  sted, og i april
1994 indførte Litauen også et currency board, hvor den litauiske litas
blev knyttet til dollaren. Baggrunden var bl.a., at myndighederne
fandt en mere bindende valutakurstilknytning påkrævet for at fore-
bygge en monetær finansiering af de finanspolitiske underskud (Kor-
honen (2000)).

1
 Den russiske rubel er fra den 1. juli 1992 til den 14. august 2001 deprecieret med 23.315 pct. over for

dollaren.
2

For en nærmere beskrivelse og diskussion af currency boards henvises til Bie og Hahnemann, 2000.



56

Fastkursregimerne i de baltiske lande har siden fungeret som ankre for
den økonomiske politik. I Litauen er det besluttet at erstatte dollar-
ankeret i landets currency board med et euro-anker fra den 2. februar
2002, hvilket skal ses i lyset af ønsket om EU-medlemskab og den han-
delsmæssige integration med EU. På det lidt længere sigt har de baltiske
lande udsigt til at indgå i euro-samarbejdet. Inden da forventes landene
at deltage i valutakursarrangementet ERM2 i mindst 2 år som kvalifika-
tion til euro-deltagelse. Der er åbnet op for, at lande med eurobaserede
currency boards kan deltage i ERM2 og samtidig videreføre currency
boardet.1

Stram finanspolitik har ligeledes været et centralt element i landenes
økonomiske programmer og blev anset som et vigtigt signal fra myn-
dighedernes side. I modsætning til erfaringerne i mange andre transiti-
onsøkonomier, hvor store underskud udgjorde en hindring for stabilise-
ringen, lykkedes det de baltiske lande at indlede transitionsprocessen
med relativt gode finanspolitiske balancer. Dette skyldtes til dels en
gunstig udgangsposition. For det første arvede de baltiske lande ikke
noget af Sovjetunionens gæld ved deres uafhængighed, hverken in-
denlandsk eller udenlandsk. For det andet havde alle landene, i særde-
leshed Letland og Litauen, været store netto-bidragsydere til Sovjetuni-
onens budget, hvorved overgangen til selvstændighed bød på en be-
tragtelig forbedring af balancerne.

I mange af de tidligere planøkonomier var inflationsudviklingen tæt
knyttet til udviklingen i de offentlige finanser. Store underskud var et
generelt fænomen, og da de finansielle markeder var underudviklede,
måtte en stor del af underskuddene finansieres direkte af centralban-
kerne, hvilket holdt inflationen oppe. Dette gjorde sig ikke gældende i
Baltikum og har været en central årsag til, at de baltiske lande generelt
har klaret sig væsentligt bedre end SNG-landene2 med hensyn til opnåel-
se af prisstabilitet. Penge- og finanspolitikken i Baltikum har generelt
understøttet hinanden, hvilket har været en væsentlig faktor i den
makroøkonomiske stabilisering.

DEN STRUKTURELLE UDVIKLING

Liberaliseringer af priser og handel og en stabilitetsorienteret makroø-
konomisk politik var vigtige forudsætninger for, at landene kunne på-
begynde catch-up processen med realøkonomisk fremgang. Omstruktu-
reringer og privatiseringer af planøkonomiernes i mange tilfælde foræl-

1
For en nærmere beskrivelse af ansøgerlandenes valutakursarrangementer i lyset af EU-optagelsen
henvises til Kjærgaard og Roed Sørensen, 2001.

2
Sodrusjestov Nevsavisimykh Gosudarst (Fællesskabet af uafhængige stater) har som fulde eller asso-
cierede medlemmer alle republikker i det tidligere Sovjetunionen bortset fra de baltiske lande.
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dede erhvervsliv har i denne henseende været nøgleelementer. Men
fremkomsten af nye konkurrencedygtige sektorer og nedlæggelsen af
forældede industrier er også en gennemgribende forandringsproces, der
har været forbundet med store sociale omkostninger. Reformerne har
ligeledes medført betydelige forskelle i den regionale udvikling. Frem-
gangen har i høj grad været koncentreret omkring hovedstæderne og
de større byer. Landdistrikterne og specielt regioner domineret af få,
store industrivirksomheder anlagt under plansystemet med hele det
sovjetiske marked for øje har således fået massive sociale problemer
med meget høj arbejdsløshed.

Man kan få et godt indtryk af de store omvæltninger, der har fundet
sted, ved at betragte udviklingen i landenes sektorstruktur. Planøkonomi-
erne bar generelt præg af en stor, ikke-konkurrencedygtig industri, men
denne sektors betydning for den økonomiske aktivitet er reduceret bety-
deligt, jf. tabel 2. Reduktionen gik særligt hurtigt i Estland og Letland,
hvor industriens andel af BNP i 1990 var over 40 pct. (IMF (2000)). Land-
brugets relative betydning er aftaget endnu mere end industriens, og i
Estland og Letland er andelen nu kun en smule større end landbrugets
andel i Danmark. Andelen af arbejdsstyrken i industrien og landbruget er
dog ikke aftaget i samme takt. Omstruktureringerne og moderniserings-
processen har omvendt betydet en opblomstring i servicesektorerne, som
generelt var meget underudviklede under planøkonomien. I 1998 var
servicesektorens andel 67 pct. i Estland, 66 pct. i Letland og 57 pct. i Litau-
en i forhold til 69 pct. i EU (IMF (2000)). Hvad angår de forskellige sekto-
rers relative betydning for økonomierne ligner de baltiske lande således
nu i højere grad EU-landene. De baltiske virksomheder er også i høj grad
blevet orienteret mod nye markeder, herunder EU. Det gælder især Est-
land, hvor kun 24 pct. af handlen var med andre transitionslande i 1999.

Den kraftige produktionsnedgang i transitionens første år og de lø-
bende omstruktureringer af det baltiske erhvervsliv har bevirket et an-
seeligt fald i beskæftigelsen, jf. figur 2, især inden for industrien.

STRUKTURUDVIKLING Tabel 2

Landbrug
(pct. andel af BNP)

Industri
(pct. andel af BNP)

Private
sektors andel

af BNP

Andel af
handel med
ikke-transi-
tions lande

1992 1999 1992 1999 1999 1999

Estland 13 4 28 15 75 76
Letland 17 4 28 18 65 67
Litauen 25 8 47 20 70 51

Kilde: EBRD Transition Report 1999 og 2000.
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Arbejdsløsheden, der i 2000 var på 13,7 pct. i Estland, 14,3 pct. i Letland
og 15,4 pct. i Litauen1, har været stigende trods en faldende arbejdsstyr-
ke2. En høj ungdomsarbejdsløshed på et sted mellem 1½ til 2 gange den
gennemsnitlige ledighed udgør sammen med et stort antal langtidsledi-
ge, specielt i Letland og Litauen, særskilte udfordringer. Der er dog flere
indikationer på, at de baltiske arbejdsmarkeder, specielt i europæisk
sammenhæng, er relativt fleksible.

I anden halvdel af 1990'erne har afhjælpning af de sociale konsekven-
ser af reformerne fået større bevågenhed, herunder bl.a. en bedre inte-
gration af de store russiske mindretal. Forværringen i indikatorerne for
levestandard i de første år efter uafhængigheden er siden midten af
1990'erne da også i nogen grad blevet reverseret. Den forventede leve-
tidsalder og spædbørnsdødeligheden er tilbage på niveauet før transiti-
onen. Hvis en fødevareandel på mere end 50 pct. af en husholdnings
samlede udgifter tages som et absolut mål for fattigdom, er omkring
halvdelen af de litauiske og lettiske husholdninger dog stadig fattige,
mens der i Estland er tale om knap 20 pct. Betragtes i stedet den relative
fattigdom – målt som en husstandsindkomst på under 50 pct. af gen-
nemsnittet – har mindre end 20 pct. af husholdningerne i de baltiske

1
 I henhold til arbejdsstyrkeundersøgelser, jf. OECD Main Economic Indicators, juni 2001.

2
 I Estland og Letland er befolkningernes størrelse faldet med godt 8 pct. siden 1990 ikke mindst som

følge af emigration af etniske russere, men også som følge af en negativ befolkningstilvækst blandt
de baltiske befolkningsgrupper (OECD (2000)). I Litauen har befolkningstallet også været stagneren-
de.

BESKÆFTIGELSE, 1989-99 Figur 2
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lande i de senere år kunnet karakteriseres som værende fattige (OECD
(2000)). Indkomstulighederne er blevet større i de forløbne 10 år, men er
sammenlignelige med lande som Frankrig og England, hvor velstanden
dog er væsentligt større (UNDP (2001)).

Status for de strukturelle reformer
European Bank for Reconstruction and Development, EBRD, har kon-
strueret en række kvalitative indikatorer for alle transitionslandene, der
forsøger at opgøre udviklingen inden for en række af transitionens del-
elementer i forhold til standarden i en industrialiseret markedsøkonomi,
jf. tabel 3. Tabellen præsenterer status for reformprocessen i 2000 for
hvert af de baltiske lande sammen med gennemsnittet for landene i SNG
og Visegrad-landene, dvs. Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet.

Det fremgår, at de baltiske lande generelt er nået meget langt i re-
formprocessen og på flere vigtige områder har opnået en standard, der
ikke adskiller sig fra standarden i en industrialiseret markedsøkonomi.
Estland er kommet lidt længere end Letland og Litauen, men alle lande-
ne nærmer sig udviklingsgraden i Visegrad-landene, der, bl.a. som følge
af en relativt gunstig udgangsposition, er kommet endog meget langt.
Særligt Litauen har gjort store fremskridt i løbet af 2000. SNG-landene
halter efter, men tallene dækker over betydelige variationer landene
imellem.

Der er generelt gjort størst fremskridt inden for privatiseringen af små
virksomheder og liberalisering af handlen (Estland, Letland og Litauen

STRUKTURELLE INDIKATORER, 2000 Tabel 3

EBRD indeks Estland Letland Litauen SNG
Visegrad-
landene

Virksomheder
Privatisering af store virksomheder .............. 4 3 3 3-    4-
Privatisering af små virksomheder................ 4+ 4+ 4+ 3+    4+
Governance og virksomhedsomstrukturering 3 3- 3- 2- 3/3+

Markeder og handel
Prisliberalisering ............................................ 3 3 3 3- 3/3+
Handel og valutasystemer ............................ 4+ 4+ 4 3    4+
Konkurrencepolitik ....................................... 3- 2+ 3- 2    3

Finansielle institutioner
Bankreformer og renteliberalisering ........... 4- 3 3 2-    3+
Værdipapirmarkeder og andre fin. inst. ...... 3 2+ 3 2-    3+

Anm.: Målingen af indikatorerne sker på en skala fra 1 til 4+, hvor 1 angiver ingen eller yderst beskeden ændring fra en
planøkonomi, og 4+ repræsenterer en standard, som ikke vil afvige fra den i en industrialiseret markedsøkonomi.
Visegrad-landene er Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet. Se www.visegrad.org for en nærmere beskrivelse af
Visegrad samarbejdet. SNG har som fulde eller associerede medlemmer alle republikker i det tidligere Sovjetunio-
nen bortset fra de baltiske lande.

Kilde: EBRD Transition Report 2000 og egne beregninger.
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er medlemmer af verdenshandelsorganisationen WTO). Prisliberaliserin-
ger var også et af de elementer i transitionen, der generelt blev påbe-
gyndt tidligt, men yderligere fremskridt på EBRD-skalaen kræver bl.a., at
fastsættelsen af el-, vand-, varme- og gaspriser i højere grad afspejler de
økonomiske omkostninger ved en hensigtsmæssig teknologi. Mens der
er gjort store fremskridt med henblik på at sikre grundlaget for fri kon-
kurrence, er der kun i mindre udstrækning sket fremskridt inden for
konkurrencepolitikken, som skal sikre, at den fri konkurrences spille-
regler overholdes. Det er generelt tilfældet i transitionslandene, at ud-
viklingen inden for de markedsunderstøttende institutioner har haltet
efter liberaliseringerne og privatiseringerne.

De finansielle markeder har også været under hastig udvikling i Balti-
kum. De største fremskridt er sket inden for traditionel bankdrift, hvor
en række bankkriser har medført et betydeligt udenlandsk ejerskab,
særligt i Estland. Det har bibragt ekspertise og styrket sektoren. I Litau-
en er privatiseringsprocessen i banksektoren dog ikke tilendebragt end-
nu. I forhold til standarden i de industrialiserede markedsøkonomier har
landene et godt stykke vej endnu, bl.a. hvad angår udbygningen af ak-
tie- og kapitalmarkeder, oprettelse af forsikringsmarkeder, private pen-
sionsfonde og hele det tilhørende regelværk.

VÆKSTPERIODEN

På baggrund af stabiliseringen og de gennemførte reformer vendte den
økonomiske udvikling for alvor i Baltikum omkring midten af
1990'erne. I Letland og Litauen skete væksten samtidig med ganske
omfattende bankkriser fra sommeren 1995. Estland havde været gen-
nem en lignende bankkrise allerede i 1992-94. Den positive vækst var et
resultat af en stærk eksportudvikling og en væsentlig fremgang i pri-
vatforbruget og de private investeringer. I 1997 steg vækstraterne kraf-
tigt, og væksten i de baltiske lande var i 1997 og i første halvdel af 1998
blandt de allerhøjeste i transitionslandene. Baggrunden var en betyde-
lig penge- og kreditvækst fra en omfattende kapitalindstrømning. De
pengepolitiske myndigheder tog skridt til at dæmpe udviklingen, og i
kombination med et højere renteniveau som følge af krisen i Asien
fandt der en afdæmpning sted i foråret 1998. Afdæmpningen blev ef-
terfulgt af en kraftig, men midlertidig, recession i alle tre lande i efter-
året 1998 og foråret 1999 i kølvandet på krisen i Rusland i august 1998.
Trods en betydelig reorientering af handlen væk fra SNG-landene over
mod de vestlige markeder afslørede krisen en fortsat betydelig afhæn-
gighed af de gamle markeder. Eksporten og industriproduktionen faldt
med det samme, særligt i Litauen, hvor samhandlen med SNG-landene
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stadig var betydelig. I Letland og Litauen var konkurrenceevnen samti-
dig under pres som følge af landenes tilknytning til den amerikanske
dollar, idet dollaren apprecierede over for euroen. Bl.a. takket være en
fornyet fremgang i eksporten i takt med stærkere vækst hos de euro-
pæiske handelspartnere samt stigende investeringer vendte specielt
Estland og Letland tilbage til høje vækstrater i 2000, mens væksten i
Litauen fortsat var mere moderat. I første kvartal af 2001 var vækstra-
terne i forhold til samme kvartal året før henholdsvis 5,8 pct. i Estland,
8,2 pct. i Letland og 4,4 pct. i Litauen, hvilket må betegnes som opmun-
trende.

Den baltiske hyperinflation i 1992 blev afbrudt relativt hurtigt og ef-
terfulgt af en årrække med hurtigt aftagende, men stadig høje inflati-
onsrater, jf. tabel 1. Udviklingen har formentligt været præget af en vis
træghed i inflationsforventningerne, ligesom den fortsatte afvikling af
lave administrativt fastsatte priser og overgang til indirekte beskatning
har spillet ind. En del af udviklingen kan desuden afspejle kvalitetsfor-
bedringer. Der er også klare indikationer på, at de baltiske landes nye
valutaer initialt var kraftigt undervurderede (Richards og Tersman
(1995)), hvormed landenes prisniveauer i forhold til udlandet, eller de
reale valutakurser, var unaturligt lave. Normaliseringen af landenes rela-
tive prisniveauer i forhold til udlandet har da medført højere inflation
på grund af landenes fastkursmål. Fx har landenes lave lønniveauer for-
mentligt bidraget til de store kapitaltilførsler, som i sig selv har medført
et pres på priserne. Selv om den initiale undervurdering af prisniveauer-
ne er korrigeret, kan en fortsat merinflation forventes som et naturligt
led i landenes catch-up proces mod højere indkomstniveauer, jf. afsnit-
tet om den reale valutakurs.

Siden 1998, hvor recessionen havde en klar afdæmpende effekt på pri-
serne, har alle landene opnået encifrede inflationsrater. Med vækst-
fremgangen i 2000 tiltog inflationen en smule. For Estlands vedkom-
mende kunne udviklingen hovedsageligt tilskrives stigningen i oliepri-
serne og euroens depreciering. Den lettiske lat og den litauiske litas
appreciering over for euroen har bidraget til en mere afdæmpet udvik-
ling.

Siden nationalproduktet begyndte at stige fra 1994-95 har alle tre
lande haft store underskud på handelsbalancen og på betalingsbalan-
cens løbende poster, jf. figur 3.

I Estland toppede underskuddet på de løbende poster i 1997 med ca.
12 pct. af BNP, hvorefter underskuddet er faldet til ca. det halve i de to
seneste år. I Litauen resulterede krisen i Rusland også i et underskud på
omkring 12 pct., men det er også blevet reduceret til det halve  i 2000. I
Letland var underskuddet stadig tæt ved 10 pct. af BNP i 2000.
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Som i de andre transitionsøkonomier er en del af underskuddene
en naturlig konsekvens af de store strukturelle ændringer, som lande-
ne undergår i forbindelse med opgradering og restrukturering af
det eksisterende kapitalapparat samt opbygningen af et nyt. Dette
har nødvendiggjort en stor andel ekstern finansiering. Underskudde-
nes holdbarhed er i høj grad afhængig af, om moderniseringen af
økonomierne forbedrer landenes eksportpotentiale. I så henseende er
der allerede sket store fremskridt. Således er eksporten af varer og
tjenester i faste priser i perioden 1995-2000 i Estland mere end for-
doblet, mens der i Letland og Litauen har været tale om knap en for-
dobling.

De fortsat store betalingsbalanceunderskud gør imidlertid, at landene
er sårbare over for den fortsatte velvilje fra udenlandske investorer. Det
må forventes, at udlandsgælden i forhold til bruttonationalproduktet
før eller siden skal stabilisere sig på et niveau, som de internationale
investorer finder passende. Risikoen for pludselige omslag i kapital-
strømmen er dog blevet reduceret gennem en høj andel af stabile finan-
sieringskilder. I alle tre lande er de udenlandske direkte investeringer
steget betydeligt i forhold til starten af 1990'erne, men med privatise-
ringernes tilendebringelse vil en hidtil stor finansieringskilde blive redu-
ceret. Omvendt kan udsigterne til EU-medlemskab betyde et fortsat højt
niveau for de udenlandske investeringer.

BETALINGSBALANCENS LØBENDE POSTER, 1993-2000 Figur 3
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Reale valutakurser
I løbet af 1990'erne har der været en klar trendmæssig appreciering af
de reale effektive valutakurser i alle de baltiske lande1, jf. figur 4. De
markante stigninger i efteråret 1998 kan henføres til rublens fald i for-
bindelse med krisen i Rusland. Den efterfølgende depreciering i Estland
har været drevet af euroens løbende depreciering.

De betragtelige apprecieringer i de baltiske lande er ensbetydende
med, at landenes prisniveauer er steget i forhold til samhandelspartner-
nes. Det er derfor et relevant spørgsmål, om udviklingen har betydet, at
landenes valutaer er blevet overvurderede. Der er flere gode grunde til
at tro, at dette ikke er tilfældet.

Korrektion for den initiale undervurdering kan formentligt forklare en
del af udviklingen. Som beskrevet ovenfor, var de baltiske landes prisni-
veauer væsentligt lavere end selv sammenlignelige landes ved transitio-
nens begyndelse, og dette har medført en årrække med merinflation.

Desuden er trendmæssig appreciering af reale valutakurser en karak-
teristisk og naturlig del af tilpasningsprocessen i lande med relativ høj
produktivitetsvækst2. Ved transitionsprocessens begyndelse var produk-

1
 Den reale effektive valutakurs angiver det indenlandske prisniveau i forhold til prisniveauerne hos

samhandelspartnerne opgjort i samme valuta. En appreciering af den reale effektive valutakurs skyl-
des, at inflationen er højere end udlandets, og/eller at den nominelle valutakurs apprecierer.

2
 Real appreciering i catch-up lande har et teoretisk fundament i den såkaldte Balassa-Samuelson-

hypotese. Ræsonnementet er, at transitionslandenes reale valutakurser vil appreciere, hvis store pro-
duktivitetsstigninger i sektorerne for handlede varer fører til et generelt højere lønniveau, som pres-
ser priserne på ikke-handlede varer, og dermed det generelle prisniveau, op.

REALE EFFEKTIVE VALUTAKURSER Figur 4
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tiviteten i landene meget lav i forhold til i de vesteuropæiske økonomi-
er, men den fremskredne reformproces og anvendelsen af mere avance-
rede produktionsteknologier har indsnævret forskellen. Der er endvide-
re klare tegn på, at prisstigninger på varer, der ikke handles internatio-
nalt, har bidraget mere til de reale apprecieringer end prisstigninger på
handlede varer. Men enhedslønomkostningerne målt i D-mark er også
steget 227 pct. i Estland, 130 pct. i Letland og 316 pct. i Litauen fra 1994
til 1999, og underskuddene på betalingsbalancens løbende poster har
som nævnt været meget store. Som beskrevet har alle tre lande imidler-
tid oplevet stor vækst i eksporten, også til det vesteuropæiske marked,
og det på trods af de kraftige apprecieringer.

UDFORDRINGER

Den væsentligste overordnede økonomiske udfordring er at fastholde
en vedvarende og robust vækst og indsnævre forskellene i levestandard
til de modne markedsøkonomier. Men der er langt endnu. Levestandar-
den målt ved det købekraftskorrigerede BNP per capita er kun ca. 1/3 af
niveauet i EU landene, jf. tabel 4.

Selv hvis de baltiske økonomier fortsatte med de samme gennemsnit-
lige vækstrater som i de sidste 5 år, vil det stadig tage mere end en ge-
neration at nå samme velstandsniveau som EU-landenes. Portugal er et
eksempel på, at det kan lade sig gøre at indsnævre velstandsforskellene.
Korrigeret for købekraften var BNP per capita i Portugal ved EU-
optagelsen i 1986 ca. halvt så stor som gennemsnittet af EU-landenes,
mens andelen i 2000 udgjorde ca. 75 pct.

Med den opnåede makroøkonomiske stabilitet er det især fortsættel-
sen af de strukturelle og institutionelle reformer, som er påkrævet. Stør-
re indsats på det sociale område, herunder en løsning af ubalancen på
arbejdsmarkedet, vil ligeledes trænge sig på. I forhold til de første re-
former, hvor betydelige effektiviseringsgevinster kunne høstes på bag-

BNP PER CAPITA (KØBEKRAFTSKORRIGERET), 1999 Tabel 4

   Dollar Indeks, EU-15 = 100

Estland ............................................................ 8.223 37
Letland............................................................ 6.074 27
Litauen............................................................ 6.833 31
Polen ............................................................... 8.845 40
Ungarn............................................................ 11.256 50
Tjekkiet ........................................................... 13.389 60

EU-15............................................................... 22.303 100

Kilde: IMF, World Economic Outlook, Oktober 2000.
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grund af den planøkonomiske arvs omfattende ineffektivitet, vil kom-
mende reformer formentlig have mere gradvise effekter. Produktivitets-
forbedringer og nedbringelse af arbejdsløsheden vil være afgørende for
den fortsatte velstandsudvikling. I den forstand er udfordringerne for de
baltiske lande i højere grad de samme, som dem de vestlige markeds-
økonomier har stået, eller står, overfor.

Omdrejningspunktet i reformerne i de kommende år vil fortsat være
målet om at opnå EU-medlemskab, som medvirker til at holde reform-
tempoet oppe. De første nye medlemmer vil kunne optages i 2004, men
hvem, der kan optages, ligger endnu ikke fast. EU-medlemskab vil udgø-
re en væsentlig milepæl i landenes økonomiske udvikling og kan siges at
markere selve transitionsprocessens endepunkt og startpunktet for de
unge markedsøkonomiers modningsproces. De overordnede økonomi-
ske forudsætninger for EU-medlemskab er, at landene skal være funge-
rende markedsøkonomier, som kan klare sig i den fri konkurrence i EU.
Mens de baltiske lande lever op til kravet om at være fungerende mar-
kedsøkonomier, var EU-Kommissionens vurdering i november sidste år,
at evnen til at klare den fri konkurrence i EU endnu ikke er helt opfyldt.
Kommissionen efterlyser bl.a. bedre håndtering af arbejdsløshedspro-
blemerne, bedre muligheder for fremskaffelse af markedsbaseret finan-
siering blandt de små og mellemstore virksomheder og fuldførelse af de
resterende privatiseringer. Estland, Letland og Litauens forøgede han-
delsintegration med EU er imidlertid en god indikator for, at landene er
godt på vej.

Processen frem mod EU-medlemsskab indebærer i sig selv et udgifts-
krævende pres, herunder bl.a. omkostninger til opbygning af den lov-
mæssige og institutionelle ramme samt omkostninger for at sikre opfyl-
delse af EUs standarder, ikke mindst på miljøområdet. EU yder støtte,
men man kommer dog næppe uden om fortsatte reformer af de offent-
lige udgifter for at sikre et tilstrækkeligt finanspolitisk råderum, bl.a. af
hensyn til aldringsproblematikken og finanspolitikkens centrale rolle
som konjunkturstabiliseringsinstrument. Udsigten til en stærk, men også
varierende, kapitalindstrømning op til, og efter, EU-medlemsskab stiller
ligeledes krav om en fleksibel finanspolitik.

Den baltiske banksektor har igennem de senere år været præget af
betydelige konsolideringer og udenlandske overtagelser, som bør resul-
tere i mere effektive og velkonsoliderede institutioner. Annonceringen i
2001 af en fusion mellem de to svenske banker, Foreningssparbanken
(Swedbank) og SEB, der begge er majoritetsaktionærer i en række af de
største baltiske banker, har dog af konkurrencemæssige hensyn ført til
forlangender fra de pengepolitiske myndigheders side om ændringer i
ejerforholdene i flere af de baltiske banker.
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Kapitalmarkederne fungerer stadig ikke som et effektivt alternativ til
bankfinansiering. Markedskapitaliseringen og likviditeten er fortsat
beskeden, og en væsentlig prioritet for de baltiske lande vil være at
ændre dette. Planerne om finansierede pensionssystemer og opbyg-
ning af realkreditsystemer må forventes at medføre en væsentlig
udbygning af den finansielle sektor. En bedre håndhævelse af den
eksisterende regulering, strengere offentliggørelseskrav og en øget
gennemsigtighed af handlen på de finansielle markeder kan også styr-
ke interessen for de finansielle markeder som et alternativ til bank-
finansiering (IMF (2000)).



67

LITTERATURLISTE

Andersen, Louise og Kristian Kjeldsen (1998), De baltiske landes økono-
miske og finansielle udvikling, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 1998.

Banerjee Biswajit, Vincent Koen, Thomas Krueger, Marle S. Lutz, Michael
Marresa og Tapio Saavalainen (1995), Road Maps of the Transition – The
Baltics, the Czech Republic, Hungary and Russia, Occasional Paper 127,
IMF, Washington D.C.

Bie, Ulrik og Niels Peter Hahnemann (2000), Currency boards, Danmarks
Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2000.

EBRD (1999), Transition Report 1999, London.

EBRD (2000), Transition Report 2000, London.

EBRD (2001), Transition Report Update April 2001, London.

Gros, Daniel og Alfred Steinherr (1995), Winds of Change – Economic
Transition in Central and Eastern Europe, Longman, New York.

Havrylyshyn Oleh, Thomas Wolf, Julian Berengaut, Marta Castello-
Branco, Ron van Rooden og Valeire Mercer-Blackman (1999), Growth
Experience in Transition Countries 1990-98, Occasional Paper 184, IMF,
Washington D.C.

IMF (2000), World Economic Outloook October 2000, Washington D.C.

Kjærgaard, Morten og Morten Roed Sørensen (2001), Ansøgerlandene
og euroen, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2001.
Korhonen, Iikka (2000), Currency Boards in the Baltic Countries: What
have we learned?, Post-Communist Economies, Vol. 12, No. 1.

OECD (2000), Baltic States. A Regional Economic Assesment, Paris.

Richards, Anthony og Gunnar Tersman (1995), Growth, Nontradables,
and Price Convergence in the Baltics, IMF Working Paper WP/95/45, IMF,
Washington D.C.

UNDP (2001), Human Development Report 2001, New York.

United Nations Economic Commission for Europe  (2001), Economic Sur-
vey of Europe 2001, No.1, Geneve.





69

Udvikling i og måling af realrenten

Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling

INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Centrale størrelser i økonomien som opsparing, forbrug og investeringer
er i teorien bestemt af bl.a. realrenten, dvs. renten korrigeret for inflati-
on. I praksis er sammenhængen imidlertid ikke særlig klar på danske tal.
Dette kan skyldes problemer med empirisk at måle realrenten. Den tra-
ditionelle måling af realrente som en nominel rente minus den aktuelle
indenlandske inflation er i praksis ofte misvisende. Det vises, at en bety-
delig grad af udglatning af prisserien forbedrer forklaringsevnen.

Med udgangspunkt i den traditionelle måling af realrenten konklude-
rer nogle økonomer, at en højkonjunktur i et land, der er en del af et
fastkurssystem, via højere inflation vil presse realrenten i landet ned,
hvilket yderligere giver næring til højkonjunkturen. Der bliver her ar-
gumenteret for, at høj inflation i et troværdigt fastkurssystem snarere
virker kontraktivt.

Selv om realrenten målt på traditionel vis har været faldende gennem
1990'erne i mange lande, er niveauet stadig ganske højt i historisk sam-
menhæng internationalt set. Det er muligt, at dette har baggrund i
strukturelle udviklingstræk i den internationale opsparingstilbøjelighed.

Nedbringelsen af inflationen samt reduktion af rentefradragsrettens
skattemæssige værdi har bidraget til at gøre realrenten herhjemme po-
sitiv både før og efter skat, samtidig med at forskellen mellem før- og
efterskat realrenten er indsnævret. I en sund økonomi kan investerin-
gerne leve op til et positivt realrentekrav.

BESTEMMELSE AF REALRENTEN

Realrenten er defineret som den nominelle rente fratrukket den forven-
tede ændring i prisniveauet over den relevante tidshorisont. Realrenten
kan tolkes som den pris, til hvilken nuværende forbrugsmuligheder
gennem opsparing kan omveksles til fremtidigt forbrug, jf. Boschen
(1994). Med en positiv realrente vil det fremtidige forbrug, der kan op-
nås på baggrund af en i dag foretaget opsparing, blive større end det
forbrug, der i dag må opgives for at foretage opsparingen. En stigning i
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realrenten svarer til et fald i de fremtidige priser relativt til de nuværen-
de, hvilket gør aktuelt forbrug dyrere relativt set.

Centrale størrelser i økonomien som forbrug, opsparing og investerin-
ger er i teorien afhængige af realrenten, en høj realrente vil fx virke
hæmmende på investeringerne, mens fortegnet på effekten på forbru-
get er mere tvetydig. Investerings- og opsparingsbeslutninger er af natur
fremadrettede og er afhængige af den forventede realrente over opspa-
rings- eller investeringshorisonten. Der findes imidlertid ikke pålidelige
data for den forventede inflation, så i empirisk arbejde må en approksi-
mation anvendes, jf. nedenfor.

Såfremt der i et land eksisterer et dybt marked for indeksobligationer,
kan realrenten måles direkte som afkastet af sådanne obligationer. Så-
danne markeder findes imidlertid kun i nogle få lande. Herhjemme er
markedet for indeksobligationer ganske lille og prisfastsættelsen er for-
vredet af bl.a. skattemæssige og institutionelle forhold. Det danske
marked for indeksobligationer kan derfor ikke anvendes til måling af
den adfærdsrelevante realrente.

På det lange sigt går sammenhængen ikke blot fra realrente til opspa-
ring og investeringer, men også den anden vej, idet realrenteniveauet
ved fuld resurseudnyttelse primært er bestemt af forholdet mellem ni-
veauerne for opsparing og investeringer. Et stigende realrenteniveau vil
være en konsekvens af en stigning i de planlagte investeringer eller et
fald i den planlagte opsparing eller en kombination heraf.

Ud over den private opsparings-investeringsbalance er realrenten under-
liggende også afhængig af den offentlige nettoopsparing. I den udstræk-
ning, der er underskud på de offentlige budgetter, lægger det offentlige
beslag på privat opsparing, hvilket alt andet lige vil lægge et opad rettet
pres på realrenten og dermed udkonkurrere private investeringer.

Med inflation i økonomien bliver spørgsmålet, hvorledes inflationsfor-
ventningerne påvirker realrenten. Tages der udgangspunkt i den såkaldte
Fisher-ligning, er antagelsen, at inflationsforventningerne overvæltes en til
en i den nominelle rente, dvs. at den nominelle rente stiger 1 pct., hvis in-
flationsforventningerne stiger 1 pct., hvorved realrenten forbliver upåvirket
af inflationsforventningerne, jf. boks 1. Det svarer til, at opsparerne får
kompensation for prisstigningens udhuling af værdien af deres opsparing.

Der kan dog være forhold, der taler for, at overvæltningen i den nomi-
nelle rente er mindre end én svarende til, at realrenten falder ved stigende
forventet inflation, selv hvis inflationen er forudset korrekt. Argumentet
er, at stigende inflationsforventninger vil medføre en flugt ud af nomi-
nelle aktiver over i realaktiver for at værne mod værdiudhulingen. Det vil
få kapitalens marginalprodukt og dermed realrenten til at falde. En anden
argumentation med samme resultat er, at stigende inflationsforventninger
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reducerer realværdien af husholdningernes pengefordringer, således at
husholdningerne føler sig fattigere. Dette vil øge opsparingen og presse
realrenten ned for givne investeringer. Argumenterne for en overvæltning
mindre end én går under betegnelsen Mundell-Tobin effekten efter Mun-
dell (1963) og Tobin (1965). Effekten må formodes at være mest relevant i
tilfælde af høj forventet inflation. Usikkerhed omkring den fremtidige
inflation vil virke i samme retning.

I en lille åben økonomi med en troværdig valutakursmålsætning kan der
argumenteres for, at det er det nominelle renteniveau, der er givet ude
fra, snarere end realrenten. En inflationstakt, der overgangsvis afviger fra
valutaankerets, vil i dette tilfælde slå direkte ud i den målte hjemlige real-
rente, såfremt aktuel prisstigningstakt anvendes til beregning af real-
renten. Inflationsforventningerne vil imidlertid typisk være bestemt af
valutaankeret, det vil for Danmark sige euroområdet og dets inflation og
ikke af den aktuelle indenlandske inflation. Den faktiske realrente, der er
relevant i adfærdsrelationerne, bliver dermed forskellig fra den umiddel-
bart målte realrente. Ex post beregninger af realrenten under anvendelse
af den faktiske indenlandske inflation kan således være misvisende, og det
er da også karakteristisk, at det i Nationalbankens arbejde med Mona-
modellen har vist sig vanskeligt på tilfredsstillende vis at få en sådan real-
rente ind som en bestemmende faktor i ligninger, der søger at forklare
udviklingen i forbrug og investering, jf. Christensen og Knudsen (1992).
Dog er realrenten delvist inde i kontantprisrelationen for ejerboliger. På
lidt længere sigt vil inflationen i Danmark og euroområdet tendere mod at
konvergere, så målefejlen ved at anvende den hjemlige prisstigningstakt til
beregning af realrenten bliver mindre.

Selv om det i teorien er den forventede realrente, der som del af kapi-
talomkostningerne (user cost) er bestemmende for, om et investerings-

INFLATIONSFORVENTNINGERNES OVERVÆLTNING I DEN NOMINELLE RENTE Boks 1

Fisher-ligningen dekomponerer den nominelle rente (R) i en realrente før skat (rfs) og

inflationsforventningerne (Πe):

                (1)                                   R = rfs + Πe

Ifølge denne ligning vil en 1 pct. stigning i inflationsforventningerne give anledning

til 1 pct. stigning i den nominelle rente svarende til en overvæltning på én. Hermed

bliver realrenten før skat uafhængig af inflationsforventningerne.

I en lille åben økonomi er mekanismen, at en 1 pct. permanent højere inflation for

given udenlandsk inflation vil medføre forventning om en 1 pct. depreciering af valu-

taen, der igen omsættes til en tilsvarende stigning i den indenlandske nominelle ren-

te, dvs. en overvæltning på én som i Fisher-ligningen.
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projekt gennemføres, vil man i praksis ofte se, at det er den nominelle
rente, der tillægges vægt. Baggrunden for dette er bl.a., at mens den
nominelle rente er kendt på investeringstidspunktet, i hvert fald i tilfæl-
de af fastforrentet finansiering, vil der som regel være usikkerhed om
prisernes udvikling over den periode, hvor investeringen skal tjene sig
ind. Adfærden kan også afspejle en forventningsdannelse, hvor høj in-
flation på investeringstidspunktet forventes redresseret af den økonomi-
ske politik i form af kontraktive indgreb. Denne form for adfærd var fx
kendetegnende for første del af 1980'erne herhjemme ved overgangen
fra et høj- til et lavinflationsregime, hvor realrenten steg samtidig med,
at investeringerne steg, mens den nominelle rente var faldende, jf. Chri-
stensen og Knudsen (1989). Uventede ændringer i prisstigningstakten
kan gøre den faktisk realiserede forrentning meget forskellig fra, hvad
der var forventet ved investeringens igangsættelse. Afvigelsen kan gå
begge veje, men indebærer under alle omstændigheder, at den bagud-
skuende realrente bliver irrelevant for investeringerne i Danmark.

Ifølge den såkaldte Walters-kritik1 af en valutaunion og dermed indi-
rekte også af fastkurspolitik vil en højkonjunktur i et land i unionen eller
fastkursområdet føre til, at landet har højere prisstigninger end resten
af unionen og dermed en lavere realrente, hvilket yderligere forstærker
højkonjunkturen og derved virker procyklisk, jf. Walters (1986) og
Østrup (2000). Det er imidlertid ikke de danske erfaringer. I praksis mo-
dereres den ekspansive effekt af, at høj inflation skaber forventninger i
befolkningen og virksomhederne om et kontraktivt økonomisk indgreb,
ligesom konkurrenceevnen typisk forværres i et fastkurssystem med fald
i eksporten til følge. Omvendt vil lav inflation og deraf følgende højere
realrente bl.a. via øget konkurrenceevne og dermed eksport virke eks-
pansivt.

INTERNATIONALISERING AF REALRENTEBESTEMMELSEN

I perioden fra 1960 til i dag er der sket omfattende liberaliseringer af
både vare- og kapitalmarkederne. Dette vil tendere at gøre realrenten
på tværs af lande mere lig hinanden. Tidligere var markederne typisk
mere segmenterede. Et illustrativt historisk eksempel kunne være Dan-
mark før udviklingen af nationale kapitalmarkeder i sidste del af 1800-
tallet. Før den tid var renten over lange tidsrum typisk lavere på Sjæl-
land, Fyn og øerne end i Vestjylland, jf. Glud (1951). Dette skyldtes for-
skelle i opsparings-investeringsbalancen i de forskellige landsdele. På
den fede muld med de høje foldudbytter var opsparingen høj i forhold

1
Efter Margaret Thatchers økonomiske rådgiver Alan Walters.
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til investeringsbehovet med en forholdsvis lav nominel og real rente til
følge, mens det på de magre jorder i Vestjylland var omvendt. Dette
afspejler segmenterede kapitalmarkeder, der hindrede opsparingen i at
blive kanaliseret fra områder med opsparingsoverskud til de områder,
der havde opsparingsunderskud. Samme segmentering mellem marke-
derne, som her beskrevet, eksisterer i dag i en vis udstrækning stadig
mellem lande. Se boks 2 for en udredning af de teoretiske betingelser
for ens realrente på tværs af lande og regioner.

Trods de mere integrerede kapitalmarkeder er der fortsat overrasken-
de stor korrelation mellem opsparings- og investeringsniveauet i hvert
enkelt land. I en fuldt integreret verden ville man forvente, at et lands
investeringer blev finansieret ud af verdens samlede opsparing, se Feld-
stein og Horioka (1980). En af årsagerne til, at dette ikke synes at være
tilfældet, kan være, at balance på betalingsbalancens løbende poster i
mange lande er et politisk mål. Dvs. det er politisk uacceptabelt, såfremt
en for stor del af landets investeringer vedvarende finansieres af uden-
landsk opsparing, svarende til vedvarende underskud på betalingsbalan-
cens løbende poster og dermed voksende udlandsgæld1. Også for så vidt

1
For et forsøg på at forklare korrelationen mellem opsparing og investering på landeniveau med
tilstedeværelsen af transaktionsomkostninger se Obstfeld og Rogoff (2000).

UDJÆVNING AF REALRENTER PÅ TVÆRS AF LANDE OG REGIONER Boks 2

To betingelser skal være opfyldt for at udligne forskelle i realrenten på tværs af lan-

de. På kapitalmarkederne skal den såkaldte åbne renteparitet holde. Ifølge denne vil

en investor kræve samme afkast af to i øvrigt ens værdipapirer denomineret i hver sin

valuta. Dvs. den udenlandske rente skal være lig den indenlandske korrigeret for æn-

dringen i valutakursen:

                                1)                  R udland = R i ndland + ∆E

hvor R = nominel rente og ∆E = ændring i valutakursen.

På varemarkederne skal den relative købekraftsparitet holde. Ifølge denne vil valu-

takursen i et land depreciere svarende til den merprisstigning (korrigeret for den rela-

tive udvikling i produktiviteten), der er i landet i forhold til udlandet. Denne sam-

menhæng mellem valutakurs og relativ inflation kan skrives som:

                                2)                Π udland  = Π i ndland + ∆E

hvor Π = inflation.

Indsættes ligning 2) i 1) fås:

                                       R udland – Π udland   =  R indland – Π indland

                                3)               r udland     =      r indland

hvor r = realrente.
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angår porteføljeinvesteringer, er der en tydelig tendens til fortrinsvis at
placere midlerne nationalt.

DEN INTERNATIONALE UDVIKLING I REALRENTEN

Som tidligere nævnt er et af hovedproblemerne ved empirisk beregning
af en realrente, at det er inflationsforventningerne og ikke den aktuelle
inflation, som den nominelle rente skal korrigeres med. Udledningen af
inflationsforventninger kan ske mere eller mindre raffineret. I det føl-
gende er anvendt et såkaldt HP-filter1. Herved gøres den antagelse, at
inflationsforventningerne kun ændrer sig med en vis træghed. Det er
vigtigt at gøre sig klart, at anvendelse af HP-filterteknikken ikke løser
det grundlæggende problem med måling af inflationsforventninger.

Investeringer er i deres natur fremadskuende. I virksomhedernes inve-
steringsovervejelser er det derfor den forventede lange realrente, der er
afgørende for, om et projekt er værd at gennemføre. Også mange af
husholdningernes opsparingsbeslutninger har ofte et langt sigte, herun-
der fx pensionsopsparing. Ved vurdering af realrentens økonomiske
virkninger er det derfor den lange realrente, der er relevant. Den lange
realrente er i det følgende defineret som renten på en 10-årig statsobli-
gation fratrukket den HP-udglattede aktuelle inflationstakt.

1960'erne var som de forudgående årtier kendetegnet ved internatio-
nalt segmenterede kapitalmarkeder med forskellige former for kreditre-
striktioner og administrativ kontrol med renteniveauet – herhjemme
kendes fx rationering af obligationsudstedelsen. Hertil kommer omfat-
tende restriktioner på de internationale kapitalbevægelser. Varepriserne
kunne derimod fastsættes om ikke fuldstændigt, så dog mere frit. For-
modningen må derfor være, at realrenten var kunstigt lav i 1960'erne i
mange lande. I de følgende årtier skete der en gradvis liberalisering
herunder af de internationale kapitalbevægelser. Dette kommer bl.a. til
udtryk ved, at den overordnede udvikling i realrenten har mange fælles
træk på tværs af lande fra 1970 og frem, jf. figur 1.

Højkonjunkturen i 1960'erne resulterede i en stadig kraftigere pris-
stigningstakt og formodentlig også forventninger til en højere fremtidig
inflation. Det markante hop i oliepriserne i 1973 forstærkede denne
proces. Det efterfølgende fald i inflationen skete uden et tilsvarende
fald i den lange nominelle rente med en markant stigning i realrenten
til følge. Realrenten forblev høj igennem 1980'erne og begyndelsen af
1990'erne. I Tyskland steg realrenten betydeligt omkring 1990 i kølvan-
det på genforeningen. Det viste sig således i mange lande overraskende

1
Se appendiks.
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svært at få nedbragt den nominelle rente til det lavere inflationsniveau.
Dette kan skyldes, at inflationsforventningerne var svære at slå ned ef-
ter højinflationsperioden. Der lurede længe en frygt for en tilbageven-
den til den høje inflation.

I det seneste årti har der været et fald i realrenten specielt inden for
euroområdet, hvor der er sket en konvergens i de nominelle renter og
inflation og dermed realrente i de forskellige lande ned mod tysk niveau.
Der har således været ikke bare nominel, men også real konvergens for så
vidt angår renteudviklingen. Dette skal ses i lyset af ØMU-processen, der
bl.a. har sikret en betydelig budgetkonsolidering med lavere budgetun-
derskud til følge. Samtidig er inflationen kommet ned. Den sundere fi-
nanspolitik samt en mere fornuftig økonomisk politik i det hele taget
medfører, at private investeringer i mindre omfang presses ud af offent-
ligt forbrug. Hertil kommer, at der er mindre usikkerhed omkring inflati-
onsudviklingen og dermed mere stabile lave inflationsforventninger. De
lande i EU, der havde de største budget- og gældsproblemer i begyndel-
sen af 1990'erne, har haft de største fald i de lange realrenter som følge
af ØMU-processen. Det drejer sig om specielt Italien, Finland og Irland.

Des mere integrerede kapitalmarkeder, des mindre betydning får det
enkelte lands budgetsaldo. Til gengæld bliver de udenlandske budget-
positioner af øget betydning, og realrenten bliver påvirket af den ag-
gregerede budgetsaldo. Frie kapitalbevægelser gør det samtidigt lettere
at få finansieret et budgetunderskud, så kapitalmarkedernes discipline-

REALRENTE OG INFLATION Figur 1
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rende effekt bliver mindre. Dette betyder, at der blandt beslutningsta-
gerne bliver større interesse for, at koordinere den økonomisk politik i
nogle formelle og bindende rammer som fx Vækst- og stabilitetspagten
i ØMU-samarbejdet.

I USA har der ikke som i Europa været et fald i realrenten i 1990'erne.
Dette er et resultat af to modsatrettede tendenser. Der har været en
betydelig budgetkonsolidering som i EU, hvilket trækker realrenten
nedad. Dette er imidlertid blevet opvejet af, at vækst og vækstudsigter-
ne har været høje lige frem til udgangen af 2000. Der har igennem
1990'erne været tendens til konvergens i realrenten ikke bare inden for
EU, men også mellem EU og USA, der ved udgangen af årtiet begge
havde en realrente på ca. 4 pct. Japan skiller sig ud med et stærkt fal-
dende realrenteniveau på under 2 pct. som følge af den lange og krafti-
ge lavkonjunktur i landet de seneste 10 år.

UDVIKLINGEN I DEN DANSKE REALRENTE

I beskrivelsen af den danske realrente kan der fra 1960 og frem identifi-
ceres fire perioder. Under højkonjunkturen frem til den første oliekrise
var inflation og nominel rente stigende med en nogenlunde konstant
realrente til følge på et niveau på 3 pct., jf. figur 2. Herefter fulgte en
periode med en markant stigning i realrenten frem til toppunktet i
1982. Dette må ses på baggrund af den opbygning af inflationsforvent-
ninger, som de to markante olieprisstigninger samt en uheldig økono-
misk politik udløste i 1970'erne. Det fik den nominelle rente til at stige
kraftigt, selv om den faktiske inflation var faldende i sidste del af perio-
den. I 1980'erne efter omlægningen af den økonomiske politik i 1982
med en erklæret fastkurspolitik stabiliserede realrenten sig omkring 7
pct., hvilket var et historisk højt niveau også internationalt set. Trods
fortsat fald i den faktiske inflation viste det sig overordentligt svært at
få inflationsforventningerne presset ud af systemet. Den forventede
realrente, som er den økonomiens agenter disponerer efter, var hermed
lavere end den faktisk målte, jf. den tidligere diskussion om problemer-
ne med at få realrenten signifikant i adfærdsligningerne.

Under højkonjunkturen i 1990'erne, hvor inflationen stabiliserede sig
på et lavt niveau, gav faldet i den nominelle rente anledning til et fald
også i realrenten til godt 4 pct. ved årtusindskiftet. Samtidig er forskel-
len mellem det nominelle og det reale renteniveau indsnævret i takt
med faldet i inflationen.

Beskatning af kapitalindkomst indfører en kile mellem afkastet af in-
vesteringer og den realrente, som modtages af husholdningerne, der jo i
sidste instans ejer kapitalapparatet. Virksomhederne vil fokusere på
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realrente før skat i sine investeringskalkuler, da det er den rente, som
skal betales, mens det for husholdningernes forbrugs- og opsparingsbe-
slutninger bliver realrenten efter skat, der er relevant.

Realrenten før og efter skat har i det danske tilfælde udvist et meget
forskelligt forløb over de seneste 40 år, jf. figur 3. De fordelagtige mu-
ligheder for at fradrage de nominelle renteudgifter i den skattepligti-
ge indkomst gjorde sammen med den høje inflation, og dermed store
inflationskomponent i de nominelle renter, realrenten efter skat nega-
tiv i 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne for mange skatteydere.
Dette skete samtidig med høj og stigende realrente før skat. Renten
var så at sige høj og lav på samme tid. Virksomhedens produktive inve-
steringer blev ramt af den høje realrente før skat, mens husholdnin-
gerne nød godt af den lave realrente efter skat, der stimulerede for-
brug og boliginvesteringer. Husholdningerne blev samtidig begunsti-
get ved opsparing i pensionsordninger, hvor afkastet frem til begyn-
delsen af 1980'erne ikke blev beskattet. Disse forhold var en medvir-
kende årsag til lav vækst og store makroøkonomiske ubalancer i peri-
oden, bl.a. et vedvarende underskud på betalingsbalancens løbende
poster, og fra 1976, den offentlige budgetsaldo samt høj arbejdsløs-
hed.

Det hovedsagelig nominelt baserede skattesystem medfører en række
forvridninger på opsparings- og investeringsbeslutningerne. Forvridnin-
gerne er større, jo højere inflation. I den ideelle situation vil virksomhe-
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dernes investeringsovervejelser være uafhængige af beskatning, dvs.
afkastkravet på investeringsprojektet skal som minimum være lig real-
renten. Inflation tenderer at mindske afkastkravet i forhold til real-
renten og bevirker dermed et subsidieelement, som kan gøre ellers
urentable investeringer privatøkonomisk – men ikke nødvendigvis sam-
fundsøkonomisk – rentable. Des højere inflation des mindre afkastkrav i
forhold til realrenten. Dette skyldes grundlæggende, at der er fuld skat-
temæssig fradragsret for inflationskomponenten i den nominelle rente,
uden at inflationsgevinsten på kapitalapparatet tages til indtægt i takt
med, at den opstår. Konklusionen er, at høj inflation skævvrider investe-
ringerne. Negative realrenter er kun ønskværdige i situationer, hvor en
økonomi kæmper med at komme ud af en dyb recession. I en sund øko-
nomi vil investeringerne skulle leve op til et positivt realrentekrav, og
det er i det lange løb ikke nogen god ide at fremme investeringer ved
hjælp af skattemæssige forvridninger. For yderligere diskussion se Pe-
dersen og Wagener (2000).

ER DER EN STIGENDE TREND I REALRENTEN?

Mens faldet i de lange realrenter i 1990'erne specielt er et EU fæno-
men, der må tilskrives ØMU-processen, og ses der bort fra Japan, står
spørgsmålet tilbage om, hvorfor det internationale realrenteniveau
stadig er ganske højt i historisk perspektiv samt målt i forhold til øko-

DANSK REALRENTE FØR OG EFTER SKAT Figur 3

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Realrente før skat Realrente efter skat

Pct.

Anm.: Beregnet med udgangspunkt i en 10-årig statsobligationsrente, forbrugerpriserne og skattesatsen på kapitalindkomst.



79

nomiens reale vækstrate på langt sigt. Er der en underliggende opad
rettet trend i realrenteniveauet? Visse strukturelle udviklinger kunne
godt tyde på dette. Betragtes således opsparingens og investeringernes
andel af BNP, har der været et trendmæssigt fald i begge kvoter over de
sidste 30 år, jf. figur 4. Kombinationen af faldende opsparings- og inve-
steringskvote sammen med en stigning i realrenteniveauet tyder på, at
det er den faldende opsparing, der har været den drivende kraft i ud-
viklingen. Både den private og den offentlige opsparing har været fal-
dende, procentvis mest for det offentlige, hvorved der blev lagt pres på
opsparings-investeringsblancen. Den offentlige gæld udgjorde midt i
1970'erne ca. 40 pct. af BNP, men steg over de næste 20 år til knap 70
pct. af BNP midt i 1990'erne. Siden har gældskvoten været konstant eller
svagt faldende, hvis der ses bort fra Japan.

Kvoterne er beregnet for OECD-området, der er forholdsvis lukket ud-
adtil, og som kun i mindre omfang i perioder har lagt beslag på opspa-
ring uden for området, dvs. underskud på områdets løbende poster over
for omverdenen. Faldet i investeringskvoten dækker over fald i såvel
erhvervsinvesteringer som offentlige investeringer og boliginvesteringer
med det største fald i boliginvesteringerne.

Der kan nævnes flere årsager til det trendmæssige fald i opsparings-
kvoten. Liberaliseringerne af kapitalmarkederne har betydet, at færre er
ramt af kreditrestriktioner, hvilket sænker den ufrivillige opsparing fx i
form af større end ønsket friværdi i boligen. Hertil kommer højere af-

OPSPARINGS- OG INVESTERINGSKVOTER I OECD-OMRÅDET Figur 4
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skrivningsrate på fysisk kapital i takt med indførelsen af ny teknologi
(kortere levetider for kapitalapparatet). Fortsat udbygning af velfærds-
staterne med øget social sikring har fjernet nogle af incitamenterne til
at spare op til sikring af alderdom og mod sygdom og lignende. Hertil
kommer, at stigende offentlige underskud ikke fuldt ud blev modsvaret
af højere privat opsparing. Den sidste effekt er dog som nævnt blevet
vendt om i 1990'erne med øget budgetkonsolidering.

Mere fremadrettet må faId i opsparingstilbøjeligheden forventes i takt
med, at befolkningerne i mange OECD-lande bliver ældre. Det er i prak-
sis de 40- til 60-årige, der står for hovedparten af opsparingen, mens de
ældre aldersklasser typisk er nedsparere.

Endelig kan der være problemer med den måde, opsparingskvoten
bliver målt på. I traditionel nationalregnskabsmetode indgår formuege-
vinster ikke i indkomsten ud fra et synspunkt om, at de ikke øger den
løbende produktion og dermed blot er en form for inflation. Ændres
indkomstbegrebet til også at indeholde kapitalgevinster eller måske kun
realiserede kapitalgevinster, vil faldet i opsparingskvoten være mindre
drastisk specielt i sidste halvdel af 1990'erne, hvor der fandt store aktie-
kursstigninger sted i mange lande. For en diskussion af USA kan henvises
til Peach og Steindel (2000).

Den historisk høje realrente kan ud over fald i opsparingskvoten have
baggrund i øget afkast af investeringer. Der har rent faktisk været en
opadgående trend i virksomhedernes reale afkastningsgrad beregnet ud

DANSKE VIRKSOMHEDERS REALE AFKASTNINGSGRAD Figur 5
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fra nationalregnskabet som restindkomst i forhold til værdien af kapi-
talapparatet fratrukket stigningen i BNP-deflatoren, jf. figur 5. Afkast-
ningsgraden har været stigende siden midten af 1970'erne. Denne stig-
ning er et internationalt fænomen. En underliggende forklaring kan
være stigende kapitalproduktivitet. En anden pointe er imidlertid, at
den nye teknologi – herunder IT – har gjort kapitalens levetid kortere
dvs. øget de realøkonomiske afskrivninger. Dette medfører, at stignin-
gen i bruttoafkast ikke nødvendigvis er blevet fulgt af en tilsvarende
stigning i nettoafkast.

MERE OM DEN PRAKTISKE BEREGNING AF REALRENTEN

Ofte antages det i den teoretiske litteratur, at afkastet af forskellige
aktiver er stort set ens, således at der kan defineres en entydig realrente.
I praksis kan der være betydelig forskel på fx omkostningerne ved privat
og offentlig låntagning samt på, om der er tale om egen- eller frem-
medkapital. For så vidt angår det sidste punkt, er virksomhedernes kapi-
talomkostninger ikke blot bestemt af obligationsafkastet, der kan ses
som en indikator på omkostningerne ved fremmedkapital, men også af
omkostningerne ved egenkapital. Som indikator på disse kan anvendes
udviklingen i aktiekurserne. Typisk betales en risikopræmie på egenka-
pital i forhold til fremmedkapital.

Til analytiske formål kan det være hensigtsmæssigt at betragte real-
renter for delindeks af generelle prisindeks. Til vurdering af fx afkastet
ved at investere i en oliekilde kan det være relevant at beregne en re-
surserealrente, hvor udviklingen i den forventede oliepris benyttes som
deflator i realrenteberegningen. På tilsvarende vis kan beregnes en real-
rente med forventet udvikling i boligprisen som deflator. Udviklingen i
disse delprisindeks kan være meget forskellig fra den generelle prisud-
vikling. Realrenten er således i praksis langt fra noget entydigt begreb.

Et andet spørgsmål er, hvorledes inflation skal defineres i de tilfælde,
hvor der ønskes et bredt inflationsmål. Der er ikke i litteraturen enighed
om, hvordan det ideelle inflationsmål ser ud. Ifølge Alchian og Klein
(1973) måler et ideelt inflationsmål ændringerne over tid i omkostnin-
gerne ved køb af et livsforløbs forbrug i nutidspriser. Dvs. prisindekset
skal ud over periodens forbrug i princippet indeholde forventede priser
på fremtidigt forbrug. Da de fremtidige priser på de fremtidige ydelser
ikke er direkte observerbare, kunne en måde at få priserne på fremtidigt
forbrug ind i vort inflationsmål på være at inkludere aktivpriser (asset
prices). Et aktiv er et krav på fremtidigt forbrug, og aktivprisen kan op-
fattes som den tilbagediskonterede værdi af de fremtidige ydelser. Det-
te er en måde at få prisforventninger ind i prisindekset på.
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Med realrenten tolket som omvekslingsforholdet mellem nutidigt og
fremtidigt forbrug er det ligeledes klart, at aktiver og eventuelle kapi-
talgevinster på disse aktiver er afgørende for husholdningernes mulig-
heder for intertemporal substitution.

Det er imidlertid ikke uden problemer at inkludere aktivpriser i inflati-
onsmålet. Dels kan der være problemer med at få fastsat den vægt,
hvormed de skal indgå, dels er aktivpriser typisk mere volatile end de
fleste varepriser, hvilket risikerer at invalidere hele prisindekset. Dette
gælder specielt ved inkludering af aktier, der er langt mere volatile end
varepriser, eller human kapital, som ikke er direkte målelig. I praksis
koger diskussionen om aktivpriser i forbrugerprisindekset derfor typisk
ned til inddragelse af prisen på ejerboliger.

Der er grundlæggende to tilgange til praktisk beregning af forbru-
gerprisindeks; forbrugstilgangen (the consumption approach) versus
udgiftstilgangen (the expenditure approach). Første tilgang tager ud-
gangspunkt i husholdningernes forbrug i en given periode, ikke over
livsforløbet. Køb af kapitalgoder som fx ejerbolig skal ikke indgå ved
denne tilgang. Til gengæld inddrages den ydelse, som kapitalgodet ka-
ster af sig i perioden, dvs. boligtjenesten eller lejeværdien, der kan op-
fattes som husholdningernes produktion til eget forbrug. Prisen på peri-
odens boligtjeneste er beregnet, imputeret også kaldet, og dermed ikke
en markedspris, ligesom der ikke er nogen pengetransaktion involveret.
Dette er den danske metode ved beregning af boligposten i forbruger-
prisindekset. Da prisen på boligtjenesten er beregnet, er det klart, at
indekset ingen information giver om den fremtidige inflation på kapi-
talgodet. Det fremadrettede perspektiv kommer trods inkludering af
prisen på et aktiv, boligen, alligevel ikke ind.

Ved udgiftstilgangen måles ændring i prisen på forbrugsgoder på beta-
lingstidspunktet uanset forbrugstidspunktet. Igen betragtes kun betalinger
i en given periode. For andre varer og tjenester end boligposten følger det
danske forbrugerprisindeks udgiftstilgangen og er dermed en hybrid mel-
lem de to hovedmetoder. Den konsekvente måde at inddrage ejerboliger
på ved udgiftstilgangen er at medtage husholdningernes nettokøb af bo-
liger i perioden, dvs. nybyggeri for egen regning plus nettokøb fra andre
sektorer. Handler mellem husholdninger med eksisterende huse netter ud.
Ved denne tilgang medtages transaktioner, hvor der handles til markeds-
priser, og hvor der er pengestrømme involveret. Herved undgås imputere-
de priser. Dette er den metode, der er under overvejelse til inkludering af
ejerboliger i det harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP-indekset, hvor
ejerboliger hidtil ikke har været med. I praksis bliver vægten til boligpo-
sten markant mindre ved udgiftstilgangen i forhold til forbrugstilgangen.
For Danmark er der tale om en halvering. I Pedersen (1998) er foretaget en
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sammenligning af de to måder at beregne prisindeks på. Konklusionen var
der, at forskellen i praksis er begrænset.

Måden, hvorpå boligposten inddrages i prisindekset ved udgiftsmeto-
den, gør teoretisk dette prisindeks mere velegnet til realrenteberegnin-
ger. Et problem er dog, at det kun er priserne på nettotilgangen af boli-
ger, der indgår. Husholdningerne må formodes også at reagere på æn-
dring i priserne på den eksisterende beholdning af boliger. Som alterna-
tiv kan defineres en realrente baseret på et prisindeks, hvor såvel for-
brugerpriser som boligpriser i form af kontantpriserne indgår. Hvis hus-
priserne er på vej op, afspejler det generelt positive forventninger til
økonomien, og dette påvirker forbrugsbeslutningerne samt boligbygge-
riet. Figur 6 viser samvariationen mellem det private opsparingsoverskud
og en realrente, hvori kontantpriserne på ejerboliger indgår. Samvaria-
tionen er klart større end med den simple realrente.

I figuren er også vist forskellen mellem en realrente, hvor der blot de-
flateres med forbrugerprisstigningen og en realrente, hvor deflatoren
baseres på en HP-udglattet prisstigningstakt. I appendiks diskuteres be-
tydningen af at udglatte prisserien nærmere. Det konkluderes, at ud-
glattede prisserier bedre fanger den adfærdsrelevante inflation og der-
med er bedre til forklaring af opsparings- og investeringsadfærden end
de faktiske serier.

OPSPARINGSOVERSKUD OG REALRENTE Figur 6
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APPENDIKS

Det er ikke umiddelbart muligt at måle, hvilke inflationsforventninger
husholdninger og virksomheder har, når de træffer økonomiske beslut-
ninger. Der kan argumenteres for, at den forventede inflation ikke svin-
ger som den faktiske stigning i forbrugerpriserne. I det følgende søges
et inflationsudtryk, der gør den resulterende realrente god til at forklare
udviklingen i den samlede private opsparingsbalance, dvs. privat opspa-
ring minus investering. Der søges med andre ord et udtryk for forventet
inflation til brug i en simpel ligning for ændringen i den private opspa-
ringsbalance.

∆SI = a1SI-1 + a2((1-t-1)R-1 - E∆p-1) + a3

hvor SI er det private opsparingsoverskud, opsparing minus investering,
som andel af privat indkomst, R er nominel obligationsrente, t er skatte-
sats på beskatning af kapitalindkomst og E∆p er forventet stigning i
forbrugerpriserne. Fodtegnet –1 angiver året før.

Ligningen udtrykker, at opsparingsbalancen forbedres, hvis opspa-
ringsbalancen er lav i forhold til realrenten efter skat. Principielt kan
opsparings- og investeringstilbøjeligheden også påvirke realrenten, men
i en lille åben økonomi med de finansielle forhold givet udefra må den
dominerende sammenhæng være, at højere realrente øger opsparings-
overskuddet.

I boks 3 er vist resultaterne af fem regressioner med forskellige udtryk
for forventet inflation. Ligning 1 er estimeret helt uden inflationsled,
dvs. det er den nominelle rente, der bestemmer opsparingsbalancen. I
ligning 2 er anvendt den konventionelle realrente, dvs. med aktuel pris-
stigning som deflator. I begge tilfælde er der problemer med signifikan-
sen af renteleddet, jf. de lave t-værdier, ikke mindst med realrente be-
regnet ud fra aktuel prisstigning. Konklusionen er, at hverken nominel
rente eller en konventionel realrente forklarer opsparingsbalancen sær-
ligt godt.

Den aktuelle forbrugerprisstigning er for volatil til at give et godt
billede af den forventede inflation, men det er heller ikke godt helt at
undvære et inflationsudtryk. En mellemform er at glatte prisserien ud,
så noget af det volatile forsvinder. Til det formål bruges et HP-filter, jf.
Hodrick og Prescott (1997). HP-filteret beregner et centreret glidende
gennemsnit af prisserien. Man kan vælge, hvor meget man vil have
udsvingene dæmpet, ved at sætte en dæmpningsfaktor kaldet λ
(lambda), der kan antage værdier fra nul til uendelig. For λ lig nul sker
der ingen udglatning, og man ender op med den oprindelige serie. For



85

λ lig uendelig er resultatet en lineær trend. Ofte vælges λ lig 100 for
årstal. Dette standardvalg forbedrer da også relationen, jf. ligning 3 i
tabellen.

Det er dog ikke det bedste valg. Ved at prøve nogle forskellige
dæmpningsfaktorer kommer man frem til, at relationens spredning
minimeres for et højt λ på omkring 3.000. Der er tydelig fald i spred-
ning og stigning i realrentens signifikans fra ligning 3 til ligning 4 i
tabellen.

I figur 7 er vist faktisk og udglattet prisstigning. Det ses, at med en
dæmpningsfaktor på 100 er det nogle relativt kortvarige udsving i fak-
tisk prisstigning, som glattes ud. Bortset herfra beholder kurven sit for-
løb. De største udglattede "prisbuler" ligger i perioden med de store
olieprisstigninger i 1970'erne. Det virker rimeligt, at husholdninger og
investorer ikke disponerede efter, at disse høje prisstigninger fortsatte,
ligesom olieprisstigningerne var forbundet med et fald i realindkomst
og aktivitet, der ikke indbød til øget forbrug og investering.

Med den høje dæmpningsfaktor på 3.000 er den filtrerede prisserie
trykt flad, og forskellen på den gennemsnitlige prisstigning i 1970'erne
og 1990'erne er mærkbart mindre end med de to andre priskurver.

FEM LIGNINGER MED FORSKELLIGE BUD PÅ FORVENTET INFLATION Boks 3

(1) Nominel rente:

∆SI = -0,23 SI-1  + 0,68 (1-t-1) R-1 – 0,039           SE = 0.037

(2,0) (1,5)                  (1,5)

(2) Realrente med aktuel prisstigning:

∆SI = -0,33 SI-1  + 0,35 ((1-t-1) R-1 – ∆p-1 ) – 0,0008         SE = 0.038

(2,5) (1,0)                                 (0,1)

(3) Realrente med stigning i udglattet prisserie, λ = 100:
∆SI = -0,51 SI-1  + 1,13 ((1-t-1) R-1 – ∆p_HP100-1 )  – 0,0004         SE = 0.034

(3,8) (2,8)                                               (0,1)

(4) Realrente med stigning i udglattet prisserie, λ = 3000:
∆SI = -0,60 SI-1  + 3,62 ((1-t-1) R-1 – ∆p_HP3000-1 ) – 0,0008        SE = 0.025

(6,3) (6,1)                                                 (0,2)

(5) Realrente med 0,54 ∆p_HP100+0,025 som forventet inflation:
∆SI = -0,60 SI-1  + 3,78 ((1-t-1) R-1 – 0,54 ∆p_HP100-1 – 0,025)     SE = 0.024

(6,2) (6,5) (6,1)                        (5,0)

Anm.: Der er estimeret over perioden 1972-2000 på årsdata. SI er privat opsparingsoverskud i for-
hold til privat indkomst, t er skattesatsen på kapitalindkomst, R er gennemsnitlig obligati-
onsrente og ∆p er logaritmisk ændring i forbrugsdeflatoren. I filtreringen er inddraget de-
flatoren tilbage til 1948 og skøn frem til 2007.
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Et alternativ til at glatte prisstigningen så markant ud, som man gør
med en dæmpningsfaktor på 3.000, er at frigøre koefficienten til pris-
stigningstakten. I ligning 5 indgår nominel rente og inflation udglattet
med λ lig 100 hver for sig, og det ses, at spredning og signifikansniveau
svarer til ligning 4. Ligning 5 illustrerer, at fri koefficient til prisstignin-
gen svarer til, at realrenten er baseret på 0,54∆p_HP100-1 + 0,025 som
mål for den forvente inflation. Dvs. at faktiske ændringer i prisstignin-
gen slår halvt igennem på den adfærdsrelevante inflation. Denne stør-
relse minder om stigningen i prisserien med stor dæmpningsfaktor, jf.
figur 7.

PRISSTIGNINGSTAKT MED TRE GRADER AF UDGLATNING Figur 7
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Makroøkonomiske nøgletal og rentekurven
for euroområdet

Anders Mølgaard Pedersen, Økonomisk Afdeling og Jesper Wormstrup,
Kapitalmarkedsafdelingen

INDLEDNING

Forskydninger af rentekurven for euroområdet forklares ofte som en
reaktion på offentliggørelsen af makroøkonomiske nøgletal for
euroområdet. En empirisk analyse i denne artikel viser imidlertid, at det i
praksis kun er få nøgletal for euroområdet, der har systematisk effekt på
rentekurven målt interdag, dvs. ved den samlede renteændring fra dag
til dag. Effekten af disse nøgletal er endvidere koncentreret om det kor-
te og mellemlange segment af rentekurven. Herved adskiller rentekur-
ven for euroområdet sig fra rentekurven for USA, der påvirkes signifi-
kant af adskillige amerikanske nøgletal. For den amerikanske rentekurve
kan der desuden iagttages en mere jævn effekt langs hele kurven.

I det følgende defineres først, hvad der i denne artikel forstås ved ren-
tekurven for euroområdet. Dernæst følger et afsnit om forskellige kate-
gorier af makroøkonomiske nøgletal og deres betydning for rentedan-
nelsen. I næste afsnit gennemgås resultaterne af den empiriske analyse
af nøgletals effekt på rentekurven for euroområdet, og der sammenlig-
nes med resultaterne af en lignende analyse for den amerikanske rente-
kurve. I afsnittet omtales desuden en række mulige forklaringer på for-
skellen i de to rentekurvers reaktion på nøgletal. Sidste afsnit indehol-
der en kort omsummering.

RENTEKURVEN FOR EUROOMRÅDET

Med etableringen af Den Europæiske Centralbank, ECB, og indførelsen
af euroen den 1. januar 1999 er det blevet relevant at tale om en rente-
kurve for euroområdet. Der findes fortsat nationale rentekurver for de
enkelte eurolande, men den fælles pengepolitik og bortfaldet af valuta-
kursusikkerhed har reduceret forskellene mellem disse rentekurver be-
tydeligt. Integrationen har været særlig udtalt for den korte ende af
rentekurven, der normalt defineres som kurven udspændt af pengemar-
kedsforretninger med op til 1 års løbetid. I dag er sammensmeltningen



90

af eurolandenes pengemarkeder praktisk taget fuldkommen, og EURI-
BOR1 blev allerede kort tid efter etableringen af ØMU de toneangivende
referencerenter for pengemarkedet i euroområdet.

De eksisterende mindre renteforskelle mellem eurolandenes statsobli-
gationer skyldes forskelle i likviditet og kreditrisiko. Som følge af disse
forskelle er rentekurven for euroområdet ikke entydigt defineret for
længere løbetider. Et mål for rentekurven kunne være vægtede gen-
nemsnit af de nationale rentekurver med fx BNP eller udestående stats-
gæld som vægtgrundlag. Et andet mål kunne være den såkaldte
benchmarkrentekurve for euroområdet, som den defineres af finansielle
nyhedstjenester som fx Reuters og Bloomberg. I begge disse nyhedstje-
nesters benchmarkrentekurve indgår en blanding af tyske og franske
statspapirer2.

Da fokus i denne artikel er de daglige ændringer i det generelle ren-
teniveau, defineres rentekurven for euroområdet blot som kurven ud-
spændt af EURIBOR op til 1 år og renten på tyske statspapirer for længe-
re løbetider. Renten på tyske statspapirer har siden etableringen af
ØMU stort set dannet bundgrænse for deltagerlandenes statspapirren-
ter, og spændet til de øvrige eurolandes rentekurver har som nævnt
været forholdsvis lille og nogenlunde konstant, jf. figur 1.

1
Euro Inter-Bank Offered Rate. EURIBOR beregnes dagligt for løbetider fra en uge til 12 måneder på
basis af satser, som stilles af en række banker i euroområdet.

2
Se Lars Krogh Jessen og Anders Matzen, Statsobligationsmarkedet i euroområdet, Danmarks Natio-
nalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 1999.

10-ÅRIGE RENTESPÆND TIL TYSKLAND FOR UDVALGTE ØMU-LANDE , 1995-2001 Figur 1

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Frankrig Italien Spanien Holland Belgien

Pct.



91

MAKROØKONOMISKE NØGLETAL

Rentekurven påvirkes af mange nyheder, hvoraf offentliggørelse af
makroøkonomiske nøgletal er blandt de væsentligste. Med makroøko-
nomiske nøgletal forstås tal, der indeholder information om den aktuelle
økonomiske situation eller om forventningerne til den kommende udvik-
ling. Makroøkonomiske nøgletal kan overordnet inddeles i 3 kategorier:
• Tal for priser, lønninger og monetære aggregater

Inflationsudviklingen og -udsigterne er af stor betydning for rentedan-
nelsen. Stigende inflation formindsker den reale forrentning af en pla-
cering i obligationer og vil derfor ofte medføre kursfald, dvs. stigende
renter, indtil nye investorers krav om forventet realt afkast er opfyldt.
Desuden har inflationen også betydning for de pengepolitiske renter,
da den ofte indgår direkte i den pengepolitiske målsætning. Dette er fx
tilfældet for ECB, hvis målsætning entydigt er at sikre stabile priser1, og
for Den Amerikanske Forbundsbank, hvor der dog i målsætningen også
indgår andre hensyn, heriblandt høj beskæftigelse. Tegn på stigende in-
flation kan medføre en stramning af pengepolitikken, dvs. højere pen-
gepolitiske renter, og dermed højere korte markedsrenter.
Som regel påkalder udviklingen i forbrugerpriserne sig størst opmærk-
somhed. Derudover kan der også være fokus på nøgletal for engros-,
producent- og importpriser, idet udviklingen heri giver en indikation
af forbrugerprisernes fremtidige forløb. Af samme grund tiltrækker
løn- og pengemængdetal sig også ofte en vis interesse2.

• Realøkonomiske indikatorer
Vigtige realøkonomiske nøgletal omfatter nationalregnskabstal (her-
under BNP-vækst), tal for industriproduktion og detailsalg samt nøgle-
tal for arbejdsmarkedet såsom arbejdsløshed, beskæftigelse og pro-
duktivitet. Stigende økonomisk aktivitet vil normalt medføre et op-
adrettet pres på priserne og højere renter.

• Konjunkturbarometre
Der foretages løbende undersøgelser af både forbruger- og virksom-
hedstilliden. Disse undersøgelser omfatter som regel både en vurde-
ring af den aktuelle økonomiske situation og forventningerne til frem-
tiden. En stigning i forbruger- eller virksomhedstilliden signalerer sti-
gende økonomisk aktivitet og dermed stigende inflation og vil nor-
malt medføre højere renter. Boks 1 indeholder en kort beskrivelse af
en række vigtige europæiske og amerikanske konjunkturbarometre.

1
ECBs styrelsesråd har defineret prisstabilitet som en årlig stigningstakt i forbrugerpriserne (HICP) på
under 2 pct. på mellemlangt sigt.

2
Nøgletal for pengemængden påkalder sig især interesse, hvis de indgår i formuleringen af den
pengepolitiske strategi. I ECBs pengepolitiske strategi er det brede mål for pengemængden i
euroområdet, M3, blevet tildelt en fremtrædende rolle.
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VIGTIGE KONJUNKTURBAROMETRE I EUROOMRÅDET OG USA Boks 1

Euroområdet

• Tysk IFO-indeks

Dette nøgletal, der er baseret på over 7000 virksomheders vurderinger af den nu-

værende og fremtidige økonomiske situation, vurderes at være den bedste kon-

junkturindikator for Tyskland. Tallet udarbejdes månedligt af IFO-instituttet (Insti-

tut für Wirtschaftsforschung), der er en økonomisk forskningsenhed.

• Fransk INSEE-indeks

Dette nøgletal anses for at være den bedste konjunkturindikator for Frankrig. Ved

udarbejdelsen af tallet indgår vurderinger fra omkring 4500 virksomheder. Tallet

udarbejdes månedligt af det nationale franske statistikbureau, INSEE.

• Reuters PMI (Purchasing Manager-Index)

Nyhedsbureauet Reuters gennemfører hver måned en tillidsundersøgelse blandt

indkøbschefer i mere end 2500 virksomheder inden for fremstillingssektoren i

Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Irland, Holland, Østrig og Grækenland. Et lig-

nende indeks for servicesektoren er baseret på vurderinger fra indkøbschefer i om-

kring 2000 virksomheder i de 5 førstnævnte lande. Reuters PMI svarer til det såkald-

te NAPM-indeks i USA, jf. nedenfor.

• EU-Kommissionens tillidsindeks

EU-Kommissionen udarbejder hver måned diverse tillidsindeks for både forbrugere og

virksomheder i de enkelte lande i euroområdet samt for euroområdet som helhed,

hvor de nationale indeks er vægtet i henhold til landenes økonomiske størrelse.

USA

• NAPM-indeks

Den amerikanske forening af indkøbschefer (National Association of Purchasing

Management) indhenter hver måned vurderinger fra omkring 350 indkøbschefer

inden for fremstillingssektoren. Trods den begrænsede population har indekset hi-

storisk vist sig at være en god indikator for den økonomiske udvikling. For service-

sektoren offentliggøres et tilsvarende indeks, der dog har en kortere historik.

• Erhvervstillid, Federal Reserve Bank of Philadelphia

Den amerikanske Forbundsbanks afdeling i Philadelphia gennemfører hver måned

en undersøgelse af erhvervstilliden i sit distrikt (Pennsylvania, New Jersey og Dela-

ware). Undersøgelsen omfatter normalt blot omkring 100 større virksomheder, og

udsvingene i indekset er ofte store. Indekset har dog i perioder vist sig at være en

god indikator for den realøkonomiske aktivitet i hele USA. Indekset har desuden

den fordel, at det offentliggøres forholdsvis tidligt.

• Forbrugertillid, Conference Board

Erhvervsorganisationen Conference Board står bag en månedlig undersøgelse af

forbrugertilliden baseret på vurderinger fra omkring 5000 amerikanske hushold-

ninger om deres privatøkonomi, den nationale økonomi og situationen på ar-

bejdsmarkedet.

• Forbrugertillid, University of Michigan

Michigan-universitetet foretager hver måned ligeledes en undersøgelse af forbru-

gertilliden. I forhold til undersøgelsen fra Conference Board er populationen noget

mindre – blot omkring 500-600 husholdninger – men til gengæld offentliggøres

den tidligere.
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Forud for offentliggørelse af et nøgletal har markedets aktører typisk
dannet forventninger om tallets niveau. Forventninger fra en række af
markedets større aktører, fx investeringsbanker, indsamles af diverse
nyhedstjenester, der på basis heraf beregner og offentliggør et såkaldt
konsensusskøn.

For euroområdet offentliggøres forholdsvis mange nøgletal, idet der
både offentliggøres nationale nøgletal og nøgletal for euroområdet
som helhed. For en række nøgletal offentliggør de nationale statistik-
myndigheder løbende de nationale tal, hvorefter der publiceres et sam-
let tal for euroområdet. Det indebærer, at der ofte er mere fokus på de
nationale nøgletal for de største eurolande end på det samlede tal, der
blot er en aggregering af allerede offentliggjorte tal og derfor ikke in-
deholder ny information. I de seneste år er der blevet introduceret flere
nye nøgletal for euroområdet, og en række eksisterende nøgletal for
eurolandene er blevet harmoniseret.

I USA er der væsentlig færre offentliggørelser af nøgletal, idet tallene
ofte offentliggøres samlet og med få undtagelser dækker hele økono-
mien. Desuden har de amerikanske nøgletal i modsætning til især de
nye nøgletal for euroområdet typisk en lang historie, hvilket i sig selv
øger deres informationsværdi.

EMPIRISK ANALYSE

I dette afsnit gennemgås resultaterne af en empirisk analyse af nøgletals
effekt på rentekurven for euroområdet1. Analysen dækker perioden
siden starten på ØMUens tredje fase (sidste observation er for 22. juni
2001). For sammenligningens skyld ses der desuden på resultaterne af en
tilsvarende analyse for den amerikanske rentekurve for samme periode.

Metode og data
Den centrale antagelse i analysen er, at kun overraskende nøgletal kan
have effekt på rentekurven, idet forventede nøgletal normalt vil være
indregnet i markedspriserne. Denne antagelse er i overensstemmelse
med den såkaldte markedseffektivitets-hypotese om prisfastsættelsen på
finansielle markeder2. Effekten af overraskende nøgletal vurderes i ana-
lysen ved at betragte renteændringen interdag. Der ses på effekten for
den nærmeste 3-måneders EURIBOR-futureskontrakt (for USA den nær-

1
Metoden i analysen svarer grundlæggende til fremgangsmåden i Martin Brooke, Graeme Danton og
Richild Moessner, News and the sterling markets, Bank of England Quarterly Bulletin, november
1999. I den artikel undersøges effekten af nøgletal for den britiske rentekurve.

2
Ifølge markedseffektivitets-hypotesen afspejler priserne på de finansielle markeder al offentlig
tilgængelig information (eller al eksisterende information i den stærke version af hypotesen). Kun ny
information – fx et overraskende nøgletal – kan medføre prisændringer.
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meste 3-måneders eurodollar-futureskontrakt), og en 2- og 10-årig tysk
(amerikansk) statsobligation (efterfølgende betegnet det korte, mel-
lemlange og lange segment af rentekurven).

Mere formelt undersøges markedsreaktionen på det enkelte nøgletal
ved at estimere ligningen

∆rj,t  = A + B [ ( ni,t – ne

i,t ) / σi ] + εi,t  , εi,t ~ n.i.d (0, σ2
ε,i)

hvor ni,t er den realiserede værdi af nøgletal i for observation t, ne

i,t er
markedsforventningen hertil inden offentliggørelsen, og ∆rj,t er den
samlede renteændring på dagen for observation t for det j'te segment
af rentekurven (j = kort, mellemlang eller lang). Ved at dividere den
enkelte observation af ni – ne

i med standardafvigelsen på markedsover-
raskelsen siden ØMU-starten, σi, fås et standardiseret mål for markeds-
overraskelser på tværs af de enkelte nøgletal. Dette gør det i princippet
muligt at sammenligne resultaterne for flere nøgletal og at estimere
ligningen for en gruppe af nøgletal1. Den interessante parameter i lig-
ningen er B, der angiver den estimerede effekt af en standardiseret
markedsoverraskelse for det pågældende segment af rentekurven. I
henhold til markedseffektivitets-hypotesen forventes den estimerede
parameter A at være 0.

I praksis påvirkes rentekurven dagligt af mange nøgletal og øvrige ny-
heder. Når effekten af det enkelte nøgletal måles ved renteændringen
interdag, fås derfor noget "støj" i analysen, da denne ændring også vil
afspejle effekten fra andre nyheder samme dag. Dette medvirker til at
forøge variansen på ligningens fejlled, men kan med rimelighed antages
ikke at have nogen væsentlig indflydelse på fejlleddets middelværdi
(dvs. støjen fra andre nyheder samme dag er usystematisk). På den måde
svarer analysen til at undersøge, om de enkelte nøgletal har tilstrække-
lig stærk effekt til systematisk at overdøve effekten fra andre nyheder
samme dag2.

Som mål for markedsforventningen til nøgletallet benyttes konsensus-
skønnet fra Bloomberg3. De bagvedliggende markedsforventninger ind-
samles typisk nogle dage i forvejen, mens de i princippet burde referere
til forventningerne på dagen for offentliggørelse af nøgletallet. Konsen-

1
Ligningens parametre forudsættes i det sidste tilfælde at være ens for de enkelte nøgletal. Denne
type estimationer er især nyttig til at sammenligne effekten af to eller flere grupper af nøgletal. 

2
Litteraturen om markedsreaktioner på nøgletal indeholder flere studier baseret på intradag-data for
både den amerikanske og britiske rentekurve, se fx Michael J. Fleming og Eli M. Remolona, Price
formation and liquidity in the U.S. treasury market: Evidence from intraday patterns around an-
nouncements, Staff Reports, nr. 27, Federal Reserve Bank of New York, og Andrew Clare og Roger
Courtenay, Assessing the impact of macroeconomic news on securities prices under different moneta-
ry policy regimes, Working Paper, nr. 125, Bank of England, 2001.

3
For enkelte observationer findes ikke konsensusskøn fra Bloomberg. Her er i stedet så vidt muligt
benyttet konsensusskøn offentliggjort af Deutsche Bank Global Markets Research.
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susskønnet fra Bloomberg kan dog formodes at ligge relativt tæt på
disse forventninger, da forventninger til nøgletal normalt ikke ændres
væsentligt over få dage.

I analysen undersøges effekterne på rentekurven af nøgletal inden for
alle tre kategorier i foregående afsnit. For alle nøgletal forventes a priori
et positivt fortegn på B (undtagen for nøgletal vedrørende arbejdsløshed),
dvs. en højere realiseret værdi end konsensusskønnet forventes at medføre
højere renter (vice versa for arbejdsløshedstal). I litteraturen om markeds-
reaktioner på nøgletal sondres ofte mellem to forklaringer på denne
sammenhæng1. For det første kan offentliggørelse af et overraskende po-
sitivt nøgletal føre til en stigning i markedsdeltagernes forventninger til
den fremtidige inflation (inflationsforventnings-hypotesen)2. Markedsreak-
tionen herpå vil under normale omstændigheder være en forskydning
opad af rentekurven. For det andet kan et overraskende positivt nøgletal
også give anledning til forventninger om en fremtidig stramning af pen-
gepolitikken (politikforventnings-hypotesen). Selv ved uændrede inflati-
onsforventninger vil markedsreaktionen i det tilfælde være den samme,
dvs. en forskydning opad af rentekurven. I praksis vil markedsreaktionen
på et overraskende nøgletal ofte afspejle en kombination af begge forkla-
ringer. Hvis markedsreaktionen er størst for det korte og mellemlange
segment af rentekurven, er det dog især tegn på ændrede forventninger
til pengepolitikken, mens det antyder ændrede inflationsforventninger,
hvis markedsreaktionen er størst for det lange segment.

Nøgletals effekt på rentekurven for euroområdet
I tabel 1 er vist resultaterne af estimationer af ovennævnte ligning for
euroområdets rentekurve og forskellige nøgletal. Nøgletallene er ud-
valgt på baggrund af de daglige markedsrapporter i finansaviserne Fi-
nancial Times og Wall Street Journal og omfatter tal for de største euro-
lande enkeltvis, euroområdet samlet og amerikanske nøgletal3. Tabellen
indeholder desuden resultaterne af to sæt regressioner med en udvalgt
gruppe af nøgletal for euroområdet og USA.

For de fleste kombinationer af nøgletal enkeltvis og segmenter af
rentekurven har den estimerede parameter B det forventede fortegn.
Imidlertid er B kun statistisk signifikant for relativt få nøgletal og

1
Se fx Michael Joyce og Vicky Read, The impact of inflation news on financial markets, Bank of Eng-
land Quarterly Bulletin, februar 1999.

2
Den nominelle rente kan teoretisk opdeles i en forventet realrente, en forventet inflation og en
eventuel risikopræmie. Under inflationsforventnings-hypotesen antages uændrede forventninger til
realrenten og en uændret risikopræmie.

3
Ligningen er desuden blevet estimeret for følgende nøgletal: Importpriser, engrospriser og BNP i
Tyskland, industriproduktion, forbrugertillid og BNP i Frankrig, industriproduktion og BNP i Italien,
arbejdsløshed og producentpriser i euroområdet, forbrugerpriser, industriproduktion, detailsalg og
arbejdsløshed i USA samt Michigan-universitetets indeks for forbrugertillid. I alle regressionerne med
disse nøgletal var B insignifikant og forklaringsgraden lav.
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segmenter af rentekurven. Med hensyn til nøgletal for euroområdet
drejer det sig om det tyske IFO-indeks for det korte og mellemlange
segment, væksten i den tyske industriproduktion for hele rentekurven,
det franske INSEE-indeks for det korte segment og tillidsindekset for
indkøbschefer i euroområdet (Reuters PMI) for det korte og mellemlan-
ge segment. Desuden har tysk arbejdsløshed signifikant effekt på det

NØGLETALS EFFEKT PÅ RENTEKURVEN FOR EUROOMRÅDET Tabel 1

3-måneders
euribor future

2-årig
statsobligation

10-årig
statsobligation

Nøgletal B
t-

værdi R2 B
t-

værdi R2 B
t-

værdi R2

Euroområdet
M3 ...................................... 1,20 0,64 0,02 1,95 0,73 0,02 -1,03 0,45 0,01
Forbrugerpriser ................ 1,26 0,11 0,00 - 1,61 0,14 0,00 0,06 0,01 0,00
Industriproduktion............ 1,19 1,24 0,18 1,31 1,37 0,21 0,57 0,94 0,11
Reuters PMI1 ...................... *2,20 1,99 0,16 **3,07 2,21 0,19 1,66 1,36 0,08

Tyskland
Forbrugerpriser2 ................ 0,68 0,83 0,03 0,69 0,53 0,01 0,67 0,67 0,02
Producentpriser................. 0,70 1,38 0,07 0,74 0,99 0,04 1,21 1,48 0,08
Industriproduktion............ *1,95 1,99 0,14 **2,32 2,27 0,17 **1,52 2,34 0,18
Arbejdsløshed.................... *1,84 2,02 0,13 0,89 0,77 0,02 0,62 0,71 0,02
IFO-indeks1 ......................... **1,40 2,74 0,21 ***2,36 3,08 0,25 1,15 1,40 0,07

Frankrig
Forbrugerpriser ................. 0,32 0,43 0,01 0,46 0,53 0,01 1,15 1,61 0,09
INSEE-indeks1 ..................... *2,32 2,46 0,46 0,37 0,24 0,01 0,56 0,40 0,02

Italien
Forbrugerpriser3 ................ 0,55 1,17 0,05 0,36 0,52 0,01 0,01 0,02 0,00

USA
Kapacitetsudnyttelse ........ -0,48 1,11 0,04 - 0,12 0,15 0,00 -0,07 0,08 0,00
Beskæftigelse ekskl.
landbrug ............................ 0,85 1,22 0,05 0,65 0,70 0,02 0,27 0,28 0,00
Indeks for arbejdskraft-
omkostninger4 ................… 1,42 1,73 0,27 2,50 1,24 0,16 3,24 1,80 0,29
NAPM-indeks1.................... ***3,18 4,20 0,39 ***3,15 3,05 0,25 ***3,62 3,80 0,34
Erhvervstillid, Federal Re-
serve Bank of Philadelphia1 0,56 0,79 0,02 0,64 0,60 0,01 -0,26 0,27 0,00
Forbrugertillid,
Conference Board1 ............ ***1,54 2,85 0,23 **1,60 2,22 0,15 0,57 0,81 0,02

Grupper af nøgletal
Euroområdet5 .................... ***0,91 4,35 0,06 ***0,99 3,77 0,04 ***0,57 2,54 0,02
USA6.................................... ***0,81 3,34 0,05 ***0,96 2,82 0,04 ***0,92 2,77 0,03

Anm.: *** / ** / * = Signifikant med et konfindensniveau på 1 pct. / 5 pct. / 10 pct.
1 Se boks 1 for nærmere beskrivelse.
2 Første estimat på forbrugerpriserne baseret på data for seks tyske delstater.
3 Første estimat på forbrugerpriserne baseret på data for 12 italienske byer.
4 Employment Cost Index. Et indeks for virksomhedernes samlede arbejdskraftomkostninger, der offentliggøres kvartals-

vis.
5 Nøgletallene i tabellen og BNP i Tyskland, Frankrig og Italien.
6 Nøgletallene i tabellen, industriproduktion i USA samt Michigan-universitetets indeks for forbrugertillid, dvs. nøgle-

tallene med signifikant effekt på den amerikanske rentekurve, jf. tabel 2.
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korte segment af rentekurven, men fortegnet på B er positivt mod for-
ventet negativt. Blandt de amerikanske nøgletal er den estimerede B
signifikant for NAPM-indekset (hele rentekurven) og Conference Board's
forbrugertillidsindeks (det korte og mellemlange segment). I alle regres-
sionerne med en signifikant B er den estimerede parameter A som ven-
tet insignifikant (ikke vist i tabellen).

Det er kendetegnende, at der for ovennævnte nøgletal primært ses en
signifikant effekt på det korte og mellemlange segment af rentekurven.
Det tyder på, at markedsdeltagerne ved overraskende værdier for disse
nøgletal især tilpasser deres forventninger til den fremtidige pengepoli-
tik, mens deres inflationsforventninger ikke ændres. Dette kan isoleret
set tages som udtryk for en betydelig troværdighed om pengepolitikken
i euroområdet. Ved tegn på underliggende tendenser til stigende infla-
tion i euroområdet forventes ECB at reagere med en stramning af pen-
gepolitikken, der sikrer stabile priser.

Af de forskellige kategorier af nøgletal er det tilsyneladende konjunk-
turbarometrene, der har størst effekt på rentekurven for euroområdet.
Det kan skyldes, at markedsdeltagerne tillægger disse nøgletal større
vægt end andre nøgletal som følge af deres ofte mere fremadskuende
karakter. Omvendt har ingen af de udvalgte nøgletal for udviklingen i
priser signifikant effekt på rentekurven. Det gælder således heller ikke
for de foreløbige skøn på den tyske og italienske forbrugerprisinflation,
der ellers ifølge finansavisernes markedsrapporter tiltrækker sig en vis
opmærksomhed1. Den manglende eller begrænsede markedsreaktion på
inflationstal kan afspejle, at ECBs pengepolitik indrettes efter prisudvik-
lingen på det mellemlange sigt og ikke den aktuelle inflation.

Udover tillidsindekset for indkøbschefer i euroområdet har ingen af de
udvalgte nøgletal for det samlede euroområde signifikant effekt på
rentekurven. Det gælder således heller ikke for ECBs definerede mål for
den brede pengemængde i euroområdet, M3. Resultatet er bemærkel-
sesværdigt i lyset af M3s fremtrædende placering i ECBs pengepolitiske
strategi. Desuden er M3 et af de få nøgletal for det samlede euroområ-
de, der offentliggøres tidligere end de underliggende nationale data2.
Generelt skal estimationerne i tabel 1 med nøgletal for euroområdet
dog tages med større forbehold end de øvrige estimationer. Det skyldes
et færre antal observationer, da der for disse nøgletal kun er tilgænge-
lige skøn på markedsforventningerne for de seneste 12-18 måneder.

1
Skønnene er baseret på 6 tyske delstater og 12 italienske byer og offentliggøres tidligere end inflati-
onstallene for andre eurolande. Data for de tyske delstater offentliggøres typisk over to dage, og en
eventuel markedsreaktion må derfor også forventes at ske over to dage. I regressionerne i tabel 1 er
benyttet den samlede renteændring over de to dage. Regressioner med renteændringen henholdsvis
den første og den anden dag gav ikke bedre resultater.

2
Tillidsindekset for indkøbschefer i euroområdet offentliggøres samme dag som de underliggende
nationale indeks.
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Amerikanske nøgletal kan ifølge finansavisernes markedsrapporter påvir-
ke rentekurven for euroområdet via en effekt på den amerikanske rente-
kurve. Der forudsættes med andre ord at gælde en sammenhæng mellem
den amerikanske rentekurve og rentekurven for euroområdet1. I tabel 1
ses betydningen af amerikanske nøgletal tydeligst i regressionerne med
den udvalgte gruppe af amerikanske nøgletal2. I alle tre regressioner er B
signifikant med et konfidensniveau på 1 pct. Desuden er forklaringsgra-
den (som målt ved R2) den samme som i de tilsvarende regressioner med
udvalgte nøgletal for euroområdet. Disse resultater indikerer, at rente-
kurven for euroområdet i lige så høj grad påvirkes af amerikanske nøgle-
tal som af nøgletal for euroområdet.

Nøgletals effekt på rentekurven for USA3

I tabel 2 er vist resultaterne for den amerikanske rentekurve af de sam-
me regressioner som i tabel 1. De amerikanske nøgletal i tabel 2 er som
ovenfor udvalgt ud fra markedsrapporter i Financial Times og Wall Stre-
et Journal. Herudover er medtaget en række nøgletal for euroområdet
fra tabel 1. Desuden indeholder tabel 2 også resultaterne af to sæt re-
gressioner med en udvalgt gruppe af nøgletal for USA og euroområdet.

Ifølge tabel 2 har adskillige amerikanske nøgletal signifikant effekt på
rentekurven for USA. Det gælder både en række konjunkturbarometre og
realøkonomiske indikatorer4. Effekten er desuden ofte signifikant for hele
rentekurven, og signifikante værdier for B har i alle tilfælde det ventede
fortegn (undtagen for hussalget). Forklaringsgraden i flere af regressio-
nerne er desuden relativ høj sammenlignet med regressionerne i tabel 1.

I modsætning hertil har ingen af de udvalgte nøgletal for euroområ-
det signifikant effekt på den amerikanske rentekurve. Endvidere er den
estimerede B insignifikant i regressionerne med gruppen af nøgletal for
euroområdet. Disse resultater passer med beskrivelserne i finansaviser-
nes markedsrapporter, hvor forhold i euroområdet sjældent tillægges
betydning for rentedannelsen i USA. Dette afspejler bl.a., at forskydnin-
ger af rentekurven for euroområdet normalt aldrig skønnes at have
nogen indvirkning på den amerikanske rentekurve. Denne asymmetri i
rentepåvirkningen mellem USA og euroområdet er vanskelig at forklare,

1
Denne sammenhæng bekræftes empirisk i Christian Ølgaard, Kortsigts sammenhænge mellem ud-
valgte landes 10-årige obligationsrente, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, maj 1997.

2
Nøgletallene i regressionerne med flere nøgletal er angivet i en fodnote til tabellen. Regressioner
med andre sammensætninger af nøgletal for euroområdet og USA gav ikke bedre resultater.

3
Der findes en række studier af effekten af makroøkonomiske nøgletal for den amerikanske rente-
kurve. For en nyere oversigt, se fx Michael J. Fleming og Eli M. Remolona, What moves the bond
market?, Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York, december 1997. I disse studier
er typisk blevet påvist signifikante effekter på rentekurven fra en række amerikanske nøgletal.

4
Nøgletallene for industriproduktion og kapacitetsudnyttelse i USA offentliggøres samme dag, og det
samme gælder nøgletallene for arbejdsløshed og beskæftigelse uden for landbruget. Ifølge resulta-
terne i tabel 2 har overraskende nøgletal for kapacitetsudnyttelse og beskæftigelse tilsyneladende
større markedseffekt end overraskende nøgletal for industriproduktion og arbejdsløshed.
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men kan bl.a. have baggrund i det amerikanske obligationsmarkeds
betydelige størrelse og euroens korte historie som udstedelsesvaluta på
de internationale kapitalmarkeder.

Forklaringer på forskellen i markedsreaktion
Den observerede forskel i nøgletals effekt på rentekurven for euroom-
rådet og USA kan have flere årsager. For det første påvirkes rentekurven
for euroområdet dagligt af flere nøgletal end rentekurven for USA. Det
skyldes, at både nøgletal for det samlede euroområde og fra de enkelte
eurolande samt amerikanske nøgletal har indvirkning på rentekurven

NØGLETALS EFFEKT PÅ RENTEKURVEN FOR USA Tabel 2

3-måneders
eurodollar future

2-årig
statsobligation

10-årig
statsobligation

Nøgletal B
t-

værdi R2 B
t-

værdi R2 B
t-

værdi R2

USA
Forbrugerpriser ................... 0,67 0,82 0,02 0,78 0,66 0,02 0,34 0,27 0,00
Industriproduktion.............. *1,55 1,90 0,11 1,37 1,42 0,07 1,50 1,42 0,07
Kapacitetsudnyttelse........... ***2,40 3,26 0,28 ** 2,17 2,37 0,17 *1,89 1,84 0,11
Beskæftigelse ekskl.
landbrug .............................. ***3,87 3,88 0,35 ***4,70 3,95 0,36 **3,28 2,74 0,21
Arbejdsløshed...................... -1,32 1,09 0,04 -0,81 0,55 0,01 - 0,31 0,23 0,00
Indeks for arbejdskraft-
omkostninger ...................... *2,69 2,29 0,40 ***6,14 3,58 0,62 ***5,57 3,98 0,66
Detailsalg ............................. 0,86 1,03 0,04 0,59 0,61 0,01 0,68 0,58 0,01
Hussalg................................. **-1,89 2,07 0,13 -0,94 0,78 0,02 - 1,16 0,98 0,03
NAPM-indeks1 ...................... ***2,41 3,74 0,33 **3,07 2,28 0,16 **3,49 2,61 0,20
Erhvervstillid, Federal Re-
serve Bank of Philadelphia1

**1,70 2,22 0,15 0,96 0,95 0,03 1,07 1,07 0,04
Forbrugertillid,
Conference Board1 .............. ***2,27 4,78 0,46 ***3,00 3,89 0,36 ***3,00 3,11 0,26
Forbrugertillid, University
of Michigan1 ........................ 1,81 1,67 0,11 **2,82 2,21 0,18 2,44 1,66 0,11

Euroområdet
M3 ........................................ 0,10 0,13 0,00 0,98 0,89 0,03 0,33 0,34 0,00
Reuters PMI1......................... 1,09 1,01 0,05 1,78 1,21 0,07 0,95 0,66 0,02

Tyskland
Industriproduktion.............. 0,26 0,52 0,01 0,08 0,08 0,00 0,07 0,07 0,00
IFO-indeks1 ........................... 0,53 1,00 0,03 1,56 1,65 0,09 1,40 1,30 0,06

Frankrig
INSEE-indeks1 ....................... 0,89 0,85 0,09 1,13 0,75 0,07 2,66 1,33 0,20

Grupper af nøgletal
USA2...................................... ***1,30 4,94 0,07 ***1,60 4,67 0,06 ***1,48 4,22 0,05
Euroområdet3 ...................... 0,20 0,71 0,00 0,60 1,41 0,01 0,55 1,30 0,01

Anm.: *** / ** / * = Signifikant med et konfidensniveau på 1 pct. / 5 pct. / 10 pct.
1 Se boks 1 for nærmere beskrivelse.
2 Nøgletallene i tabellen.
3 Nøgletallene i tabellen og forbrugerpriser i Tyskland og Italien.



100

for euroområdet. De mange nøgletal gør, at interdag-effekten af det
enkelte nøgletal ofte bliver opvejet af en modsatrettet effekt af et an-
det nøgletal. Hermed øges usikkerheden på fastlæggelsen af en syste-
matisk interdag-effekt af det enkelte nøgletal.

En anden forklaring har baggrund i den eksisterende praksis for publi-
cering af nøgletal i euroområdet. Mange nøgletal offentliggøres reelt
over en række dage, da de underliggende nationale nøgletal frigives
drypvis i dagene forud for offentliggørelsen af det samlede tal. Hermed
bliver tilpasningen af euroområdets rentekurve en proces, der forløber
over flere dage med relativt beskedne daglige renteændringer. Desuden
vil nøgletallet for det samlede euroområde typisk ikke give anledning til
nogen større markedsreaktion, da det på tidspunktet for offentliggørel-
se ofte vil være kendt information.

Som en tredje forklaring kan en del af perioden siden starten på
ØMUens tredje fase have været præget af en vis usikkerhed om de en-
kelte nøgletals betydning for rentedannelsen. Fx har aktørerne på obli-
gationsmarkedet skullet danne sig en opfattelse af ECBs "reaktionsfunk-
tion", herunder ECBs vægtning af de forskellige nøgletal. Derudover er
vurderingen af nye nøgletal for euroområdet blevet vanskeliggjort af
deres korte historik. Denne usikkerhed kan i en periode have medvirket
til at dæmpe markedsreaktionen på de enkelte nøgletal.

Endelig kan markedsdeltagerne have opbygget forventninger om en
forskellig reaktionsfunktion hos Den Amerikanske Forbundsbank og
ECB. Dette kan have baggrund i forskellen i de formulerede målsætnin-
ger for de to centralbanker. Fx kan ECBs mere entydige målsætning om
stabile priser have understøttet forventninger om en kraftigere penge-
politisk reaktion på nøgletal, der signalerer stigende inflation. Dette kan
have medvirket til at dæmpe effekten på inflationsforventningerne i
euroområdet og dermed også på det lange segment af rentekurven.
Desuden forklarer det, hvorfor hovedparten af markedsreaktionen på
rentekurven for euroområdet har været koncentreret om det korte og
mellemlange segment. Til sammenligning kan forventningerne til den
pengepolitiske reaktion i USA på tilsvarende nøgletal have været mere
afdæmpede, hvilket forklarer den større effekt på inflationsforventnin-
gerne og det lange segment af rentekurven.

AFSLUTNING

Offentliggørelse af (overraskende) makroøkonomiske nøgletal anses
normalt for at være en væsentlig årsag til forskydninger i et lands ren-
tekurve. Kun relativt få nøgletal for euroområdet synes at have systema-
tisk effekt på rentekurven for euroområdet (målt interdag). Desuden er
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der tegn på, at rentekurven for euroområdet i lige så høj grad påvirkes
af amerikanske nøgletal som af nøgletal for euroområdet. I modsætning
hertil påvirkes den amerikanske rentekurve signifikant af adskillige
udelukkende amerikanske nøgletal.

Det hører med i vurderingen af analysen, at den betragtede periode
har været forholdsvis kort og kan være præget af en række særlige for-
hold ved overgangen til ØMUens tredje fase. Det er sandsynligt, at ef-
fekten af visse nøgletal varierer over tid, fx afhængig af de aktuelle
økonomiske problemstillinger. Desuden kan det også forventes, at en
eventuel usikkerhed om de vigtige nøgletal for euroområdet vil aftage
med tiden, hvilket kan øge deres effekt på rentekurven.

I analysen er der blevet set på interdag-effekterne af nøgletal. Alter-
nativt kunne det være valgt at undersøge effekten på rentekurven in-
tradag. Eksisterende studier af intradag-effekter af nøgletal peger på, at
hovedparten af markedsreaktionen normalt indtræffer kort tid efter
offentliggørelsen af nøgletallet. En analyse af intradag-effekten af
nøgletal vil formodentlig vise, at flere nøgletal for euroområdet har
signifikant effekt på rentekurven, da det oftere vil være muligt at ud-
skille effekten fra samme dags andre nøgletal og øvrige nyheder.
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Pressemeddelelse

DEN 30. AUGUST 2001 OM RENTENEDSÆTTELSE

Diskontoen nedsættes med 0,25 pct. til 4,25 pct. Foliorenten nedsættes
ligeledes med 0,25 pct. til 4,25 pct. Nationalbankens udlånsrente og
renten på indskudsbeviser nedsættes med 0,30 pct. til 4,65 pct.

Rentenedsættelsen har virkning fra 31. august 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 4,25 pct. Nationalbankens udlånsren-
te og renten på indskudsbeviser nedsættes med yderligere 0,05 pct., da
kronen gennem de senere måneder har været meget stabil.
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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)
KAX

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

31.12.95
=100

1996 ................... 3,25 3,50 1996 ................... 3,57 6,52 7,87 130
1997 ................... 3,50 3,75 1997 ................... 3,93 5,63 7,28 184
1998 ................... 3,50 3,95 1998 ................... 4,05 4,35 7,10 175
1999 ................... 3,00 3,30 1999 ................... 3,57 5,64 7,45 214
2000 ................... 4,75 5,40 2000 ................... 5,33 5,16 7,30 248

2001   9. feb ....... 4,75 5,30 2000 aug........... 5,65 5,67 7,48 269

14. maj....... 4,50 5,00 2001 mar .......... 5,04 4,94 7,16 236
  6. jul......... 4,50 4,95 apr ........... 4,95 5,31 7,24 239
31. aug. ..... 4,25 4,65 maj........... 4,94 5,46 7,32 251

jun............ 4,85 5,36 7,23 246

jul ............. 4,82 5,18 7,17 244

10. sep. ...... 4,25 4,65 aug........... 4,57 5,06 7,10 225

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 aug......................... 119,4 43,2 57,4 64,5 7,9 62,1 10,3

2001 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
maj......................... 118,5 44,4 50,5 57,8 12,3 48,8 21,3
jun.......................... 119,6 45,1 59,4 65,2 3,5 55,7 12,9
jul........................... 119,5 45,1 66,8 53,2 14,4 62,8 4,8
aug......................... 122,5 44,6 68,7 62,1 2,9 58,4 6,6



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 aug............ -1,7 -9,7 8,0 -0,2 0,3 -0,2 7,8 10,3

2001 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
maj............ -1,0 -1,5 0,5 0,2 -0,7 -0,4 -0,3 21,3
jun............. 4,8 13,7 -8,9 1,2 -0,2 -0,5 -8,4 12,9
jul .............. 4,0 13,5 -9,5 2,0 -0,3 -0,3 -8,1 4,8
aug............ 3,2 3,9 -0,6 1,7 0,9 -0,2 1,8 6,6



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  .................. 2.805,4 1.757,4 1.066,3 499,8 113,9 60,4 516,6

2000 jul ............ 2.790,2 1.717,7 1.028,9 498,9 112,9 136,7 534,6

2001 feb ............ 2.870,8 1.791,0 1.071,9 513,2 122,6 22,9 561,0
mar ........... 2.951,3 1.812,8 1.083,1 537,6 130,9 19,2 554,6
apr ............ 2.917,5 1.823,5 1.083,8 542,7 138,1 24,9 578,7
maj............ 2.959,4 1.831,3 1.089,7 546,2 127,2 7,9 565,7
jun ............ 2.973,1 1.848,3 1.103,4 547,9 126,2 16,2 561,8
jul ............ 2.935,5 1.847,5 1.103,3 548,0 136,7 -10,8 571,5

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 jul ............ 4,6 11,5 6,5 20,4 -18,9 -32,2 -4,8

2001 feb ............ 8,2 10,4 6,7 16,8 -5,3 -59,8 2,8
mar ........... 8,7 9,4 6,2 19,5 1,3 -81,0 1,5
apr ............ 8,4 9,4 6,5 18,9 9,9 -66,8 4,7
maj............ 10,6 9,2 6,8 19,2 14,5 -90,8 -0,7
jun ............ 6,3 8,5 6,6 17,9 4,2 -90,7 2,4
jul ............ 5,2 7,6 7,2 9,8 21,1 -107,9 6,9

Anm.:  MFI-sektoren omfatter danske Monetære Finansielle Institutioner, dvs. penge- og realkreditinstitutioner, 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 86,3 171,6 73,9 97,6 563,6
1997  .................. 334,1 178,3 96,4 113,7 220,0 84,6 135,4 667,7
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 jul .............. 514,2 223,4 182,8 97,8 … … … …

2001 feb ............ 541,2 230,8 192,8 110,3 … … … …
mar ........... 551,9 238,5 213,0 115,0 305,3 57,3 248,0 972,2
apr ............ 557,2 235,9 215,9 112,0 … … … …
maj............ 552,7 234,2 211,7 115,2 … … … …
jun ............ 568,8 244,3 215,7 130,9 331,3 52,5 278,8 1.031,1
jul ............ 561,8 239,3 215,6 118,5 … … … …

Ændring i forhold til året før, pct.

1996 .................. 5,9 5,2 1,8 26,5 18,0 -0,6 37,5 12,2
1997 .................. 9,2 6,7 11,9 31,8 28,2 14,4 38,7 18,5
1998 .................. 13,4 9,2 16,7 -34,2 12,8 13,9 12,0 5,1
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 jul ............ 30,0 12,9 54,4 -18,4 … … … …

2001 feb ............ 22,7 9,7 40,1 20,3 … … … …
mar ........... 18,6 9,2 45,3 25,1 -6,9 -38,3 5,5 9,8
apr ............ 16,8 8,9 40,0 36,1 … … … …
maj............ 14,9 9,8 36,6 34,5 … … … …
jun ............ 10,3 9,0 19,9 48,5 5,1 -34,7 18,7 12,2
jul ............ 9,3 7,1 18,0 21,2 … … … …

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-
ninger 2

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 jul ............ 1.209,9 1.074,6 809,3 92,8 12,3 1.093,6

2001 feb ............ 1.258,0 1.108,6 833,7 110,1 17,4 1.160,3
mar ........... 1.287,7 1.115,6 837,0 119,0 19,3 1.180,6
apr ............ 1.269,1 1.120,0 840,3 124,3 20,8 1.160,1
maj............ 1.289,0 1.129,5 847,9 130,3 22,5 1.162,6
jun ............ 1.313,6 1.131,9 851,6 139,7 25,3 1.188,6
jul ............ 1.286,9 1.139,5 856,5 149,8 28,7 1.175,3

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 jul ............ 4,6 4,7 5,8 150,7 95,4 1,2

2001 feb ............ 7,2 5,2 5,6 61,4 65,2 7,8
mar ........... 6,6 4,9 5,0 64,2 74,6 6,8
apr ............ 6,3 5,5 5,6 55,6 83,2 5,8
maj............ 7,7 5,7 5,8 52,4 92,6 6,4
jun ............ 4,8 5,1 5,1 52,5 107,6 8,5
jul ............ 4,6 6,0 5,8 61,4 132,6 7,5

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 udllån til selvstændige erhvervadrivende.



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 .................. 12,3 0,9 60,5 82,3 -87,6 14,6 -9,5 64,2
2000 .................. 33,3 -0,1 -48,4 250,6 -194,9 -20,3 -27,8 -43,0

jul 99 - jun 00..... 21,9 0,5 -31,7 258,5 -214,4 -25,1 -27,7 -37,0

jul 00 - jun 01..... 43,0 -0,1 -50,6 71,6 -72,2 -39,3 9,3 1,6

2000 jun  ........... 3,8 -0,1 -8,0 13,6 -19,4 10,6 -5,7 -9,9

2001 jan............. 6,2 0,2 -17,5 5,2 -19,4 -8,1 8,7 -2,4
feb ............ 3,0 0,1 -11,7 7,6 -9,9 -9,5 9,1 0,6
mar ........... 3,2 0,0 2,9 4,7 -6,1 13,4 -6,0 0,1
apr ............ 2,6 -0,2 -8,4 0,9 -2,4 -11,1 4,3 -1,8
maj............ 6,2 0,0 -4,7 4,2 -5,3 -2,7 2,9 4,4
jun............. 2,8 0,0 -0,4 5,8 -2,8 12,8 -1,2 1,2



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 .................. 1.315,5 628,1 325,9 285,6 -1,4 1.238,2 565,7 488,4

2000 1. kvt ........ 314,1 153,2 79,8 69,6 1,8 304,3 120,8 111,0
2. kvt ........ 328,2 156,5 81,7 72,5 0,3 311,0 134,7 117,5
3. kvt ........ 325,5 154,5 82,1 71,7 -6,7 301,5 149,0 125,1
4. kvt ........ 347,8 163,9 82,4 71,8 3,3 321,3 161,2 134,8

2001 1. kvt ........ 329,8 158,2 83,4 68,6 1,1 311,2 149,2 130,6

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 .................. 3,2 -0,1 1,0 9,9 … 2,6 11,6 10,8

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

2001 1. kvt ........ 1,0 0,7 0,8 -1,3 … 0,2 11,6 10,1

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

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

2001 1. kvt ........ -1,2 1,3 0,3 -1,2 … -0,7 -0,5 1,6



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 ............................... 44,7 7,5 52,2 -21,4 -15,3 15,4
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 ............................... 47,0 11,5 58,5 -16,9 -20,6 21,1
2000 ............................... 61,5 18,0 79,5 -24,2 -25,7 29,6

jul 99 - jun 00.................. 52,4 9,6 62,1 -22,4 -21,7 17,9

jul 00 - jun 01.................. 70,0 28,5 98,4 -29,3 -26,7 42,4

2000 jun.......................... 4,7 0,6 5,3 1,1 -2,9 3,4

2001 jan.......................... 3,4 1,9 5,3 -1,7 0,9 4,6
feb ......................... 3,9 1,7 5,6 -0,3 -0,5 4,8
mar ........................ 5,7 3,2 8,9 -3,3 -1,9 3,6
apr ......................... 5,6 2,7 8,2 -5,5 -2,3 0,4
maj......................... 7,8 2,5 10,3 -3,3 -2,2 4,8
jun.......................... 6,8 1,3 8,1 -0,4 -3,0 4,7



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 aug............ 2,4 2,6 6,4 745,78 824,04 95,1 99,9

2001 mar ........... 2,3 2,5 3,0 746,44 820,68 97,0 102,2
apr ............ 2,7 2,8 3,6 746,32 835,92 96,7 101,8
maj............ 2,7 2,8 2,9 746,16 852,52 96,1 101,1
jun............. 2,3 2,5 3,2 745,37 872,19 95,8 100,6
jul.............. 2,4 2,4 2,7 744,49 865,71 96,3 101,1
aug............ 2,5 2,5 … 744,52 826,77 97,2 …



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 8.558 144.255 -2 -11 -8
2000  ..................... 5,4 118 116,6 8.319 113.626 2 5 -1

Sæsonkorrigeret

2000 aug............... 5,3 121 118,3 691 9.369 4 5 -2

2001 mar .............. 5,4 122 117,7 636 7.258 0 8 -10
apr ............... 5,4 122 117,9 640 8.397 -2 0 -10
maj............... 5,2 119 117,9 633 8.206 0 -3 -13
jun................ 5,2 117 117,2 598 8.426 2 -6 -13
jul ................. 5,1 … … … 7.809 -1 -6 -13
aug............... … … … … … -1 -6 -13



UDVALGTE KVARTALSVISE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 12

Beskæftigelse

I alt Privat

Lønindeks i
frem-

stillings-
virk-

somhed

1.000 personer
Februar

1996=100

Real
effektiv

kronekurs
baseret på

timelønninger

1980=100

Ejendoms-
priser

(enfamilie-
huse)

I pct. af ejen-
domsværdi

2000

1996 ......................... 2.573 1.792 101,4 102,2 82,3
1997 ......................... 2.607 1.813 105,2 100,1 91,7
1998 ......................... 2.643 1.834 109,8 103,1 100,0
1999 ......................... 2.665 1.854 114,4 102,5 106,7
2000 ......................... 2.686 1.873 118,4 98,5 113,3

Sæsonkorrigeret

2000 2. kvt .............. 2.687 1.873 117,6 98,2 112,5
3. kvt .............. 2.686 1.873 118,9 97,9 115,1
4. kvt .............. 2.685 1.873 120,0 98,0 116,2

2001 1. kvt .............. 2.693 1.879 121,4 100,7 117,5
2. kvt .............. … … 123,2 … …

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

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

2001 1. kvt .............. 0,2 0,4 3,6 0,9 7,3
2. kvt .............. … … 4,8 … …
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ned plus følgende kvartal.

Pris
Et årsabonnement for Nyt koster 750 kr. Der kan kun tegnes abonne-
ment for hele serien. Prisen for et årsabonnement for Månedsoversigten
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