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Seneste tendenser i valuta- og
pengeforholdene

Oversigten vedrører perioden fra september til midten af november
2001

UDVIKLINGEN PÅ DE INTERNATIONALE MARKEDER

Det internationale konjunkturbillede var ved efterårets begyndelse
præget af afmatning i hovedparten af de store økonomier i OECD-
området.

Den 11. september 2001 blev USA udsat for et omfattende terroran-
greb, der bl.a. ramte det finansielle centrum i New York. Det amerikan-
ske obligationsmarked blev lukket og åbnede først igen den 13. sep-
tember, mens den amerikanske aktiebørs i New York, New York Stock
Exchange, var lukket i næsten en uge. Ved genåbningen af obligations-
markedet blev afviklingsperioden midlertidigt udvidet til fem dage mod
normalt to. Væsentlige dele af den finansielle infrastruktur, som fx af-
viklingssystemerne, fungerede dog kontinuert igennem hele perioden.

Den pengepolitiske reaktion på terrorangrebet var resolut. Umiddel-
bart efter angrebet tilførte den amerikanske centralbank, Federal Reser-
ve, markedet betydelige mængder likviditet for at hindre knaphed og
sikre afviklingen af indgåede handler. Den øgede usikkerhed skabte i sig
selv øget efterspørgsel efter likviditet. Teknisk set var problemet, at do-
kumentationsgrundlaget for de indgåede handler måtte frygtes at være
gået tabt samtidig med, at mange af personerne bag handlerne eller
afviklingen blev meldt savnet. Afviklingen bliver ødelagt, blot en af de
store aktører ikke kan gennemføre sine betalinger. Generelt synes den
finansielle sektors brug af dublikering af informationer på andre fysiske
placeringer end hovedsædet at have fungeret, men det kunne man ikke
være sikker på umiddelbart efter angrebet. Derfor var der behov for at
sikre en ekstraordinær likviditet.

Tilsvarende foranstaltninger blev taget i mange europæiske lande. Den
europæiske centralbank, ECB, og Bank of England indgik midlertidige
swapaftaler med Federal Reserve, hvorunder der kunne trækkes hen-
holdsvis 50 mia.dollar og 30 mia.dollar på Federal Reserve mod euro og
pund med henblik på at dække dollarefterspørgslen. Aftalerne løb i 30
dage. Herhjemme indgik Nationalbanken en swapaftale for et beløb på
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400 mio.dollar til aktuel markedsrente, hvorunder der blev stillet dollar til
rådighed mod kroner. Aftalen løb én dag. Centralbankernes håndtering
af krisen lettedes af, at der udelukkende var tale om midlertidige likvidi-
tetsproblemer hos modparterne til de pengepolitiske operationer.

Federal Reserve nedsatte i forbindelse med aktiemarkedets genåbning
den 17. september den toneangivende rente, fed funds target rate, med
0,5 pct. til 3,0 pct. Nedsættelsen skete uden for den ordinære møderæk-
ke og blev begrundet med terrorangrebets negative effekt på en allere-
de svækket økonomi. Den 2. oktober og den 6. november fulgte yderli-
gere nedsættelser med 0,5 pct. pr. gang, hvorved fed funds target rate
nåede ned på 2,0 pct. Alt i alt er renten blevet nedsat ti gange med i alt
4,5 pct. i løbet af 2001 frem til midt i november. Såvel pengepolitikken
som finanspolitikken er nu stærkt ekspansiv.

Den amerikanske rentenedsættelse den 17. september blev samme
dag fulgt af en lang række centralbanker, herunder ECB, der nedsatte
minimumsbudrenten på de primære markedsoperationer med 0,5 pct.
Beslutningen blev taget uden for den sædvanlige møderække. ECB be-
grundede ændringen med, at de mere dystre udsigter for økonomien på
kort sigt yderligere ville dæmpe inflationspresset. Den 8. november blev
minimumsbudrenten nedsat med yderligere 0,5 pct. til 3,25 pct. Rente-
nedsættelserne fulgte nedsættelser på 0,25 pct. henholdsvis den 10. maj
og den 30. august 2001. ECBs styrelsesråd mødes hver fjortende dag,
men har besluttet, at beslutninger om renteændringer frem over kun vil
blive taget på det første møde i måneden.

Rentenedsættelserne i kølvandet på terrorangrebet kunne ikke for-
hindre, at aktiemarkederne verden over faldt. På dagen for genåbnin-
gen af børsen i New York den 17. september faldt Dow Jones og Nas-
daq-indeksene med omkring 7 pct. på en enkelt dag. Udviklingen dæk-
ker over store forskelle. Hårdest gik det ud over luftfarts- og forsikrings-
aktier, mens aktier på virksomheder inden for forsvarsindustrien deri-
mod steg. Forholdsvis hurtigt skete der dog en stabilisering, og sidst i
oktober var indeksene i mange lande tilbage på niveauet forud for ter-
rorangrebet, jf. figur 1.

Usikkerheden og faldet i aktiekurserne fik investorerne til at øge efter-
spørgslen efter mere sikre investeringer som obligationer. Den amerikan-
ske 10-årige statsobligationsrente var begyndt at falde i juli, og dette fald
forstærkedes efter 11. september. I slutningen af oktober besluttede det
amerikanske finansministerium, US Treasury, at indstille udstedelser i 30-
årige obligationer, hvilket fik den lange rente til at falde yderligere. I mid-
ten af november lå renten på 4,8 pct., ca. 0,5 pct. under sommerens ni-
veau. Faldet i den lange tyske rente har kun været det halve, således at
rentespændet midt i november stort set var elimineret, jf. figur 2.
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Den amerikanske dollar er blevet svækket i løbet af sommeren og hen
over efteråret, hvilket bl.a. må tilskrives de overvejende svage nøgletal
for den amerikanske økonomi. Euroen er således steget fra et niveau på
0,85 dollar pr. euro i begyndelsen af juli til omkring 0,90 dollar pr. euro

UDVIKLINGEN I AKTIEKURSER Figur 1
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midt i november. Også den japanske yen er styrket over for dollar, og
den japanske centralbank har interveneret for betydelige beløb for at
holde yenkursen nede. Terrorangrebet havde kun en kortvarig effekt på
kurserne mellem hovedvalutaerne i form af en svækkelse af dollaren.
Schweizerfrancen, der af markedet opfattes som en tilflugtsvaluta, blev
styrket godt 5 pct. umiddelbart efter terrorangrebet. Den schweiziske
centralbank har efterfølgende i to omgange sænket båndet, i hvilket
man søger at holde 3-måneders pengemarkedsrenten, med i alt 1,0 pct.,
og frem til midten af november blev schweizerfrancen svækket noget
igen.

Efter terrorangrebet steg prisen på råolie (brent) umiddelbart fra 28
dollar til 31 dollar pr. tønde. Efterfølgende har frygten for et mere om-
fattende tilbageslag i verdensøkonomien imidlertid fået olieprisen til at
falde til under 20 dollar. Olieprisen ligger dermed uden for OPECs til-
stræbte bånd på mellem 22 og 28 dollar pr. tønde for prisen på en kurv
af syv olieprodukter. Generelt har råvarepriserne været faldende gen-
nem året som følge af den økonomiske afdæmpning.

I urolige tider stiger efterspørgslen efter guld traditionelt, og det er da
også sket denne gang, men kun i mindre omfang. Guldprisen steg
umiddelbart efter angrebet knap 7 pct., men er siden faldet noget tilba-
ge igen.

Usikkerheden omkring den fremtidige udvikling på de finansielle mar-
keder kan kvantificeres ved anvendelse af kreditspænd, der kan ses som
en indikator for den forventede kreditrisiko, dvs. risikoen for, at debitor
ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt implicitte volatiliteter,
der kan bruges som indikator for den forventede markedsrisiko, dvs.
risikoen for, at kurserne fremover ændrer sig.

Kreditspænd angiver forskellen mellem afkastet på obligationer med
forskellig kreditkvalitet, men samme løbetid. Kreditspændet er udtryk
for kreditrisikoen forbundet med obligationen, des højere spænd des
højere vurderer markedet sandsynligheden for, at udsteder ikke kan
opfylde sine forpligtelser. I figur 3 er vist udviklingen i kreditspænd
mellem 30-årige amerikanske statsobligationer og erhvervsobligationer
med forskellig kreditvurdering. Det ses, at kreditspændene umiddelbart
efter 11. september blev udvidet.

Ud fra prisen på optioner er det muligt at beregne en implicit volatili-
tet, der siger noget om usikkerheden på prisen på det underliggende
aktiv. Des højere implicit volatilitet, des højere er markedsdeltagerens
usikkerhed på den fremtidig kursudvikling. I figur 4 er den implicitte
volatilitet for det amerikanske aktiemarked vist. Det fremgår, at efter
terrorangrebet steg den implicitte volatilitet og dermed usikkerheden
markant.
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KREDITSPÆND MELLEM 30-ÅRIGE STATSOBLIGATIONER OG
ERHVERVSOBLIGATIONER I USA Figur 3
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IMPLICIT VOLATILITET PÅ DET AMERIKANSKE AKTIEMARKED Figur 4
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DEN INTERNATIONALE KONJUNKTURUDVIKLING

Allerede før terrorangrebet balancerede USAs økonomi på kanten af
recession. De nedadrettede ricisi er blevet forstærket efter den 11. sep-
tember. De direkte effekter af terrorangrebet var små set i forhold til
den samlede økonomi, men enkelte brancher er blevet hårdt ramt, bl.a.
luftfartsindustri, turisme og forsikringsselskaber. De indirekte effekter i
form af konsekvenserne for forbruger- og virksomhedsadfærd er poten-
tielt vigtigere. Specielt forbrugernes reaktion vil være afgørende, da
USAs økonomi i vid udstrækning holdes oppe af privatforbruget. Inve-
steringerne er faldet i løbet af 2001 efter et langt forudgående investe-
ringsboom. Det er værd at bemærke, at forbrugertilliden faldt, og le-
digheden steg, allerede i perioden før den 11. september. Det er således
svært at holde effekterne af terrorangrebet ude fra den udvikling, som
allerede var i gang.

De foreløbige nationalregnskabstal for USA for 3. kvartal var bedre
end markedet havde ventet med et kun beskedent fald i BNP i forhold
til kvartalet før. Som i første del af året var det erhvervsinvesteringerne,
der trak væksten ned, mens der var fortsat fremgang for privatforbruget
og i boliginvesteringerne. Tallene indikerer, at produktionstabet den 11.
september og i dagene derefter ikke var så stort som forventet. Den
statistik, der er blevet offentliggjort gennem oktober og første del af
november, tegner til gengæld overordnet et dystert billede. Bl.a. er ar-
bejdsløsheden steget fra 4,9 pct. i september til 5,4 pct. i oktober.

Konsensusskønnene forudsiger negativ vækst også i 4. kvartal, hvoref-
ter der ventes fornyet fremgang. Tidspunktet for vendingen af økono-
mien er dog forbundet med stor usikkerhed. For at afbøde terrorangre-
bets negative påvirkninger af økonomien har den amerikanske regering
fremlagt forslag til en betydelig lempelse af finanspolitikken. Udgifts-
forøgelser til genopbygning, terrorbekæmpelse samt støtte til flyindu-
strien blev bevilget hurtigt efter angrebet. Hertil kommer yderligere
skattelettelser i forlængelse af dem, der var vedtaget allerede inden
terrorangrebet. Alt i alt er der efter 11. september fremlagt finanspoliti-
ske initiativer for op mod 130 mia.dollar svarende til 1,3 pct. af BNP.
Hertil kommer, at de svækkede konjunkturer sammen med tidligere
bevilgede skattenedsættelser giver færre indtægter, så der må forudses
en reduktion af det offentlige budgetoverskud, der sidste år var ca. 2
pct. af BNP.

Afsmitningen fra USA betyder formentlig en udskydelse af det forven-
tede opsving i euroområdet, ligesom opgangen bliver svagere end hidtil
forudset. Effekterne af angrebet kommer på toppen af allerede forvær-
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rede udsigter. Det bekræftes af nationalregnskabstallene for 2. kvartal,
hvor BNP kun steg med 0,1 pct. i forhold til kvartalet før, men 1,7 pct. i
forhold til samme kvartal året før. Væksten kan udelukkende tilskrives
privatforbruget, idet både investeringer og eksport bidrog negativt til
væksten. Dette er samme billede som i USA. Med en lavere vækst på de
udenlandske markeder er der ikke umiddelbart udsigt til bedring i eks-
porten. Den svage eksport og de faldende investeringer har især ramt
industrien, hvor produktionen har været faldende i 2001 frem til juli,
mens der i august var en lille stigning.

Økonomien trækkes mest effektivt i gang af privatforbruget, men
Kommissionens indikator for forbrugertilliden viste fald i året frem til
oktober. Der er således i bedste fald kun udsigt til en svag og tøvende
vækst i de kommende kvartaler. Det seneste konsensusskøn fra novem-
ber for væksten for euroområdet for hele indeværende år lyder på 1,5
pct. Særligt i Tyskland er konjunkturerne svage. Ifo-indekset for den
tyske virksomhedstillid for september viste et overraskende stort fald, jf.
figur 5, og er nu på sit laveste niveau i otte år. Konsensusskønnet over
væksten i Tyskland er på kun 0,7 pct. i år, en nedjustering på 2,0 pct. i
forhold til skønnet fra først på året. I 2002 forventes en lidt stærkere
vækst, men de nedadrettede risici er store.

Den svage vækst samt skattelettelser i flere lande har fået den offent-
lige budgetsaldo i euroområdet til at gå fra et lille overskud sidste år til
et forventet underskud i størrelsesordenen godt 0,6 pct. af BNP i inde-

VIRKSOMHEDSTILLID OG VÆKST I INDUSTRIPRODUKTION I TYSKLAND Figur 5
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værende år. Ekspansive tiltag med henblik på at stimulere økonomien er
under overvejelse i flere lande, men manøvrerummet er begrænset som
følge af manglende konsolidering af de offentlige finanser i de seneste
år i en række af landene.

Prisstigningstakten i euroområdet (HICP-indekset) var 2,4 pct. i okto-
ber. Stigningstakten har været faldende siden foråret, en udvikling der
kan tilskrives lavere oliepriser, en styrket euro, den almindelige afmat-
ning af økonomien samt en afdæmpet lønudvikling. ECB har defineret
prisstabilitet som en årlig stigningstakt i HICP-indekset på under 2 pct.
på mellemlangt sigt. Stigningen i HICP-indekset har ligget over dette
bånd siden midten af 2000, men med de aktuelle økonomiske udsigter
er det realistisk, at inflationen i euroområdet kommer inden for båndet i
nær fremtid. Det er ikke forventningen, at introduktionen af fysiske
sedler og mønter og overgang til euro som betalingsenhed pr. 1. januar
2002 vil have nogen nævneværdig effekt på prisniveauet.

Pengemængden, M3, voksede i september med 7,6 pct., hvilket er over
den tilstræbte vækst på 4,5 pct. M3-væksten har været stigende hen
over sommeren og var særlig høj i september. ECB angiver som årsag
investorernes preferencer for likvider i en situation med megen turbu-
lens på markederne samt den relativt flade rentekurve.

Distributionen af de nye eurosedler og -mønter til bankerne begyndte
den 1. september i år. Disse midler vil dog først optræde i pengemæng-
den i januar 2002. For at lette likviditetsstyringen falder debiteringen
sammen med første, fjerde og femte af ECBs likviditetstildelinger i janu-
ar 2002. Virkningen på pengemængden, M3, af forskydningerne i kon-
tantbeholdningerne begrænses for det første af, at sedler og mønter
kun udgør ca. 6 pct. af M3, og for det andet af, at en del af nedbringel-
sen af kontantbeholdningen modsvares af øgede bankindskud, der også
indgår i M3. For det tredje baserer opgørelsen af pengemængden sig på
ultimotal. Ultimo januar 2002 må hovedparten af ombytningen formo-
des at have fundet sted. For nærmere redegørelse for introduktionen af
eurosedler og -mønter henvises til artiklen "Indførelsen af eurosedler og
-mønter" på side 21ff.

Den økonomiske aktivitet i Japan falder. Væksten var negativ i første
halvår 2001 med fald i indenlandsk efterspørgsel, herunder investerin-
ger. Samtidig bidrog udenrigshandelen negativt til væksten. Konsensus-
skønnet forudser fortsat negativ vækst den kommende tid. Arbejdsløs-
heden har længe været stigende, og er nu oppe på over 5 pct., hvilket er
det højeste i årtier. Samtidig har prisniveauet de seneste par år været
faldende, dvs. deflation. Det økonomiske tilbageslag kommer efter et
helt årti med lavvækst. Den gennemsnitlige vækst over de seneste 10 år
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har kun været 1 pct. p.a. mod 4 pct. p.a. i den forudgående 10-års peri-
ode.

Regeringen har forsøgt at stimulere økonomien med gentagne eks-
pansive finanspolitiske pakker, men resultatet har været en stadig sti-
gende offentlig gæld som nu er på 130 pct. af BNP. Der er overskud på
betalingsbalancens løbende poster, så hele det offentlige underskud
bliver finansieret indenlands. Modstykket hertil er et afdæmpet privat-
forbrug.

Den store offentlige gæld er problematisk, da Japan er et af de lande,
der har den demografiske udvikling mest imod sig. Andelen af ældre i
befolkningen vil i de kommende årtier stige voldsomt. Den offentligt
finansierede service i Japan er dog mindre udbygget end i Europa, så
konsekvenserne for statsfinanserne vil være mindre end i mange andre
lande.

Den japanske centralbank har gennem nogen tid ført en meget eks-
pansiv pengepolitik, hvilket har fået den korte rente ned tæt på nul.
Den lange rente er ca. 1,3 pct., men med en kernedeflation (dvs. priser
ekskl. priser på friske fødevarer) i størrelsesordenen knap 1 pct. p.a. er
realrenten målt på sædvanlig måde stadig ganske høj, når konjunktur-
situationen tages i betragtning. Yenens styrkelse efter den 11. septem-
ber er blevet imødegået af den japanske centralbank ved salg af yen.
En yenappreciering ville yderligere svække en allerede svag økonomi.
Interventionerne har medført en stor likviditetsudvidelse i banksekto-
ren.

Forholdene i den finansielle sektor tillægges en væsentlig del af skyl-
den for den vedvarende lavkonjunktur. Mange af de udlån, der blev
bevilget under højkonjunkturen sidst i 1980’erne, hvor aktie- og ejen-
domspriserne steg eksplosivt, er i dag nødlidende. IMF har fornylig vur-
deret, at op til 20 pct. af bankernes samlede udlån svarende til 20 pct. af
BNP kan være mere eller mindre usikre. Samtidig bliver bankernes egen-
kapital udhulet af det fortsatte fald i aktiekurserne. Aktier skal i dag
bogføres til markedspris i bankernes bøger. Nikkei-indekset kom midt i
oktober under den psykologiske grænse på 10.000, det laveste niveau i
17 år. Siden er indekset steget lidt igen. En stor del af banksektoren har
solvensproblemer. Dette har påvirket bankernes evne og vilje til at låne
ud ("credit crunch"). De samlede udlån har således været faldende de
seneste fire år, jf. figur 6.

De hidtidige forsøg fra regeringens side på at løse problemet med
dårlige lån har ikke båret frugt. Uviljen mod at anvende offentlige mid-
ler til formålet er stor. For bankernes vedkommende svækker den lave
rente incitamentet til at få ryddet op, da det er næsten gratis at finan-
siere de ikke-afkastgivende lån.
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Husholdningerne vælger i vid udstrækning at spare op i stedet for at
forbruge, så heller ikke låneefterspørgslen er stor. Det offentlige sociale
sikkerhedsnet er svagt, så den øgede arbejdsløshed øger usikkerheden,
særlig meget i Japan, ligesom der spares op til alderdommen.

Ud over de dårlige lån kæmper Japan med andre strukturelle proble-
mer. Mange af de indenlandsk orienterede sektorer, som fx landbruget,
detailhandelen og byggeriet, har traditionelt været beskyttet mod kon-
kurrence, hvilket har svækket effektiviteten i økonomien. Deregulering
af beskyttede sektorer vil umiddelbart lægge et nedadrettet pres på
priserne.

Den britiske økonomi er todelt. Mens afmatningen på verdensmarkedet
samt et stærkt britisk pund rammer fremstillingssektoren, har den mere
indenlandsorienterede servicesektor hidtil klaret sig godt. Problemerne
for eksportsektoren afspejler sig i virksomhedstillidsindikatoren, PMI-
indekset, der i oktober var på det laveste niveau i flere år. Omvendt er
den indenlandske efterspørgsel stærk, og arbejdsløsheden fortsætter
med at falde. Efter terrorangrebet i USA har der dog været et dyk i for-
brugertilliden.

Inflationen målt ved hjælp af RPIX-indekset (forbrugerprisindekset
renset for rentebetalinger på boliglån) lå i oktober på 2,3 pct., hvilket er
under referenceværdien på 2,5 pct., som Bank of England styrer efter.
Bortset fra august, hvor stigningstakten var 2,6 pct., har stigningen i

ÅRLIG VÆKST I BANKUDLÅN OG PENGEMÆNGDE I JAPAN Figur 6
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RPIX-indekset ikke overskredet referenceværdien siden marts 1999. De
fremadrettede prisindikatorer peger mod aftagende inflationspres i den
nærmeste fremtid. På den baggrund samt som følge af de øgede nega-
tive risici for økonomien nedsatte Bank of England renten, base rate,
med 0,25 pct. den 18. september, med yderligere 0,25 pct. den 4. okto-
ber, samt med 0,5 pct. den 8. november. Renten er hermed frem til midt
i november blevet nedsat syv gange i år med sammenlagt 2,0 pct. til 4,0
pct. Den lange rente har fulgt udviklingen i den lange tyske rente tæt.
De to renter ligger på samme niveau, som regel med den britiske en
anelse over den tyske.

Den svenske krone har de seneste måneder været meget volatil. Fra
midten af august til slutningen af september svækkedes den svenske
krone med 8 pct. over for euro og danske kroner for herefter af styrkes
med 5 pct. frem til midten af oktober, hvorefter den har været omkring
0,80 dansk krone pr. svensk krone. Også gennem første del af året
svækkedes den svenske krone, men mindre markant.

Sveriges Riksbank tilrettelægger pengepolitikken efter et inflations-
mål. Man søger at holde inflationen på 2 pct. +/-1 pct. på mellemlangt
sigt. Stigningen i UND1X-indekset, dvs. forbrugerprisindekset ekskl. ren-
teudgifter til boliglån, var 3,4 pct. i september og 3,1 i oktober. Inflatio-
nen forventes at falde yderligere i foråret 2002 i takt med, at kraftige
prisstigninger på levnedsmidler, el og teletjenester ebber ud. Svækkel-
sen af den svenske krone har ifølge den seneste inflationsrapport ikke
bidraget til den stigende inflation som følge af lavere oliepriser samt
lavere udenlandsk inflation, hvorved stigning i importpriser i lokal valu-
ta bliver mindre. Riksbanken forventer i inflationsrapporten en vækst i
svensk økonomi på 1,3 pct. i indeværende år, en nedjustering på næsten
1 pct. i forhold til maj-prognosen. I 2002 og 2003 forventes en vækst på
henholdsvis 2,2 pct. og 2,8 pct.

Riksbanken nedsatte reporenten med 0,5 pct. til 3,75 pct. med virkning
fra den 19. september. Den lange svenske rente steg i modsætning til
den internationale udvikling frem til midten af oktober, men er herefter
faldet ca. 0,4 pct. frem til midt i november, jf. figur 7. Rentespændet
over for Tyskland er øget til ca. 50 basispoint midt i november.

Kapitalposterne har i det seneste år bevirket en udstrømning af kapi-
tal fra Sverige, som overstiger overskuddet på betalingsbalancens lø-
bende poster. Årsagen er bl.a., at svenske pensionskasser, AP-fondene,
har købt udenlandske aktier i stor stil. Dette har været med til at lægge
et nedadrettet pres på den svenske krone.

Den svenske regering har besluttet, at den del af statsgælden, der er
finansieret i udenlandsk valuta, over tid skal reduceres for at mindske
valutarisikoen. Den løbende amortisering har gennem året lagt et ned-
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adrettet pres på den svenske krone. I lyset af kronens svaghed er amorti-
seringerne i efteråret blevet standset. De nævnte forhold er dog næppe
i sig selv tilstrækkelige til fuldt ud at forklare den svenske krones aktu-
elle svaghed.

Også den norske krone har været noget volatil over for euro de sene-
ste måneder, men uden nogen trend. Den årlige vækst i forbrugerpri-
serne ligger med 2,2 pct. i oktober inden for den målzone på 1,5 til 3,5
pct., som er udgangspunkt for pengepolitikken. Norges Bank fastholdt
på sit møde den 31. oktober foliorenten uændret på 7,0 pct.

INDENLANDSK AKTIVITET OG BETALINGSBALANCE

Dansk økonomi står med solide overskud på betalingsbalancens løbende
poster og de offentlige finanser samt lav ledighed og inflation godt
rustet til at modstå et midlertidigt tilbageslag i verdensøkonomien.
Danmark er med et stramt arbejdsmarked og høj kapacitetsudnyttelse i
en lidt anden og på sin vis mere gunstig situation end hovedparten af
eurolandene. Hvor kraftigt gennemslaget af den internationale afmat-
ning bliver, er endnu usikkert.

Efter en vækst på over 3 pct. i 2000 er vækstraten aftaget i indevæ-
rende år. Årsvæksten i 1. halvår var 1,6 pct. Privatforbruget faldt svagt i
2. kvartal trods stabilisering af bilsalget efter en lang periode med fald.
Privatforbruget har ligget fladt siden begyndelsen af 2000.

10-ÅRIGE STATSOBLIGATIONSRENTER Figur 7
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Udviklingen de kommende kvartaler er i mange henseender usikker og
bl.a. afhængig af forbrugernes reaktion på den mere usikre situation i
kølvandet på begivenhederne i USA. Der forelå ikke nationalregn-
skabstal for 3. kvartal ved redaktionens slutning. Udviklingen i detail-
salg, bilsalg, forbrugerforventninger og et fald i importen af forbrugs-
varer i august og september peger på en meget moderat udvikling i
forbruget også i 3. kvartal. Det er sandsynligt, at den mere usikre in-
ternationale situation vil få en del forbrugere og investorer til at ud-
skyde større projekter og nyanskaffelser, til verdenssituationen er mere
afklaret. Det skal dog samtidig haves i erindring, at den private sektors
opsparing er steget i de forudgående år, så der ikke er et strukturelt
behov for større privat opsparing. I 2002 ventes pæn vækst i de reale
disponible indkomster bl.a. som følge af de skattelettelser, der ligger i
pinsepakken, samt relativt høje lønstigninger sammenholdt med for-
holdsvis moderat inflation. Samtidigt medfører låneomlægninger til
lavere rente øget disponibel indkomst hos husholdningerne. Nogle
vælger dog at give afkald på en ydelsesbesparelse nu og her mod at få
afkortet lånenes restløbetid. Det er vanskeligt at vurdere, om den
øgede usikkerhed vil opveje de positive impulser til privatforbruget.

Den samlede beskæftigelse opgjort ud fra ATP-indbetalinger har væ-
ret stigende siden 1994, og stigningen fortsatte ind i indeværende år
trods vækstafmatningen. Såvel den private som den offentlige beskæf-
tigelse har været for opadgående. Modstykket til dette har været et
fortsat fald i ledigheden, der i september var nede på 5,0 pct. Opgjort
efter internationale definitioner var arbejdsløshedsprocenten 4,3 pct.
Arbejdsmarkedet er således stramt med mangel på arbejdskraft i visse
sektorer, og kapacitetsudnyttelsen er høj. Der er dog også svagheds-
tegn. Bl.a. har antallet af konkurser været stigende gennem det seneste
år, men fra et lavt niveau. Særligt i IT-branchen er der mange konkurser.
Antallet er her steget til 145 for perioden januar til oktober mod 42 i
samme periode sidste år, hvilket forklarer knap halvdelen af stigningen i
det samlede antal konkurser i perioden ifølge Købmandstandens kon-
kursstatistik. I modsætning til udviklingen i antal konkurser ligger an-
tallet af tvangsauktioner uændret lavt.

Huspriserne, sæsonkorrigeret, lå fladt fra 2. til 3. kvartal 2001. Ukorri-
geret var der tale om et fald på 0,5 pct., jf. Realkreditrådets opgørelse.
Bortset fra et minimalt fald i 3. kvartal 1996 er det første gang siden
1993, at priserne falder. Priserne på ejerboliger har nået et højt niveau,
og det er ikke overraskende, at der nu sker en afdæmpning. Lavt rente-
niveau og lav arbejdsløshed vil dog givet holde hånden under boligpri-
serne, så der næppe er udsigt til mere markante fald. Det hører med til
billedet, at udviklingen geografisk har været meget uensartet. Det er
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stærke prisstigninger i hovedstadsområdet, der har trukket væksten i
det generelle indeks de foregående kvartaler, mens priserne mange
andre steder allerede i nogen tid har været stagnerende eller direkte
faldende.

Den kraftige vækst i ejendomspriserne siden 1993 har bevirket, at ud-
skrivningsgrundlaget for ejendomsskatterne og dermed det offentlige
provenu er steget markant, da der ikke generelt har været kompense-
rende nedsættelser af de tilsvarende skattesatser.

Økonomiministeriet forventer, at de offentlige finanser næste år for-
ringes med 12 mia.kr. til et forventet overskud på 23 mia.kr. eller 1,6 pct.
af BNP. Forværringen skyldes hovedsageligt faldet i aktiekurserne, der
mindsker provenuet fra pensionsbeskatningen. Denne beskatning har
gjort det offentlige provenu følsomt over for udsving i aktiekurserne.

Betalingsbalancens løbende poster udviste i de tolv måneder frem til
og med september et overskud på over 40 mia.kr. mod knap 20 mia.kr. i
den forudgående tolvmåneders periode. Danmark afdrager således ha-
stigt på sin udlandsgæld, selv om kursreguleringer må ventes at sløre
udviklingen på kort sigt. I modsætning til situationen først i 1990’erne er
overskuddet nået i en situation med høj indenlandsk kapacitetsudnyttel-
se.

Såvel landbrugs- og energieksporten som søfragt har nydt godt af
høje priser i en periode. I den nærmeste fremtid vil lavere oliepriser, pres
på fragtraterne, faldende priser på svinekød samt den internationale
afmatning gøre, at denne udvikling ikke kan holdes. Industrieksporten
har ligget fladt i de første ni måneder af 2001. De seneste års udvikling
bekræfter, at lavere indenlandsk forbrug og efterspørgsel i nogen grad
modsvares af en øget eksport, der dog også er afhængig af væksten på
eksportmarkederne og den danske konkurenceevne.

Spørgsmålet er, hvor kraftigt eksporten vil blive ramt af den internati-
onale afmatning. En analyse tyder på, at den danske eksport svinger
mindre end de øvrige EU-landes, jf. figur 8. En mindre eksportvolatilitet
kan skyldes mindre volatile eksportmarkeder, men dette ser ikke ud til
at være forklaringen. Danmark har en større andel af serviceydelser,
inkl. søfragt, og landbrugsvarer i eksporten end de fleste andre euro-
pæiske lande, mens industriens andel er mindre. Også den danske medi-
cinalvareeksport er relativt stor, og efterspørgslen efter medicin er ikke
særligt konjunkturfølsom. Meget tyder således på, at det er den danske
eksports sammensætning, der forklarer den lavere volatilitet. Det kan
også spille ind, at Danmark har relativt mange små og mellemstore virk-
somheder med stor omstillingsevne.

Væksten i penge- og realkreditinstitutternes samlede udlån til ind-
lændinge er faldet det seneste år, men steg dog i september. Især væk-
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sten i udlån til erhverv er aftaget, mens væksten i de ikke-erhvervs-
mæssige udlån har ligget fladt omkring en årlig vækstrate på 7 pct.
Væksten i realkreditinstitutternes udlån omfatter bl.a. betydelig vækst i
lån til variabel rente.

RENTE- OG VALUTAKURSUDVIKLINGEN I DANMARK

Den danske krone er siden maj styrket fra en position lige under cental-
kursen i ERM2 på 7,46038 kroner pr. euro til en position lige over. Midt i
november var kursen 7,4450 kroner pr. euro. Nationalbanken har i peri-
oden maj til august købt valuta for 5,1 mia.kr. Midt i september for-
stærkedes tendensen til styrkelse af kronen, og Nationalbanken købte
valuta. Der blev interveneret for i alt 23 mia.kr. i september og første del
af oktober. Interventionerne var koncentreret på nogle ganske få dage.
Valutareserverne er hermed øget til 146,1 mia.kr. ultimo oktober, det
højeste niveau siden begyndelsen af 2000.

Nationalbanken fulgte ECBs rentenedsættelse i kølvandet på ter-
rorangrebet på USA i september og nedsatte udlånsrenten og renten på
indskudsbeviser med 0,5 pct. med virkning fra den 18. september. Dis-
kontoen og foliorenten blev ligeledes nedsat med 0,5 pct. Rentenedsæt-
telsen sikrede, at rentespændet til euroområdet fastholdtes uændret.
Den 5. oktober nedsatte Nationalbanken udlånsrenten med 0,05 pct. til

VOLATILITETEN I EKSPORTEN I EU-LANDENE Figur 8
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4,10 pct., hvilket indsnævrede spændet over for den ledende rente i
euroområdet til 35 basispoint. Rentenedsættelsen skal ses i lyset af kapi-
talindstrømning og en stærk krone. Den 8. november fulgte National-
banken ECB og nedsatte udlånsrenten og renten på indskudsbeviser
med 0,5 til 3,60 pct. mens diskontoen og foliorenten ligeledes blev ned-
sat med 0,5 pct. til 3,25 pct.

3-måneders pengemarkedsrenten har fulgt reduktionen i de penge-
politisk styrede rentesatser og var midt i november omkring 3,6 pct., 1,5
pct. under niveauet ved årsskiftet. Rentespændet over for euroområdet
er over perioden indsnævret til ca. 30 basispoint. Den 10-årige danske
rente har fulgt den tyske, dog med en mindre indsnævring af spændet
til ca. 20 basispoint midt i november. Faldet i pengemarkedsrenten har
været markant større end i de lange renter med en stejlere rentekurve
til følge, jf. figur 9. Den 23. november blev mindsterenten ekstraordi-
nært nedsat fra 4 pct. til 3 pct.

Indsnævringen i det lange rentespænd har været drevet af indenland-
ske investorer. Specielt pensionskasserne har i lyset af det generelle ren-
tefald fået sværere ved at opfylde deres rentegarantier, jf. nedenfor, og
har derfor behov for at øge varigheden på aktiverne. Hertil kommer, at
rentefaldet gør den optionskorrigerede varighed på konverterbare real-
kreditobligationer lavere. Det betyder, at investorerne generelt har be-
hov for at købe obligationer med høj varighed for at undgå, at deres
porteføljes samlede varighed falder. Effekten på renten har været særlig
markant for statens 7 pct. stående lån med udløb i år 2024, der i perio-

LANG OG KORT DANSK RENTE Figur 9
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der har haft negativt rentespænd over for den tilsvarende tyske obliga-
tion. Der har ikke været udstedt i serien de seneste par år.

Aktiekursfaldet, der fulgte umiddelbart efter terrorangrebet i USA, for-
stærkede problemerne for en række danske pensionsselskaber. Nogle
selskaber havde utilstrækkelige reserver til at dække aktierisikoen og fik
derfor problemer med at leve op til lovens krav, da det markante aktie-
kursfald satte ind.

Regeringen tog på den baggrund initiativ til nogle ændringer i skatte-
regler, i solvensbekendtgørelsen samt i regnskabsreglerne. Der var bl.a.
tale om en fremrykning af tiltag, der allerede var vedtaget, men først
med ikrafttræden ved indgangen til 2002. Ifølge regeringen påvirkes
statsfinanserne ikke heraf.

Aktiekurserne har efterfølgende rettet sig, men til gengæld er de lan-
ge renter faldet. Der er således ikke løst op for de grundlæggende pro-
blemer i branchen, hvor en række selskaber fortsat er sårbare over for
fald i aktiekurserne eller de lange renter.

Sårbarheden over for yderligere rentefald skyldes, at pensions- og livs-
forsikringsselskaberne typisk har garanteret kunderne en nominel mini-
mumsforrentning, som skal opfyldes mange år ud i fremtiden. Denne
rentegaranti forekom lav, da den blev givet, fordi renten da var høj,
men det har skabt problemer ved de senere års lave renteniveau. Dette
har demonstreret det principielle problem ved at give mangeårige no-
minelle rentegarantier, som ikke kan afdækkes ved at købe nominelle
obligationer med samme løbetid og tilsvarende rente efter beskatning
af pensionsafkastet. Via optionsmarkedet har en del selskaber dog gar-
deret sig mod, at renten falder under en aftalt tærskelværdi i en aftalt
periode. Det lave renteniveau er primært en konsekvens af, at inflatio-
nen er blevet lav. Indretningen af pensionssystemet er således ikke hen-
sigtsmæssig, da lavinflation er pensionisternes bedste værn mod reale
forringelser i pensionernes købekraft.

Faldet i den lange rente har sat ekstra skub i konverteringsaktiviteten. Til
januarterminen er der opsagt for knap 80 mia.kr. til ekstraordinær indfri-
else, det højeste beløb siden april 1999. Faldet i den korte rente i forhold
til den lange har fået flere til at vælge rentetilpasningslån frem for de
sædvanlige lange fastforrentede lån ved låntagning i realkreditinstitut-
terne. Halvdelen af bruttoudlånet var i 3. kvartal 2001 rentetilpasningslån.
Stigningen har været størst hos boligejere og ejere af fritidshuse, men
landmænd er stadig dem, der relativt set benytter sig mest af denne type
lån. Ca. 18 pct. af de udestående realkreditlån var ultimo oktober rente-
tilpasningslån. Ca. 20 pct. heraf var i euro, og andelen er stigende. Hidtil
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har det hovedsagelig været landmænd med indtægter relateret til euro,
som har optaget rentetilpasningslån i euro, men på det seneste er almin-
delige boligejere også begyndt at optage disse lån.

Med de aktuelle renteforhold er renteforskellen 30-40 basispoint ved
lån i euro frem for kroner. Besparelsen mindskes dog af det forhold, at
der er et fradrag i valutakursen ved optagelse af lånet og et tillæg ved
afdrag eller indfrielse af lånet. Netto er besparelsen ganske lille og på
kort sigt følsom over for det valutakurstab, der fremkommer, såfremt
kronen nærmer sig centralkursen.

PRISER OG LØNNINGER

Forbrugerpriserne målt ved det harmoniserede forbrugerprisindeks nåe-
de en top i maj i år med en stigning i forhold til året før på 2,8 pct. Siden
er der sket et fald primært som følge af en afdæmpet udvikling i energi-,
import- og fødevarepriserne. I oktober steg HICP-indekset med 2,0 pct.,
mens det almindelige prisindeks (CPI-indekset) steg med 2,2 pct. For-
skellen skyldes hovedsageligt forskelle i vægten til boligposten i de to
prisindeks. De danske prisstigninger har det seneste år været lidt mindre
end i euroområdet. Den underliggende markedsbestemte indenlandske
inflation, der afspejler ændringer i den indenlandske løn og avancerne,
var 2,2 pct. i 3. kvartal og dermed på linje med stigningstakten i det
generelle indeks, jf. posten "Andre faktorer" i tabel 1. Den danske pris-
stigningstakt afspejler således endnu ikke den relativt høje lønstignings-
takt, der først giver sig udslag i priserne med en vis forsinkelse. At dette
vil ske, er dog ikke givet, da der kan ske en forskydning i indkomstfor-
delingen over mod lønindkomst frem for restindkomst. Det seneste år
har restindkomstandelen bl.a. via stærke produktivitetsstigninger været
stigende på bekostning af lønandelen.

Det stramme arbejdsmarked afspejler sig i lønstigningstakten, der var
4,4 pct. i 3. kvartal mod 4,9 pct. kvartalet før, jf. Dansk Arbejdsgiverfor-
enings opgørelse. Den høje stigningstakt i 2. kvartal kan bl.a. henføres
til overgangen fra fire børnefamiliedage til fire generelle feriefridage.
Feriefriedage er omkostningsmæssigt set tungere end børnefamilieda-
gene, da flere er omfattet. Den femte feriefridag påvirker først lønstig-
ningstakten i 2003. Til gengæld for feriefridagene indeholder de typiske
arbejderoverenskomster kun en stigning på 0,2 pct. i arbejdsgivernes
pensionsbidrag i 3. kvartal mod 0,8 pct. i 3. kvartal sidste år. Dette er en
medvirkende årsag til faldet i lønstigningstakten i 3. kvartal, men ni-
veauet er stadig højt set i forhold til vore konkurrenter.
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NATIONALBANKENS NYE BETALINGSSYSTEM

KRONOS - Nationalbankens nye RTGS1 betalingssystem for kroner og
euro – blev sat i drift 19. november 2001. KRONOS afløser det utidssva-
rende DN-Forespørgselsservice2 fra 1981 samt DEBES fra 1999 som beta-
lingssystem for foliokontoindehavere i Nationalbanken. I KRONOS kan
foliokontohavere disponere over deres konti i Nationalbanken og fx
sende betalinger til andre foliokontohavere m.m. KRONOS er samtidig

1
 I et RTGS-betalingssystem afvikles betalingstransaktionerne enkeltvist og med det samme. RTGS-

systemer foretrækkes af centralbanker til store transaktioner på grund af den høje hastighed og sik-
kerhed, som er kendetegnende ved RTGS-systemer.

2
DN-Forespørgselsservice indeholder, ud over de betalingselementer som er erstattet med KRONOS,
en række andre funktioner, fx lån mod pant, der bibeholdes i DN-Forespørgselsservice.

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

2001 oktober ... 2,0 2,2 2,2 -6,2 … … 3,5 3,0 4,0 …

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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den danske indgang til at sende euro-betalinger til danske og udenland-
ske medlemmer af TARGET, det fælleseuropæiske betalingssystem.

Med KRONOS har foliokontohavere fået et avanceret betalingssystem
med en tidssvarende brugergrænseflade og en række nye faciliteter.
KRONOS tilbyder bl.a. en række funktioner, der forbedrer kontohaver-
nes muligheder for likviditetsstyring. Der er lagt vægt på at sikre, at
KRONOS opfylder behovene for såvel de store som de mindre kontoha-
vere. Systemet er derfor indrettet, så kontohaverne frit kan vælge, om
de vil indsende betalinger manuelt via KRONOS-terminalen, hvilket ty-
pisk foretrækkes af mindre kontohavere, eller indsende betalinger via
det internationale betalingsnetværk, SWIFT, som typisk fortrækkes af
større kontohavere. KRONOS "oversætter" selv mellem de to typer be-
talinger. Det skal også nævnes, at Nationalbanken med KRONOS har
fået udvidet sine muligheder for  at afhjælpe problemer i systemet, og
der indføres en mekanisme, som kan smidiggøre afviklingen af betalin-
ger i situationer, hvor likviditeten er knap (en såkaldt gridlock-opløs-
ning)1

I forbindelse med ibrugtagningen af det nye betalingssystem er der
sket en mindre tilpasning af den praksis, Nationalbanken hidtil har an-
vendt til at beregne belåningsværdien af værdipapirer, som kan lægges
til sikkerhed for lån i euro i Nationalbanken. Artiklen "Finansielle insti-
tutioners konti og sikkerhedsstillelse i Nationalbanken", side 29, inde-
holder en samlet oversigt over, hvilke konti finansielle institutioner fører
i Nationalbanken, og hvordan der stilles sikkerhed for lån i Nationalban-
ken.

1
Se Morten Linnemann Beck og Kimmo Soramäki, Opløsning af gridlock i betalingssystemer, side 73 i
denne Kvartalsoversigt.
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Indførelsen af eurosedler og -mønter

INDLEDNING

Den 1. januar 2002 indføres eurosedler og -mønter i de 12 eurolande.1

Mens sedlerne er ens i alle landene, har mønterne både en national side
og en fælles side, jf. billederne, side 24ff. Alle mønterne kan anvendes i
alle eurolandene. Samtidig med euroindførelsen vil de nationale sedler og
mønter (fx D-mark, fransk franc, hollandske gylden) blive trukket ud af
cirkulation. I en periode på op til 2 måneder vil man kunne benytte både
euroen og de nationale sedler og mønter i forretningerne, men fra 1.
marts vil kun euroen være lovligt betalingsmiddel i eurolandene.

Denne artikel beskriver, hvordan euroindførelsen kommer til at foregå,
og hvad man – set med danske øjne – specielt skal være opmærksom på.

OVERGANGEN TIL EUROSEDLER OG -MØNTER

Indførelsen af eurosedler og -mønter og tilbagetrækningen af de natio-
nale sedler og mønter er en enorm logistisk operation. I løbet af 2 må-
neder får mere end 300 millioner mennesker en helt ny type sedler og
mønter, der til forskel fra tidligere kan anvendes i samtlige eurolande.
Banker, forretninger og centralbanker i euroområdet spiller alle en vig-
tig rolle for at sikre, at pengeombytningen kommer til at forløbe så let
som muligt.

De vigtigste kanaler, hvorigennem euroen sættes i omløb i eurolande-
ne, er via kontantautomater og forretninger. I nogle eurolande vil alle
pengeautomaterne være omstillet til at give eurosedler allerede fra den
1. januar, og efter en uge vil så godt som alle pengeautomater i hele
euroområdet kun udbetale eurosedler.

Som den anden vigtige kanal til at sikre hurtig cirkulation af euroen,
forsynes forretninger med eurosedler og -mønter inden årsskiftet.
Umiddelbart efter 1. januar er det så muligt for forretningerne at benyt-
te euro som byttepenge frem for nationale penge. Derudover har bor-
gere mulighed for at købe såkaldte "startsæt" af euromønter (men ikke
sedler) fra midten af december 2001.

Med disse tiltag vil de kanaler, som folk oftest modtager kontanter ad –
banker, pengeautomater og forretninger – tidligt i 2002 kun udbetale

1
 Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien,

Tyskland og Østrig.
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euro. Men derudover kræver en hurtig gennemførelse af pengeombyt-
ningen også, at borgerne relativt hurtigt kommer af med de nationale
sedler og mønter, de ligger inde med ved årsskiftet. Centralbanker og
regeringer i euroområdet henstiller derfor til, at folk først benytter deres
resterende nationale penge i forretningerne, inden de gør brug af euro,
samt at de ligger inde med en så lille kontantbeholdning ved årsskiftet
som muligt. Alternativt har borgerne selvfølgelig mulighed for at gå i
banken og veksle hele deres kontantbeholdning til euro. I alle eurolande-
ne yder bankerne denne service omkostningsfrit for deres kunder, så læn-
ge de nationale sedler og mønter er anvendelige i forretningerne.1

Det vil stadig være muligt for borgerne at omveksle nationale penge
til euro efter det tidspunkt, hvor de nationale sedler og mønter ophører
med at være lovligt betalingsmiddel. I mange eurolande tilbyder ban-
kerne omveksling i nogle måneder efter denne dato, og euroområdets
centralbanker omveksler nationale penge til euro omkostningsfrit i flere
år efter euroindførelsen.

Længden af overgangsperioden til euro varierer fra land til land. Fra 1.
marts er kun euro lovligt betalingsmiddel i alle eurolandene, men enkel-
te lande har valgt et tidligere tidspunkt, hvor euroen bliver eneste lovli-
ge betalingsmiddel (Frankrig, Holland og Irland), jf. tabel 1. Også læng-
den af perioden, hvor euroområdets banker og centralbanker tilbyder

1
I Tyskland er det dog overladt til de enkelte banker at afgøre, om denne service vil blive ydet om-
kostningsfrit for bankens kunder. Flere tyske banker har allerede erklæret, at omvekslingen vil ske
uden omkostninger. Derudover er der i en række eurolande fastsat et loft for det beløb, kunderne
kan omveksle omkostningsfrit.

NATIONALE SEDLER OG MØNTER KAN ANVENDES INDTIL: Tabel 1

2002 28. januar 9. februar 17. februar 28. februar

Belgien

Tyskland

Grækenland

Spanien

Frankrig

Irland

Italien

Luxembourg

Holland

Østrig

Portugal

Finland
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omveksling til euro, varierer fra land til land (og fra bank til bank), jf.
tabel 2.

OVERGANGEN TIL EUROSEDLER OG -MØNTER I DANSK PERSPEKTIV

Den forestående pengeombytning i eurolandene har et omfang, der
gør, at danske borgere og virksomheder ikke kan undgå at blive påvir-
ket. Eurolandene er mål for danske turist- og forretningsrejser, så man-
ge danskere vil hurtigt stifte bekendtskab med de nye pengeforhold i
euroområdet.

Danskere med beholdninger af rejsevaluta til euroområdet vil blive
påvirket af de nationale sedler og mønters snarlige ophør som lovligt
betalingsmiddel i euroområdet. Det er tilrådeligt så vidt muligt at sørge
for at få brugt de nationale sedler og mønter ved kommende rejser til
euroområdet. Har man ikke mulighed for dette, kan de nationale sedler
og mønter i henhold til Finansrådet omveksles i danske pengeinstitutter
efter de sædvanlige regler i begyndelsen af 2002, dog ikke længere end
til den 28. februar 2002.

Efter 1. januar skal man købe euro som rejsevaluta, når destinationen
for rejsen er et euroland. Foregår rejsen hen over årsskiftet, er det nød-
vendigt fortsat at købe det pågældende eurolands nationale sedler in-
den afrejsen, da eurosedler først er tilgængelige fra 1. januar 2002.

NATIONALE SEDLER OG MØNTER KAN OMVEKSLES INDTIL: Tabel 2

Forretningsbanker Den nationale centralbank

Sedler/mønter Sedler1 Mønter

Belgien ..................... 31. december 2002 Ubegrænset Udgangen af 2004
Tyskland ................... 2 Ubegrænset Ubegrænset
Grækenland ............. 2 10 år 2 år
Spanien .................... 30. juni 2002 Ubegrænset Ubegrænset
Frankrig .................... 30. juni 2002 10 år 3 år
Irland ........................ 2 Ubegrænset Ubegrænset
Italien ....................... 2 10 år 10 år
Luxembourg ............ 30. juni 2002 Ubegrænset Udgangen af 2004
Holland .................... 31. december 2002 1. januar 2032 1. januar 2007
Østrig ....................... 2 Ubegrænset Ubegrænset
Portugal ................... 30. juni 2002 20 år Udgangen af 2002
Finland ..................... 2 10 år 10 år

1 Indtil 31. marts 2002 i enhver anden national centralbank i euroområdet.
2 I hvert fald indtil 1. marts 2002, hvorefter det fastlægges individuelt af bankerne.
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DE SYV EUROSEDLER
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EUROMØNTERNE, 2 OG 1 EURO

2 euro Belgien Finland Frankrig Grækenland
Fælles side

Holland Irland Italien Luxembourg

Portugal Spanien Tyskland Østrig

1 euro Belgien Finland Frankrig Grækenland
Fælles side

Holland Irland Italien Luxembourg

Portugal Spanien Tyskland Østrig

Anm.: Uanset den nationale side kan alle euromønter anvendes i alle 12 lande i euroområdet.
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EUROMØNTERNE, 50, 20 OG 10 CENT

50 cent Belgien Finland Frankrig Grækenland
Fælles side

Holland Irland Italien Luxembourg

Portugal Spanien Tyskland Østrig

20 cent Belgien Finland Frankrig Grækenland
Fælles side

Holland Irland Italien Luxembourg

Portugal Spanien Tyskland Østrig

10 cent Belgien Finland Frankrig Grækenland
Fælles side

Holland Irland Italien Luxembourg

Portugal Spanien Tyskland Østrig

Anm.: Uanset den nationale side kan alle euromønter anvendes i alle 12 lande i euroområdet.
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EUROMØNTERNE, 5, 2 OG 1 CENT

5 cent Belgien Finland Frankrig Grækenland
Fælles side

Holland Irland Italien Luxembourg

Portugal Spanien Tyskland Østrig

2 cent Belgien Finland Frankrig Grækenland
Fælles side

Holland Irland Italien Luxembourg

Portugal Spanien Tyskland Østrig

1 cent Belgien Finland Frankrig Grækenland
Fælles side

Holland Irland Italien Luxembourg

Portugal Spanien Tyskland Østrig

Anm.: Uanset den nationale side kan alle euromønter anvendes i alle 12 lande i euroområdet.
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Finansielle institutioners konti og
sikkerhedsstillelse i Nationalbanken

INDLEDNING

Nationalbanken spiller en central rolle i det danske finansielle system.
Det skyldes grundlæggende, at fordringer på Nationalbanken er risiko-
frie og likvide. Den generelle accept heraf er en forudsætning for, at
Nationalbanken er i stand til at føre pengepolitik og dermed fastsætte
niveauet for den korte rente og indebærer også, at fordringer på Natio-
nalbanken anvendes til afregning af mellemværender mellem det finan-
sielle systems aktører. I praksis sker det ved, at mellemværender afvikles
over konti i Nationalbanken.

De finansielle institutioner, der kan føre konto i Nationalbanken, er
danske kreditinstitutter og investeringsselskaber, udenlandske kreditin-
stitutter og investeringsselskaber, der udøver grænseoverskridende virk-
somhed i Danmark, samt filialer i Danmark af udenlandske kreditinsti-
tutter og investeringsselskaber. Herudover er Nationalbanken bankfor-
bindelse for staten. Endelig kan en række andre institutioner, herunder
udenlandske centralbanker, føre konti i Nationalbanken. Når der i det
følgende henvises til "kontohavere" menes finansielle institutioner som
afgrænset ovenfor.

Der er til Nationalbankens funktion som afviklingsbank i forbindelse
med betalingsformidlingen knyttet en række konti. Foliokontoen er
kontohavernes hovedkonto i Nationalbanken. Over foliokontoen afvik-
les betalinger mellem kontohaverne indbyrdes og mellem kontohaverne
og Nationalbanken. Betalinger til og fra staten formidles også via folio-
kontiene. Herudover kan kontohaverne føre en række afviklingskonti i
Nationalbanken.

Nationalbanken har desuden en række mellemværender med en af-
grænset gruppe af kontohavere. Disse mellemværender knytter sig til
Nationalbankens rolle som pengepolitisk myndighed og leverandør af
sedler og mønter. De kontohavere, der har adgang til de pengepolitiske
instrumenter, er danske penge- og realkreditinstitutter og filialer i
Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutter. Kun pengein-
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stitutterne varetager opgaver i forbindelse med kontantforsyningen.
Nationalbankens pengepolitiske operationer og transaktioner i forbin-
delse med kontantforsyningen afvikles over foliokontoen og registreres
på særlige konti.

Nationalbanken kræver sikkerhed i form af værdipapirer for alle for-
mer for udlån. Det gælder både for lån inden for dagen, såkaldt intra-
dag-kredit, der ydes som led i betalingsformidlingen, for pengepolitiske
lån og for lån til kontantdepoter. Der er også til brug for sikkerhedsstil-
lelsen i Nationalbanken knyttet en række konti.

Danmark har siden indførelse af euroen den 1. januar 1999 deltaget i
det europæiske betalingssystem TARGET. I forbindelse hermed er der
opbygget en betalingsinfrastruktur i euro. Denne betalingsinfrastruktur,
herunder kontostrukturen i Nationalbanken, er i store træk identisk
med indretningen på kronesiden. Det har dog været nødvendigt med en
række tilpasninger for at tage højde for de særlige vilkår for ydelse af
kredit i euro, der gælder for EU-lande, som ikke har indført euroen.

Til brug for afviklingen af betalinger på svenske værdipapirer udstedt
på Københavns Fondsbørs og registreret i Værdipapircentralen (VP), er
der desuden mulighed for at føre afviklingskonti i svenske kroner i Na-
tionalbanken.

Nationalbankens kontobestemmelser regulerer anvendelsen af mod-
parternes konti i danske kroner, euro og svenske kroner. I det følgende
beskrives kontostrukturen i Nationalbanken og den praktiske indretning
af de systemer til håndtering af sikkerhedsstillelse, der er udviklet i til-
knytning til Nationalbankens kreditfaciliteter.

KONTOHAVERNES MELLEMVÆRENDER MED NATIONALBANKEN I
DANSKE KRONER

Den generelle accept af, at indeståender/træk på foliokonti i National-
banken kan anvendes til afvikling af mellemværender i danske kroner i
det finansielle system betyder i praksis, at kun Nationalbanken kan tilfø-
re likviditet til systemet som helhed. Kontohaverne kan handle likviditet
med hinanden, og dermed omfordele likviditeten, men de kan ikke selv
skabe den. For Nationalbanken er det derfor en vigtig opgave løbende
at sikre, at der er passende likviditet i systemet. Denne opgave kan op-
deles i to tæt forbundne opgaver:

• Betalingsformidling: Sikre, at der er tilstrækkelig likviditet til rå-
dighed for systemet i løbet af dagen.

• Pengepolitik: Sikre, at der er tilstrækkelig likviditet i systemet som
helhed ved afslutningen af det pengepolitiske døgn kl. 15.30, hvor
saldiene på kontohavernes konti gøres op.
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Betalingsformidling
Betalinger, der afvikles over konti i Nationalbanken, er dels et resultat af
transaktioner mellem kontohavernes kunder, dels en følge af kontoha-
vernes egne transaktioner. Nogle betalinger afvikles direkte over konto-
havernes foliokonti, mens andre typer af betalinger først samles og op-
gøres (cleares) i et særskilt system uden for Nationalbanken, inden de
afvikles over konti i Nationalbanken.

Nationalbanken deltager i betalingsafviklingen gennem tre forskellige
danske systemer: KRONOS (afløseren for betalingsdelen i DN-Forespørg-
selsservice (DN-F) og DEBES), sumclearingen og VP-afviklingen. Herud-
over afvikles handler med optioner og futures (derivater) over konti i
Nationalbanken. Clearingen af derivathandler sker i det svenske deri-
vatclearingsystem.

KRONOS er Nationalbankens betalingssystem, der giver kontohaverne
mulighed for at foretage overførsler mellem egne og andre kontohave-
res konti i danske kroner og euro. KRONOS er et såkaldt RTGS (Real-time
Gross Settlement, på dansk realtids bruttoafvikling) system. Det betyder,
at systemet afvikler betalingerne hver for sig og i umiddelbar forlængel-
se af betalingsanmodningen. Gennem RTGS-systemer afvikles relativt få,
men store betalinger.

Sumclearingen og VP-afviklingen er såkaldte clearingsystemer. I et
clearingsystem samles og opgøres betalinger af samme type til og fra
deltagerne. Både sumclearingen og VP-afviklingen er nettoafviklingssy-
stemer1. Det betyder, at alle betalinger til og fra en deltager lægges
sammen (nettes) til én betaling, der efterfølgende afvikles over delta-
gernes konti i Nationalbanken. De nærmere vilkår for afviklingerne er
aftalt i afviklingsaftaler mellem Nationalbanken og clearingsystemerne.

I sumclearingen opgøres bl.a. Dankort-transaktioner, betalinger med
checks og betalinger gennem Betalingsservice. Sumclearingen ejes af
Finansrådet og varetages i praksis af Pengeinstitutternes BetalingsSy-
stem (PBS). VP-afviklingen består dels af en opgørelse af værdipapir-
handler, hvor værdipapirer udveksles mod penge, dels af såkaldt "peri-
odiske opgørelser", hvor betaling af renter og afdrag finder sted. Net-
topositioner i værdipapirer udveksles mellem deltagernes depoter i VP,
mens nettopositioner i penge afvikles over konti i Nationalbanken.
Værdipapircentralen er både ejer og operatør af VP-afviklingen.

Afviklingen af betalingerne i sumclearingen og VP-afviklingen foregår
i to separate afviklingsforløb. Hvert afviklingsforløb består igen af en
række afviklinger eller afviklingsblokke, der kører efter en fast tidsplan.

1
 I dagtimerne tilbyder Værdipapircentralen også såkaldt "straksafvikling", hvor afviklingen af værdi-

papirhandler sker på bruttobasis.
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Hovedparten af sumclearingen og VP-afviklingen gennemføres om nat-
ten.

Som led i Nationalbankens funktion som afviklingsbank i forbindelse
med betalingsformidlingen tillades overtræk på foliokontoen inden for
dagen mod sikkerhed i pantsatte værdipapirer. Foliokontoen må deri-
mod ikke være i overtræk, når kontoen gøres op kl. 15.30. Ved mang-
lende inddækning opkræver Nationalbanken et beløb svarende til en
fast procentsats af overtrækket. Mellem kl. 15.30 og kl. 16.00 kan kon-
tohaverne ikke disponere over deres konti i danske kroner i National-
banken. Efter klokken 16.00 indledes et nyt pengepolitisk døgn, hvilket
indebærer, at kontohavernes intradag trækningsadgang i praksis er
gældende fra kl. 16.00 til 15.30 den følgende dag. De nærmere regler
for sikkerhedsstillelse i Nationalbanken beskrives senere.

Overtræksadgangen inden for dagen smidiggør formidlingen af beta-
linger, fordi den gør det lettere for kontohaverne at afvikle betalinger,
der falder på forskellige tidspunkter af dagen. Ved overtræk inden for
dagen beregnes ingen rente. Den praktiske administration af sikker-
hedsstillelsen sker via DN-F. Det er et krav for adgangen til at føre folio-
konto i Nationalbanken, at kontohaveren har KRONOS og DN-F1.

1
 Der kan dog gives dispensation fra kravet om DN-F.

AFVIKLINGSKONCEPTET I NATIONALBANKEN Figur 1
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I store træk anvendes samme overordnede koncept for de clearings-
systemer, der afvikler over konti i Nationalbanken, jf. figur 1. Deltagerne
i sumclearingen og VP-afviklingen skal inden for fastsatte tidsrammer
overføre likviditet fra deres foliokonto til særlige konti, såkaldte afvik-
lingskonti, der er dedikeret til henholdsvis sumclearingen og VP-
afviklingen. Da foliokontoen er til fri disposition for kontohaverne, er
konstruktionen med afviklingskonti nødvendig for at sikre, at National-
banken over for clearingsystemerne kan indestå for de beløb, som kon-
tohaverne disponerer til clearingen.

Nationalbanken meddeler på baggrund af indeståendet på afviklings-
kontoen deltagernes maksimale trækningsadgang til clearingssystemer-
ne, der herefter gennemfører clearingerne under forudsætning af, at
likviditeten er tilstrækkelig. Nationalbanken modtager efterfølgende
oplysninger om hver deltagers nettoposition, som bogføres på afvik-
lingskontiene. Efter gennemførelsen af nattens afviklinger overføres
indestående på deltagernes afviklingskonti til foliokontoen, så beløbene
atter er til fri disposition.

I relation til VP-afviklingen i danske kroner er der etableret en særlig
procedure til sikkerhedsstillelse i forbindelse med værdipapirhandel, den
såkaldte sikkerhedsret. En sikkerhedsretsaftale mellem en kontohaver
og Nationalbanken giver kontohaveren mulighed for at opnå kredit i
Nationalbanken på basis af en beholdning af værdipapirer i et depot i
Værdipapircentralen. Fra kontohaverens synspunkt er det særlige ved
sikkerhedsretten i forhold til traditionel pantsætning primært, at den
gør det muligt at anvende købte værdipapirer som sikkerhed allerede i
den afvikling, hvor papirerne købes. Normalt kan værdipapirer først
anvendes som sikkerhed i efterfølgende afviklingsblokke. Dermed bin-
der sikkerhedsstillelse gennem sikkerhedsretten færre værdipapirer end
traditionel pantsætning. Sikkerhedsretten anvendes p.t. kun i forbindel-
se med Værdipapircentralens handelsafviklinger. En ændring af Værdi-
papirhandelsloven i 2001 har skabt lovgivningsmæssigt grundlag for en
bredere anvendelse af sikkerhedsretten.

I forbindelse med VP-afviklingen er deltagernes samlede maksimale
trækningsadgang summen af indeståendet på afviklingskontoen og
trækningsadgangen under sikkerhedsretten. Afviklingen gennemføres
under forudsætning af, at en deltagers samlede nettotræk kan holdes
inden for den samlede trækningsadgang. Til brug for bogføringen af
træk under sikkerhedsretten har hver deltager en sikkerhedsretskonto i
Nationalbanken. Likviditetsbehov i forbindelse med VP-afviklingen
dækkes først ved træk på sikkerhedsretskontoen og derefter ved træk
på afviklingskontoen i Nationalbanken, ligesom nettoprovenu fra en
afvikling først anvendes til at inddække eventuelle træk under sikker-
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hedsretten, hvorefter eventuelt overskydende beløb overføres til afvik-
lingskontoen. Træk under sikkerhedsretten skal inddækkes inden kl.
13.30 ved overførsel fra foliokontoen. Afviklingskonceptet for Værdipa-
pircentralens handelsafvikling er skitseret i figur 2.

Pengepolitik
Nationalbankens pengepolitiske instrumenter er en fællesbetegnelse for
de faciliteter, Nationalbanken normalt anvender til at styre og forrente
mellemværender med de pengepolitiske modparter. Pengepolitikken
gennemføres via Nationalbankens fastsættelse af renten på de penge-
politiske mellemværender, der består af
• indskud på foliokonti på dag-til-dag basis
• 14-dages forretninger, hvor modparterne enten låner i Nationalban-

ken mod sikkerhed i værdipapirer (pengepolitiske lån) eller placerer
ved at købe indskudsbeviser.

De pengepolitiske modparters nettostilling over for Nationalbanken
defineres som summen af modparternes samlede folioindeståender
og indskudsbevisbeholdning fratrukket de samlede pengepolitiske
lån. For modparterne under ét er nettostillingen givet udefra og
primært bestemt af Nationalbankens interventioner i valuta. På kort

VÆRDIPAPIRCENTRALENS HANDELSAFVIKLING Figur 2
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sigt kan statens nettobetalinger også påvirke nettostillingen, men ef-
fekten neutraliseres inden for året af statens indenlandske låntagning.
Andre faktorer, herunder forskydninger i seddel- og møntomløbet,
påvirker også nettostillingen, men beløbsmæssigt er effekten herfra
beskeden.

Ved dagens afslutning kl. 15.30 opgøres kontohavernes foliokonti, og
indestående beløb ændrer status fra et intradag mellemværende, der
som tidligere nævnt er uforrentet, til et pengepolitisk mellemværende,
som forrentes med foliorenten. Foliorenten har siden 1992 svaret til
diskontoen. Udlån mod pant og indskudsbeviser forrentes med samme
sats – udlåns- og indskudsbevisrenten.

For at begrænse de pengepolitiske modparters muligheder for at op-
bygge store folioindeståender til brug for spekulation mod kronen i
forbindelse med valutakriser, har hver modpart fået tildelt en ramme for
indestående på folio. Rammen fastsættes under hensyntagen til mod-
parternes kapitalgrundlag og betydning for pengemarkedet. Overstiger
indeståendet på folio kl. 15.30 den individuelle ramme, konverterer Na-
tionalbanken det overskydende beløb til indskudsbeviser. Individuelle
konverteringer finder dog kun sted i de tilfælde, hvor modparternes
samlede ramme er overskredet. Den samlede ramme for folioindskud i
Nationalbanken udgør p.t. knap 19,4 mia.kr.

Nationalbankens pengepolitiske operationer gennemføres fast én
gang om ugen. Ved de pengepolitiske operationer fordeler de penge-
politiske modparter under ét nettostillingen på folioindeståender, ind-
skudsbeviser og lån mod pant, så der er tilstrækkelig likviditet i systemet
som helhed til at håndtere de forventede likviditetsudsving en uge frem.
Individuelle likviditetsbehov i løbet af ugen må udlignes i pengemarke-
det, da Nationalbanken som nævnt ikke tillader modparterne at være i
overtræk på deres foliokonti ved dagens slutning kl. 15.30.

De ordinære pengepolitiske operationer indgås normalt den sidste
bankdag i hver uge. Nationalbankens salg af indskudsbeviser sker mel-
lem kl. 10.00 og kl. 15.30, mens udlånsforretninger indgås mellem kl.
10.00 og kl. 13.00. Begge typer af forretninger har umiddelbar likvidi-
tetsvirkning, og der er ingen kvantitative begrænsninger på modparter-
nes køb af indskudsbeviser og indgåelse af pengepolitiske lån. Uden for
de ordinære operationer tilfører eller opsuger Nationalbanken likviditet
gennem operationer i de åbne indskudsbevisserier.

Der vil på ethvert tidspunkt være to udestående indskudsbevisserier
og to udestående pengepolitiske lån, der hver føres på separate konti.
Da forretningerne indgås og forfalder samme dag, fører de pengepoliti-
ske modparter i praksis hver tre indskudsbevis- og udlånskonti. Hver
indskudsbevis- og låneserie betegnes med årstal og ugenummer, der
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refererer til forfaldstidspunktet (ex 01/48 for det indskudsbe-
vis/pengepolitiske lån, der forfalder i uge 48 2001).

Ved indgåelse af en udlånsforretning debiteres lånet på en udlånskon-
to, og provenuet krediteres foliokontoen. Ved forfald af udlånsforret-
ningerne debiteres rentebeløbet på lånekontoen, hvorefter det lånte
beløb inkl. rente overføres fra foliokontoen til lånekontoen. Lånet for-
falder til indfrielse, inden KRONOS åbner. Ved køb af indskudsbeviser
bliver købsprisen hævet på foliokontoen, mens bevisernes pålydende
værdi registreres på indskudsbeviskontoen. Ved indskudsbevisernes for-
fald krediteres den pågældende modparts foliokonto inden ekspediti-
onstidens begyndelse med bevisets pålydende værdi, ligesom indskuds-
beviskontoen debiteres med den pålydende værdi. Forrentningen af
indskudsbeviserne svarer til forskellen mellem købskursen og pari.

Udlån til kontantdepoter
Kontantforsyning i Danmark bygger på en række kontantdepoter, der
er placeret hos pengeinstitutter rundt om i landet. Kontantdepoterne
ejes og drives af pengeinstitutterne. I forbindelse med etablering af et
kontantdepot fastsættes et loft (maksimum) for depotstedets størrelse,
og Nationalbanken yder depotstedet et rentefrit lån mod sikkerhed i
værdipapirer, jf. nedenfor, der modsvarer værdien af dette maksimum.
Til brug for bogføringen af dette lån fører hvert kontantdepot en konto
i Nationalbanken. Af praktiske og forsikringsmæssige årsager skal der
løbende stilles sikkerhed for depotets maksimum, uanset den faktiske
beholdning i depotet typisk er mindre end maksimum.

I forbindelse med afhentning af kontanter i et kontantdepot overfører
det rekvirerende pengeinstitut midler fra foliokontoen til en mellem-
regningskonto, der er tilknyttet det pågældende depot. Depotstedet
hæver beløbet fra mellemregningskontoen, nedskriver saldoen på de-
potstedets udlånskonto og udbetaler kontanterne. I forbindelse med
aflevering af kontanter til et kontantdepot overfører depotstedet belø-
bet direkte på det afleverende pengeinstituts foliokonto.

SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I KRONER

I Nationalbanken ydes såvel intradag-kredit, pengepolitiske lån og lån til
kontantdepoter som hovedregel på basis af pant i værdipapirer, der er
noteret på Københavns Fondsbørs og registreret i Værdipapircentralen.
Sikkerhedsstillelsen i Nationalbanken har derfor kunnet indrettes sådan,
at en fælles pulje af pantsatte værdipapirer i et depot i Værdipapircen-
tralen kan bruges som sikkerhed for alle tre typer af lån. Pantsætningen
af værdipapirerne sker i praksis ved, at modparten overfører aktiver til
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et depot i Værdipapircentralen, der er pantsat til Nationalbanken. Ind-
skudsbeviser kan også anvendes som sikkerhedsstillelse, men dog kun til
brug for intradag-kredit.

Den samlede ramme for den likviditet, en modpart kan modtage fra
Nationalbanken, består af summen af belåningsværdien af de værdipa-
pirer, som er pantsat til Nationalbanken, indeståendet på den til depo-
tet tilknyttede afkastkonto og belåningsværdien af modpartens behold-
ning af indskudsbeviser.

Intradag-kreditten bestemmes residualt i den forstand, at belånings-
værdien først anvendes til dækning af indgåede pengepolitiske lån og
lån til kontantdepoter. Eventuel overskydende sikkerhed bestemmer
herefter sammen med belåningsværdien af modpartens beholdning af
indskudsbeviser det samlede intradag-maksimum, jf. opstillingen neden-
for.

Beregning af intradag-maksimum:
Belåningsværdi efter margin af sikkerheder i sikkerhedsdepotet
+ indestående på afkastkonto (evt. ikke frigivne udtrækninger)
+ andre aktiver
= Samlet belåningsværdi efter margin af pantsatte aktiver
- pengepolitiske lån
- maksimum for lån vedrørene kontantdepoter
= Overskydende sikkerhed
+ belåningsværdi af indskudsbeviser
= Intradag-maksimum
- træk på folio
= Disponibelt beløb

De daglige kursudsving på de pantsatte værdipapirer indebærer, at
værdien af det pantsatte depot løbende ændrer sig. For at minimere
risikoen for, at værdien af modpartens pengepolitiske lån og lån til kon-
tantdepoter overstiger værdien af de belånte værdipapirer, beregnes
belåningsværdien af de pantsatte VP-aktiver ved fra værdipapirernes
kursværdi at fratrække værdipapirspecifikke haircuts, der afhænger af
værdipapirernes restløbetid og likviditet, jf. tabel 1. Derudover kræves
en generel overdækning med sikkerhed på 2 pct., såkaldt margin, sådan
at der ved et lån på 100 kr. skal stilles sikkerhed med en belåningsværdi
på mindst 102 kr.

Ved ydelse af pengepolitiske lån og lån til kontantdepoter samt ved
udtagelse af værdipapirer fra sikkerhedsdepotet skal belåningsværdien
altid overstige summen af allerede udestående lån og de lån, der ydes,
med marginen på 2 pct. Af hensyn til den daglige administration af sik-
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kerhedsdepotet indkaldes supplerende sikkerhedsstillelse i øvrigt kun i
de situationer, hvor belåningsværdien af de pantsatte værdipapirer ud-
gør mindre end 101 pct. af de udstående 14-dages lån og lån til kon-
tantdepoter. Efter indkaldelse af supplerende sikkerhed skal belånings-
værdien overstige de udestående lån med marginen på 2 pct.

Udtrækninger på obligationer i det pantsatte depot placeres på en
pantsat afkastkonto, der indgår i sikkerhedsgrundlaget på lige fod med
belåningsværdien af værdipapirer efter margin. I det omfang anden
fornøden sikkerhed er til stede, vil indeståendet på afkastkontoen dag-
ligt blive overført til foliokontoen.

Tilskrevne renter på pantsatte værdipapirer bogføres direkte på folio-
kontoen eller på en anden konto efter kontohaverens valg.

Ombytning af sikkerheder sker ved, at modparten først indlægger og
derefter udtager sikkerheder af det pantsatte depot.

VP-registrerede aktiver, der kan anvendes som sikkerhed
Nationalbanken accepterer følgende værdipapirer i danske kroner, der
er registreret i Værdipapircentralen samt noteret på Københavns Fonds-
børs, som sikkerhed for kronelån:
• Danske statspapirer, herunder obligationer udstedt af Fiskeribanken

og Hypotekbanken.
• Obligationer garanteret af den danske stat.
• Obligationer udstedt af KommuneKredit og Danmarks Skibskreditfond
• Realkreditobligationer udstedt af institutter omfattet af realkreditlo-

ven.

Derudover kan Nationalbanken efter en konkret vurdering fastsætte,
hvilke andre aktiver, der kan stilles til sikkerhed for kronekredit. Natio-

MARGINER OG HAIRCUTS VED SIKKERHEDSSTILLELSE
FOR KREDIT I KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Tabel 1

Pct. Procentpoint

Margin .................................................................................................. 2

Haircuts for VP-registrerede aktiver:

Restløbetid til og med 3 år................................................................... 0
Restløbetid over 3 år til og med 7 år................................................... 1
Restløbetid over 7 år............................................................................. 3

Tillæg til haircut pga. begrænset likviditet1 ....................................... 10

Anm.: Hvis belåningsværdien af de pantsatte VP-registrerede aktiver udgør mindre end 101 pct. af de udestående lån
skal marginen på 2 pct. retableres.

1 Hvis den cirkulerende mængde i en serie er mindre end 3 mia.kr.
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nalbanken har indgået en korrespondentaftale med Sveriges Riksbank
og Norges Bank, der i praksis indebærer, at filialer i Danmark af svenske
og norske pengeinstitutter kan opnå kredit i kroner fra Nationalbanken
på basis af svenske og norske statspapirer deponeret i de respektive
landes værdipapircentraler og pantsat til Nationalbanken. Omvendt kan
danske pengeinstitutter med filialer i de to lande opnå kredit i Sveriges
Riksbank og/eller Norges Bank på basis af danske statspapirer deponeret
i Værdipapircentralen, og pantsat til de to landes respektive centralban-
ker. Danske deltagere i denne nordiske korrespondentcentralbankmodel
fører i tilknytning til hvert depot i Værdipapircentralen, der er pantsat
til Sveriges Riksbank eller til Norges Bank, en afkastkonto i Nationalban-
ken, der ligeledes er pantsat.

BETALINGAFVIKLINGEN I EURO OG SVENSKE KRONER I DANMARKS
NATIONALBANK

Danmark deltager sammen med de øvrige EU-lande i det fælles euro-
pæiske betalingssystem TARGET. TARGET er bygget op omkring de nati-
onale RTGS-systemer. Det danske betalingssystem, KRONOS, indeholder
således et TARGET-modul. Gennem TARGET kan deltagerne med øje-
blikkelig virkning sende eurobetalinger til hinanden. Overførslerne i
systemet sker via deltagernes centralbankkonti.

Ligesom på kronesiden deltager Nationalbanken i betalingsafviklingen
i euro gennem tre danske systemer: KRONOS, eurosumclearingen og VP-
afviklingen i euro.

 Betalinger i euro mellem to danske TARGET-deltagere sker gennem
KRONOS, ligesom en overførsel i euro mellem en dansk og en uden-
landsk deltager sker via KRONOS og den udenlandske deltagers natio-
nale RTGS-system.

Som udgangspunkt svarer betalingsinfrastrukturen i euro til indret-
ningen på kronesiden. Deltagere fra EU-lande uden for euroområdet
deltager dog i TARGET på mere restriktive vilkår end deltagere fra
euroområdet. Hvor deltagere fra euroområdet har adgang til ubegræn-
set intradag-kredit fra deres respektive nationale centralbanker mod
behørig sikkerhedsstillelse, kan centralbanker i lande uden for euroom-
rådet kun yde intradag eurokredit på basis af en deponering i en cen-
tralbank i euroområdet. For Danmarks vedkommende udgør træknings-
adgangen p.t. 650 mio.euro. Den danske betalingsinfrastruktur i euro,
herunder kontostrukturen for eurokonti i Nationalbanken, har måttet
indrettes efter dette overordnede vilkår.

Sumclearingen i euro er etableret som en kopi af sumclearingen på
kronesiden. En række transaktionstyper, herunder PBS-overførsler, bliver
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dog på nuværende tidspunkt ikke tilbudt i euro. Da Nationalbanken kun
kan stille likviditet i euro til rådighed mellem kl. 8.00 og 17.00, afvikles
sumclearingen i euro, i modsætning til på kronesiden, om dagen. I øv-
rigt er det overordnede afviklingskoncept det samme som for kronesi-
den: Deltagerne i eurosumclaringen skal overføre til sumclearingsafvik-
lingskontoen i euro. Nationalbanken meddeler på baggrund af indestå-
endet på afviklingskontoen den enkelte deltagers trækningsmaksimum i
euro til PBS. PBS beregner nettopositioner for hver deltager, der sam-
menholdes med deltagerens maksimum. Hvis indeståendet er tilstræk-
keligt, sender PBS bogføringsposter til Nationalbanken, og nettopositio-
nerne bogføres på afviklingskontiene. Indeståendet på afviklingskontie-
ne overføres herefter til de respektive euro-foliokonti.

I forbindelse med indretningen af VP-afviklingen i euro var det et af-
gørende hensyn at sikre mulighed for afvikling med valør samme dag af
handler, hvor parterne har depot i henholdsvis VP og den europæiske
clearingcentral Euroclear. Da Euroclears værdipapirafviklinger finder
sted om natten, hvor de danske deltagere ikke har adgang til eurolikvi-
ditet fra Nationalbanken, indebærer dette hensyn i praksis, at handler i
euro omregnes til kroner og derefter indgår i Værdipapircentralens al-
mindelige kroneafvikling. Om formiddagen, når eurolikviditet er til rå-
dighed, betaler den part, der købte værdipapirer i nattens afviklinger,
euro og får modværdien i kroner retur, og vice versa, så nettoresultatet
bliver en afvikling i euro. Udvekslingen af kroner mod euro sker i en
særlig VP-afvikling – en såkaldt PvP (Payment versus Payment) afvikling.
Til brug for denne udveksling af kroner mod euro har hver deltager en
PvP konto i kroner og en PvP konto i euro i Nationalbanken.

Værdipapircentralen afvikler også værdipapirhandler i euro om da-
gen. Til brug herfor fører modparterne en VP-afviklingskonto i euro i
Nationalbanken.

Sikkerhedsstillelse for euro intradag-kredit
De overordnede rammer for sammensætning og risikostyring af belå-
ningsgrundlaget i forbindelse med centralbankers ydelse af intradag-
kredit i euro i EU-lande, der ikke har indført euroen, fremgår af Den
Europæiske Centralbank, ECBs, regler1. I praksis svarer belåningsgrund-
laget for eurokredit til belåningsgrundlaget for kronekredit med den
undtagelse, at indskudsbeviser ikke kan anvendes som sikkerhed for
eurokredit i Nationalbanken.

For så vidt angår risikostyringen anvendes som udgangspunkt de mar-
giner og haircuts, ECB har opstillet for guldrandede papirer – såkaldte

1
Jf. "The single monetary policy in stage three", ECB November 2000.
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tier 1 papirer, jf. tabel 2. Herudover anvendes som på kronesiden et til-
læg for illikviditet på 10 procentpoint. Endelig anvendes et haircut på 3
pct. til håndtering af den valutakursrisiko, der opstår, fordi kredit og
sikkerhedsstillelse er i forskellig valuta.

De tekniske rammer for sikkerhedsstillelsen på eurosiden svarer til ind-
retningen på kronesiden: Kontohaveren pantsætter til brug for sikker-
hedsstillelsen et depot i Værdipapircentralen til Nationalbanken. Afkast
på de pantsatte værdipapirer indgår på en pantsat afkastkonto, der er
tilknyttet depotet.

Korrespondentcentralbankmodellen CCBM
For at lette sikkerhedsstillelsen i TARGET har ECB og EU-centralbankerne
opbygget en facilitet – den såkaldte korrespondentcentralbankmodel
(CCBM) – til grænseoverskridende sikkerhedsstillelse. CCBM tillader en
centralbank at yde kredit i euro mod sikkerhed placeret i en anden cen-
tralbank. Som EU-land uden for euroområdet deltager Danmark i CCBM
på særlige vilkår. I praksis betyder ordningen for Danmark, at danske
pengeinstitutter med filialer i et land i euroområdet kan opnå intradag-
kredit (men ikke pengepolitisk kredit) i euro fra en centralbank i
euroområdet mod sikkerhed i danske værdipapirer. Det er op til
euroområdets centralbanker, hvorvidt værdipapirer fra EU-lande uden
for euroområdet accepteres som sikkerhed i medfør af CCBM. Central-
bankerne i Tyskland, Frankrig, Holland, Luxembourg og Finland accepte-
rer p.t. danske værdipapirer. CCBM-aftalen er gensidig i den forstand, at
filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter også kan opnå kredit
i euro i Nationalbanken mod sikkerhed i værdipapirer deponeret i
euroområdet, der er godkendt af ECB (CCBM-aktiver, jf. opstillingen
nedenfor). Denne mulighed anvendes dog ikke i praksis.

MARGINER OG HAIRCUTS VED SIKKERHEDSSTILLELSE I DANSKE VÆRDIPAPIRER
I FORBINDELSE MED KREDIT I EURO I DANMARKS NATIONALBANK Tabel 2

Pct. Procentpoint

Margin .................................................................................................. 1

Valutakurs haircut 3

Haircuts for VP-registrerede aktiver:

Restløbetid til og med 1 år................................................................... 0
Restløbetid over 1 år til og med 3 år ................................................... 1½
Restløbetid over 3 år til og med 7 år ................................................... 2
Restløbetid over 7 ................................................................................ 3

Tillæg til haircut pga. begrænset likviditet1........................................ 10

1 
Hvis den cirkulerende mængde i en serie er mindre end 3 mia.kr.
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De danske værdipapirer, der kan belånes under CCBM, svarer til belå-
ningsgrundlaget på kronesiden, jf. ovenfor. Af administrative hensyn
kræves dog et udestående på mindst 10 mia.kr. Listen består p.t. af cirka
30 fondskoder med et samlet udestående på mere end 1.000 mia.kr.

Beregning af belåningsværdien af de belånte danske værdipapirer
foretages af den centralbank i euroområdet, der yder kreditten, på basis
af ECBs regler.

Intradag-maksimum i euro
Ligesom på kronesiden beregnes intradag-maksimum i euro residualt på
følgende måde:
Belåningsværdi efter margin af VP-registrerede aktiver
+ belåningsværdi af CCBM-aktiver
+ indestående på afkastkonto (evt. ikke frigivne udtrækninger)
= Samlet belåningsværdi efter margin af stillede sikkerheder
- andre kreditfaciliteter
= Intradag-maksimum, dog maksimalt den tildelte ramme jf. nedenfor
+/- saldo på euro-foliokontoen
= Disponibelt beløb

En kontohaveres intradag-maksimum kan aldrig overstige den ramme
for intradag overtræk i euro, der er tildelt den enkelte kontohaver. De
individuelle rammer tildeles efter følgende retningslinjer: Hvis summen
af deltagernes ønsker om intradag overtræk i euro kan holdes inden for
den samlede ramme, der som nævnt p.t. er på 650 mio.euro, tildeles
hver deltager den ønskede ramme. Hvis summen af deltagernes ønskede
rammer overstiger den samlede ramme, tildeles hver deltager en ram-
me, der fastsættes med udgangspunkt i deltagernes relative andele af
tilslutningsafgiften til TARGET.

Overtræk på euro-foliokontoen skal være inddækket senest kl. 17.15.
Sker dette ikke, pålægges kontohaveren en rente. Hvis kontohaveren
ikke har inddækket overtrækket inden kl. 18.00, som er TARGETs nor-
male lukketid, pålægges kontohaveren en yderligere rente.

Betalingsafvikling i svenske kroner
Udover den betalingsinfrastruktur, der er udviklet for at kunne håndtere
betalinger i euro i det danske finansielle system, er der også til brug for
afviklingen af betalinger på lån denomineret i svenske kroner, som er
noteret på Københavns Fondsbørs og registreret i Værdipapircentralen,
udviklet en særskilt afvikling. Afviklingskonceptet svarer i øvrigt til ind-
retningen på krone- og eurosiden: Til brug for afviklingen af periodiske
betalinger i svenske kroner fører hver deltager en VP-afviklingskonto i
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svenske kroner i Nationalbanken. Før hver afvikling overfører deltager-
ne likviditet til afviklingskontoen. Det sker ved, at deltagerne overfører
midler til Nationalbankens konto i Sveriges Riksbank, der på den måde
agerer korrespondent for Nationalbanken. På baggrund af indeståendet
på afviklingskontoen meddeler Nationalbanken maksimum til Værdipa-
pircentralen, der gennemfører clearingen under forudsætning af, at
hver deltagers nettoposition ligger inden for trækningsadgangen. Na-
tionalbanken bogfører herefter deltagernes nettoposition på afviklings-
kontiene. Udbetaling fra afviklingskontiene sker over Nationalbankens
konto i Sveriges Riksbank.

AFSLUTNING

Nationalbankens kontobestemmelser er det formelle grundlag for ad-
gangen til og anvendelsen af konti i Danmarks Nationalbank. Kontobe-
stemmelserne er den konkrete udmøntning af de overordnede rammer
for kreditgivning og sikkerhedsstillelse i Nationalbanken, der er beskre-
vet ovenfor. Nationalbanken tilstræber, at disse rammer fungerer så
smidigt og hensigtsmæssigt som muligt i overensstemmelse med inter-
nationale standarder og praksis. På betalingsformidlingsområdet, hvor
Nationalbankens operationelle rolle primært er at fungere som afvik-
lingsbank, samarbejder Nationalbanken med kontohavernes interesse-
organisationer og clearingsystemerne omkring den løbende udvikling af
det danske afviklingskoncept.

Kontobestemmelserne ajourføres og tilpasses løbende, bl.a. i forbin-
delse med introduktionen af nye IT-systemer og ny national og interna-
tional lovgivning.

Kontobestemmelserne administreres af Regnskabsafdelingen i Natio-
nalbanken.
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Kreditderivater – mulige implikationer for
finansiel stabilitet

Suzanne Hyldahl, Kapitalmarkedsafdelingen

INDLEDNING

Risikotagning er en integreret del af at drive bankvirksomhed, og typisk
påtager bankerne sig flere typer risici. Den centrale risikotype i bankerne
er kreditrisiko, men derudover står bankerne også over for andre risikoka-
tegorier som fx markedsrisiko og operationel risiko m.m. Markedsrisiko
bestående af bl.a. rente- og valutakursrisiko har styringsmæssigt udviklet
sig markant inden for de senere år, og finansielle instrumenter til styring
og afdækning heraf er et centralt element i bankdriften.

Kreditgivning – og dermed det at påtage sig kreditrisiko – er en ho-
vedopgave for bankerne, og kreditderivater er instrumenter til styring af
kreditrisikoen. Styring og afdækning af kreditrisiko er ikke et nyt fæ-
nomen. Således har banker traditionelt anvendt garantier til dette for-
mål. Derudover har virksomheder fx kunnet tegne kreditforsikring til at
afdække kreditrisikoen eller tab på deres kunder/debitorer, på samme
måde som bygninger, lagre m.m. forsikres. En kreditforsikring dækker
typisk tab, der skyldes manglende betaling for leverancer af varer og
tjenesteydelser, når dette sker på grund af en kundes insolvens (konkurs,
betalingsstandsning og lignende). En kreditforsikring medvirker dermed
til at formindske kreditrisikoen på virksomheden i forhold til banken.
Garantier og kreditforsikring minder om kreditderivater, men er mere
individualiserede, og dokumentationen er forskellig. Kreditderivater er
således i højere grad standardiserede, men resultatet er i princippet det
samme – en styring og afdækning af kreditrisikoen.

I de senere år er der på de internationale kapitalmarkeder sket en
markant udvikling inden for handlen af kreditderivater. Bankerne er
blandt hovedaktørerne på dette marked.

I denne artikel beskrives kort principperne bag kreditderivatinstru-
menter samt typiske anvendelsesområder. Dernæst vurderes, hvilken
betydning en udbredt anvendelse af kreditderivater kan have på den
finansielle stabilitet. Sammenfattende er der både fordele og ulemper
ved brugen af kreditderivater. Blandt fordelene er, at bankerne ved
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brug af kreditderivater bl.a. har mulighed for en bedre styring og diver-
sifikation af kreditrisikoen på deres låneporteføljer1. Kreditderivater kan
således medvirke til en bedre fordeling af kreditrisiko, idet overførslen
af risiko fra en bank til en anden kan medføre, at begge parter stilles
bedre – til gavn for den finansielle stabilitet. Likvide markeder for kredit-
risiko bidrager ligeledes til nyttig prisinformation, som fx kan bruges i
bankernes prisfastsættelse af lån.

I modsat retning trækker det, at markedet for kreditderivater er for-
holdsvis nyt og derfor endnu ikke har været afprøvet og "testet" under
en økonomisk lavkonjunktur, hvor kreditrisikoen typisk er voksende. I
den forbindelse er der fortsat en del juridiske og operationelle risici for-
bundet med dette knap så "modne" marked. Derudover kan anvendel-
sen af kreditderivater gøre det vanskeligere at overvåge kreditrisikoen i
det finansielle system. Ikke-banker har ved brug af kreditderivater nu
mulighed for at påtage sig en øget kreditrisiko, og det er vigtigt, at de
har kapacitet og viden til at vurdere konsekvenserne heraf.

Artiklen beskriver primært internationale forhold, idet markedet for
kreditderivater endnu er i sin vorden i Danmark. Der ventes fortsat
vækst i det internationale marked for kreditderivater, heriblandt øget
deltagelse af ikke-finansielle aktører (virksomheder). Indtil nu har bru-
gen af kreditderivater hos bankerne bl.a. haft baggrund i et regule-
ringsmæssigt motiv (mindske solvensbelastningen). Baselkomiteens for-
slag til nye kapitaldækningsregler2 ventes imidlertid at mindske dette
motiv. Omvendt ventes udviklingen mod en øget kvantificering af kre-
ditrisiko i bankerne til styring af kreditporteføljer og kapitalgrundlag at
øge bankernes motiver for brug af kreditderivater.

BESKRIVELSE AF KREDITDERIVATER

Kreditderivater er beslægtede med traditionelle bankgarantier eller for-
sikringsvirksomhed, idet den ene part løbende modtager en præmie mod
at kompensere den anden part (afdækningserhververen) for et eventuelt
tab i aftaleperioden. Kreditderivater kan medvirke til at sammenkoble
henholdsvis lånemarkedet, værdipapirmarkedet og forsikringsmarkedet,
hvorfor også forsikringsselskaber er aktive markedsdeltagere.

Et kreditderivat overfører kreditrisikoen i forbindelse med et specifikt
lån eller en portefølje af udlån fra en part (udlåneren) til en anden part.
Kreditderivater er bilaterale aftaler mellem to parter, og kreditderi-
vataftalerne behandler specifikke risikoelementer, der knytter sig til det

1
 Fx var problemer i telekommunikationssektoren i 2. halvår 2000 medvirkende til at øge efterspørgs-

len efter instrumenter til afdækning af kreditrisiko (Bank of England, 2001).
2
 The New Basel Capital Accord, januar 2001.
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underliggende lån eller den underliggende portefølje af udlån, uden
samtidig at påvirke lånets eller kreditporteføljens øvrige egenskaber1.
De er generelt struktureret således, at en udbetaling foretages, når en
nærmere specificeret "kreditbegivenhed" (credit event) finder sted. Der
kan fx være tale om konkurs eller betalingsstandsning, men også nedju-
steringer af kreditvurderinger, gældsomlægninger m.m.

Der er med tiden udviklet mange forskellige teknikker, hvor kredit-
derivater indgår i forskellige konstruktioner af finansielle produkter. De
såkaldte "credit default swaps" anses dog for at være "standard" kredit-
derivatet og dermed hjørnestenen i kreditderivatmarkedet. Derfor be-
grænses beskrivelsen i det følgende til kun at omfatte dette produkt.

Credit default swaps
Ved en credit default swap accepterer en modpart (protection seller) at
betale en kompensation til afdækningserhververen (protection buyer) i
tilfælde af misligholdelse af det aktiv (referenceaktiv), hvis kreditrisiko
overføres i medfør af kontrakten. Aktivet kan fx være et lån eller et
værdipapir. Som betaling for at påtage sig kreditrisikoen modtager
modparten en fast præmie af afdækningserhververen i den aftalte løbe-
tid, jf. figur 1. Hvis der opstår en kreditbegivenhed (credit event) mod-
tager afdækningserhververen betaling. Betalingen vil typisk være for-
skellen mellem referenceaktivets oprindelige værdi (pariværdi) og dets
markedsværdi (restværdi) efter kreditbegivenheden.

1
 Baldvinsson m.fl. (2000).

CREDIT DEFAULT SWAP Figur 1

Anm.: Præmien er typisk et antal basispunkter om året på en aftalt hovedstol.
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Denne betaling kan finde sted på flere måder. Enten ved en betaling af
referenceaktivets pariværdi mod en fysisk overdragelse af referenceakti-
vet (physical settlement) eller ved betaling af forskellen mellem referen-
ceaktivets pariværdi og dets markedsværdi efter kreditbegivenheden
(cash settlement).

Kontrakten udløber, hvis en kreditbegivenhed udløser en betaling.
Sker der derimod ingen credit event under kontraktens løbetid, påtager
afdækningserhververen ved kontraktens udløb sig igen kreditrisikoen på
referenceaktivet.

Kreditrisikoen er ikke fuldt ud elimineret for afdækningserhververen
ved indgåelse af en default swap, idet der altid vil være en risiko for, at
modparten i default swappen ikke kan indfri sine forpligtelser, fx fordi
denne er gået konkurs. Dog vil kreditrisikoen under normale omstændig-
heder være reduceret betydeligt ved indgåelsen af en credit default swap,
idet der skal to begivenheder til, for at afdækningserhververen oplever et
tab. Jo højere samvariation mellem modparten og selve referenceaktivet,
jo større sandsynlighed for, at både referenceaktivet og modparten går
konkurs på samme tid (og dermed opfyldes forpligtelserne på default
swappen ikke). Dvs. at afdækningen er dårligere, jo højere denne korrela-
tion er, og dette bør afspejles i den præmie, som afdækningserhververen
skal betale. Hvis der eksempelvis købes beskyttelse på en virksomhed hos
en bank med hjemsted i samme "højrisiko" land som virksomheden, vil
præmien normalt være lavere ved dette kreditderivat sammenlignet med
fx en bankmodpart fra et "lavrisiko" land for samme referenceaktiv.

Med en credit default swap har afdækningserhververen mulighed for
at reducere kreditrisikoen på en lang række af eksponeringer så som
lån, obligationer, handelskreditter m.m. og transferere denne kredit-
risiko ved at anvende et enkelt forholdsvist standardiseret instrument.
På samme måde kan markedsdeltagere købe eller sælge med henblik på
afdækning, spekulation eller arbitrage, selv om de ikke har direkte eks-
poneringer i referenceaktivet.

Dokumentation
Et af hovedproblemerne ved credit default swap markedet har været
manglen på standarddokumentation med klare og juridiske "vandtæt-
te" definitioner. Behovet for standarder ved handel med kreditderivater
blev bl.a. gjort tydeligere under Ruslandskrisen i 1998, hvor der opstod
mange dokumentationsproblemer. Betingelserne for de enkelte credit
default swaps var indtil da normalt aftalt bilateralt i hvert enkelt tilfæl-
de1.

1
 Bank of England (2001).
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Den juridiske dokumentation af credit default swaps blev i 1999 stan-
dardiseret under ISDA1 dokumentationen, og til de fleste credit default
swaps er der nu tilknyttet et juridisk aftalegrundlag, hvorunder kredit-
derivaterne handles. Denne dokumentation indeholder bl.a. definitioner
af en lang række af begreber, der anvendes i kontraktvilkårene. ISDA
har således defineret de typiske "credit events", der kan udløse betalin-
ger på credit default swaps. Det er medvirkende til at reducere den juri-
diske risiko ved handel med disse instrumenter.

Dokumentationen udvikler sig dog stadig. Credit default swap marke-
det kan endnu ikke betegnes som "modent", og dokumentationen har
endnu ikke været fuldt ud afprøvet og testet under en økonomisk lav-
konjunktur. Til sammenligning var markedet for renteswaps på et tilsva-
rende stadium i slutningen af 1980'erne2.

KREDITDERIVATER OG DERES ANVENDELSE

Forenklet er strukturen i deltagerkredsen i markedet for kreditderivater,
at der findes a) "end-buyers" af kreditbeskyttelse, som ønsker at afdæk-
ke en kreditrisiko, der er opstået i forbindelse med andre dele af deres
virksomhed b) "end-sellers" af kreditbeskyttelse, som typisk ønsker at
diversificere en eksisterende låne- eller forsikringsportefølje og heri-
mellem c) mellemled, der bidrager til markedslikviditeten, handler for
egen regning og anvender kreditderivater til at gennemføre forskellige
strukturerede transaktioner. Tabel 1 viser resultaterne fra en undersø-
gelse, hvor markedsdeltagerne inddeles efter afdækningserhververe
(protection buyers) og afdækningsudbydere (protection sellers) og måles
på deres andel af det samlede marked (nominelt udestående).

Banker deltager i markedet for kreditderivater dels som mellemled (bi-
drager til likviditeten i markedet), men typisk også som nettokøbere af
afdækning. En øget fokus på shareholder value er medvirkende til, at
banker i stigende grad stiller krav til forrentningen af egenkapitalen3.
Udviklingen i de senere år har vist, at det for visse banker er attraktivt i
højere grad at fokusere på formidling og strukturering af kreditrisiko.

Bankerne har i en del år anvendt statistiske modeller til at beregne
markedsrisiko, dvs. risiko for, at bevægelser i markedspriserne (renter,
valuta- og aktiekurser) påfører banken tab. Dette vinder nu også indpas
til kvantificering af kreditrisiko. Formålet er en bedre styring af kredit-

1
 International Swaps and Derivatives Association har udarbejdet Credit Derivative Definitions fra

1999. Se også www.isda.org.
2
 Bank of England (2001).

3
 Anvendelsen af såkaldte RAROC-modeller (Risk Adjusted Return on Capital) til allokering af kapital

bliver mere udbredt blandt bankerne på grund af den stigende fokus på udnyttelsen af kapital.
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porteføljer og kapitalgrundlag. Bankens eget bud på størrelsen af det
kapitalkrav, der bør stilles til banken, er den såkaldte økonomiske kapi-
tal1. Den økonomiske kapital betegner størrelsen af den kapital, der skal
være til rådighed i en bank for med en given sandsynlighed at sikre
dækning af ikke-forventede tab. Den øgede fokus på styring af kreditri-
siko ventes at øge motivet for brug af kreditderivater.

Hvis en bank har en stor eksponering over for en kunde eller en
branche, kan banken anvende forskellige metoder til at fordele kredi-
trisikoen på, fx ved genforsikring eller brug af syndikerede lån, hvoref-
ter lånet opdeles i mindre portioner og fordeles på flere banker. Alter-
nativt kan banken reducere kreditrisikoen ved at anvende kreditderi-
vater. Kreditderivater kan derfor opfattes som alternativet til frasalg af
aktiver fra balancen, idet de kan medvirke til en lempelse i solvensbe-
lastningen og frigøre eventuelle interne kreditrammer (credit lines).
Virkningen er den samme. Der opnås en reduktion i kreditrisikoen og
dermed i solvensbelastningen på bankens aktiver. Ved brugen af kre-
ditderivater kan banken dermed diversificere sin risikoeksponering og
samtidig bevare kundeforholdet2. Dette kan fx betyde, at en bank kan
"vokse" med kunden, uden at banken får problemer med loftet for
enkeltengagementer (alternativt skulle banken sælge dele af eller hele
låneporteføljen).

Anvendelsen af kreditderivater kan også være begrundet i, at omflyt-
ningen af et bestemt risikoelement fra ét pengeinstitut til et andet kan
medføre, at begge institutter stilles bedre. Dette kan fx skyldes, at der
opnås en mere diversificeret risikoeksponering i bankernes låneporte-
følje. Eksempelvis kan banken anvende kreditderivater til at få en kre-
diteksponering, som den ellers ikke ville have mulighed for (fx i en speci-

1
 Se Andersen m.fl. (2001) for en uddybning af begrebet økonomisk kapital.

2
 Se Clementi (2001).

MARKEDSDELTAGERE PÅ KREDITDERIVATMARKEDET, PRIMO 2000 Tabel 1

Pct. Protection buyer Protection seller

Banker ............................................................ 63 47
Børsmæglerselskaber .................................... 18 16
Forsikringsselskaber ...................................... 7 23
Virksomheder ................................................ 6 3
Hedge fonde ................................................. 3 5
Mutual funds ................................................. 1 2
Pensionsfonde ............................................... 1 3
Stater/eksportkreditagenter ......................... 1 1

Anm.: Der eksisterer ikke "udtømmende" globale data på området, men tallene stammer fra en undersøgelse udarbej-
det af British Bankers' Association.

Kilde: Bank of England (2001) og Lehman Brothers International (marts 2001).
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fik sektor eller et bestemt geografisk område). Banken kan sælge kre-
ditbeskyttelse (være afdækningsudbyder) gennem en default swap på
en sektor og samtidig købe kreditbeskyttelse (være afdækningserhver-
ver) på en anden sektor, hvor banken har en særlig høj kreditekspone-
ring. Med denne styring af kreditporteføljen kan banken opnå en øn-
sket sammenhæng mellem risiko og afkast uden som sådan at ændre på
kunde- eller balancesammensætningen.

Det fremgår af tabel 1, at børsmæglerselskaber er den næststørste
gruppe i markedet. De er market-makere og medvirker til likviditet i
markedet. Deres position er forholdsvis neutral, eftersom de er sælgere
og købere i stort set samme forhold.

Forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber anvender primært
kreditderivatmarkedet som sælgere af kreditbeskyttelse. De sælger kre-
ditbeskyttelse med henblik på diversifikation af den traditionelle forsik-
ringsportefølje1 (fx skades- og ejendomsforsikring). Forsikringsselskaber
kan dog også købe kreditbeskyttelse, fx ved at afdække forsikringer til
projekter i 3. lande ved køb af kreditderivater udstedt af det pågælden-
de 3. land (en ikke perfekt afdækning). Derudover ser de visse kreditde-
rivatprodukter med høj kreditværdighed som et attraktivt alternativ
(dvs. et bedre afkast) til investering i mere traditionelle værdipapirer.

Endelig kan kreditderivater anvendes i forbindelse med afdækning
eller risikostyring af erhvervsobligationer i investorers porteføljer. De
kan være et attraktivt alternativ, hvis markedet for erhvervsobligationer
er illikvidt, eller hvis investor ikke ønsker at foretage køb eller salg i den
underliggende portefølje2.

Størstedelen af markedet for kreditderivater anvendes således typisk af
finansielle aktører, men der er intet til hinder for, at fx virksomheder kan
anvende markedet. For øjeblikket udgør de dog kun en mindre del af
markedet3. Virksomheder kan anvende kreditderivater til reduktion af
kreditrisikoen ved fx leverandørkreditter, og dermed kan kreditderivater
anvendes som et alternativ til forsikringer, eksportgarantier og lignende.

MARKEDET FOR KREDITDERIVATER

Der er sket en kraftig vækst i det globale marked for kreditderivater i de
seneste år. Der eksisterer ikke "udtømmende" globale data på området,
men markedet vurderes nu at have nået et nominelt udestående på ca.
1.000 mia.dollar4, hvilket er en fordobling i forhold til 1999 og mere end

1
 Bank of England (2001).

2
 Se Rygaard (2001).

3
 Se Risk Magazine (2001).

4
 Bank of England (2001).
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en 6-dobling i forhold til 1997. Til sammenligning var markederne for
derivater med rente-, valuta- eller aktierisiko i 2000 målt ved den nomi-
nelle hovedstol henholdsvis 65, 16 og 2 gange større.

I de senere år er der etableret elektroniske handelsplatforme, hvor
kreditderivater handles1. Dette har medvirket til at øge gennemsigtig-
heden og likviditeten for kreditderivatmarkedet.

Markedet er geografisk koncentreret i London og New York. Der sker
løbende en produktudvikling, men ca. halvdelen af markedet udgøres
dog fortsat af credit default swaps2.

KREDITDERIVATER OG FINANSIEL STABILITET

Fordele ved brugen af kreditderivater
Kreditderivater kan medvirke til en bedre fordeling af kreditrisiko. Den-
ne fordel opstår, hvis afdækningsudbyderen (protection seller) kan på-
tage sig en risiko ved en lavere omkostning sammenlignet med afdæk-
ningserhververen (protection buyer). Dette kan fx skyldes en forskellig
sammensætning af deres porteføljer eller forskellig grad af risikoaversi-
on.

En højere grad af anvendelse af kreditderivater kan bidrage til at øge
stabiliteten i det finansielle system. Ved brug af kreditderivater kan
bankerne foretage en bedre styring og diversifikation af kreditrisikoen.
De kan reducere bankernes sårbarhed i forbindelse med fx sektor-
specifikke prischok. Derudover kan muligheden for transferering af kre-
ditrisiko via kreditderivater medvirke til, at udbudet af långivning til
låntagere bliver mindre afhængig af bankernes vilje og evne til at påta-
ge sig specifikke typer af kreditrisiko. Dette vil kunne bidrage til at und-
gå "credit crunch", dvs. situationer med uhensigtsmæssig kreditstram-
ning.

Et likvidt marked for kreditderivater kan også medvirke til at øge
prisinformationen om kreditrisiko og dermed forbedre pengeinstitut-
ternes prisfastsættelse af lån og andre krediteksponeringer. Det er til
gavn for finansiel stabilitet, idet en risiko for bankerne kan være mang-
lende evne/mulighed for korrekt prisfastsættelse.

Ulemper og udfordringer ved brugen af kreditderivater
Der er også en del ulemper og udfordringer i forbindelse med brugen af
kreditderivater. En basal problemstilling er, at bankernes interesse i
overvågning af kreditrisikoen (dvs. kunderne) bliver mindre, hvis de

1
 Fx CreditTrade, www.credittrade.com og Credit Ex, www.creditex.com.

2
 Bank of England (2001).
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banker, der oprindelig har foretaget långivningen, "frasælger" kreditri-
sikoen1. Disse bankers incitament til at overvåge låntagers kreditværdig-
hed mindskes, og en eventuel restrukturering af låntageres gældssitua-
tion kan blive problematisk, hvis bankerne ikke længere har "interesser"
hos den pågældende låntager.

Kreditderivater kan endvidere vanskeliggøre myndighedernes over-
vågning af de enkelte bankers og den samlede finansielle sektors risiko-
eksponering. Et problem ved brugen af kreditderivater kan således være
manglende gennemsigtighed.

Selv om kreditderivater sandsynligvis primært vil blive brugt til at
sprede kreditrisiko, kan de omvendt også anvendes til at koncentrere
kreditrisiko. Dette understreger behovet for en høj grad af gennemsig-
tighed for de banker, der anvender kreditderivater. En eventuel mang-
lende gennemsigtighed kan vanskeliggøre en vurdering af bankens
samlede risikoeksponering – både for myndigheder, potentielle modpar-
ter og aktionærer2.

Derudover skal det bemærkes, at markedet for kreditderivater endnu
ikke har været "testet" under en lavkonjunktur, hvor kreditrisikoen er
voksende. Der er større sandsynlighed for, at "credit events" opstår un-
der lavkonjunktur eller under finansielle kriser, hvor afdækningsudbyde-
ren også selv kan blive finansielt sårbar. Derfor ser mange markedsdel-
tagere på risikoen for samvariation mellem kreditværdigheden på refe-
renceaktivet og modparten med henblik på at reducere denne risiko
(wrong way risk).

Der bør fortsat være opmærksomhed omkring den juridiske og opera-
tionelle risiko forbundet med dette forholdsvis nye marked3. Som omtalt
ovenfor har dokumentationen af handelen med credit default swaps
endnu ikke været fuldt ud afprøvet og testet i løbet af en hel økono-
misk konjunkturcykel. Fremskridt vedrørende dokumentationen som
1999 ISDA Credit Derivative Definitions reducerer de juridiske risici, men
et antal begreber, som en standard definition af "credit event" mangler
fortsat at blive løst. Generelt er dokumentationen vedrørende handel
med kreditderivater kompleks. Markedsdeltagerne behøver derfor ef-
fektive kontrolsystemer for at undgå dokumentfejl. Væksten i markedet
er i sig selv også med til at skabe risici. Mellemhandlere har på relativ
kort tid udviklet omfattende forretningsområder omkring handel og
strukturering. Det skaber risiko for, at interne kontrolprocedurer, den

1
 Samme problemstilling gør sig gældende for fx syndikerede lån.

2
 I Baselkomiteens forslag til nye kapitaldækningsregler (The New Basel Capital Accord, januar 2001) er

en væsentlig ændring i forhold til de nuværende regler, at pengeinstitutterne skal informere marke-
det mere detaljeret om bl.a. deres risici (søjle 3 om Markedsdisciplin). Se også www.bis.org.

3
 Se Clementi (2001).
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interne overvågning af risikoeksponeringen samt generel handelsadmi-
nistration ikke kan følge trop med aktiviteterne i "front office".

Forsikringsselskaber og andre ikke-banker får som omtalt tidligere en
mere central rolle, når der sker en bredere spredning af kreditrisikoen
væk fra bankerne. Hvis den finansielle stabilitet alene vurderes på bag-
grund af bankernes situation, så vil det virke stabiliserende, at kreditrisi-
koen spredes. Hvis kredsen af aktører ved en vurdering af finansiel sta-
bilitet udvides til også at omfatte forsikringsselskaber og andre ikke-
banker, er det i denne sammenhæng vigtigt, at der er den nødvendige
viden og kapacitet til at vurdere konsekvenserne af den risiko, der følger
ved brug af kreditderivater. Ikke-bankernes deltagelse i markedet med-
virker til at øge likviditeten, men samtidig rejser det også spørgsmålet,
hvorvidt de nye deltagere fuldt ud er opmærksomme på de ledsagende
risici.

KAPITALKRAV TIL KREDITDERIVATER

De nugældende kapitaldækningsregler for banker stammer fra Basel-
aftalen (Basel Accord) fra 1988. Det forklarer, hvorfor de 13 år gamle
regler ikke tager hensyn til den seneste finansielle innovation, herunder
kreditderivater og muligheden for bl.a. at reducere kreditrisiko1.

Eftersom kreditderivater ikke er omfattet af reglerne har det været op
til de enkelte nationale myndigheder at udstikke eventuelle retnings-
linjer for kapitalkrav til kreditderivater. Det har medført en vis national
forskel i behandlingen af kreditderivater. De lande, der har indført be-
stemmelser på området, har typisk fulgt den praksis, der anvendes i
Storbritannien og USA. Denne udvikling er selvsagt ikke hensigtsmæssig,
men eftersom kreditderivater er omfattet i Baselkomiteens udspil til nye
kapitaldækningsregler2, bør det medvirke til at sikre lige konkurrence-
vilkår på dette område.

I Danmark er påbegyndt et arbejde med udarbejdelsen af retningslin-
jer for kapitalkravene til kreditderivater. Eftersom dette endnu ikke er
tilendebragt, er nedenstående en kortfattet beskrivelse af de nuværen-
de kapitalkrav til kreditderivater baseret på lovgivningen i Storbritanni-
en3. Dernæst beskrives Baselkomiteens forslag til nye kapitaldæknings-
regler vedrørende behandlingen af kreditderivater.

1
 Basel-aftalen blev dog ajourført i midten af 1990'erne med henblik på at indføre kapitaldækning af

markedsrisiko. Der blev også åbnet mulighed for at basere en opgørelse af kapitalkravene fra mar-
kedsrisiko på value-at-risk modeller (såkaldte interne modeller).

2
 The New Basel Capital Accord, januar 2001. Konsultationspapiret kan findes på BIS' hjemmeside

www.bis.org. Se eventuelt Hyldahl (2001) for en gennemgang af forslaget til de nye kapitaldæk-
ningsregler.

3
 Bank of England (2001).
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Nuværende internationale regelsæt for kapitalkrav til kreditderivater
I Basel-aftalen skelnes mellem kapitalkrav til aktiver i henholdsvis han-
dels- og anlægsbeholdningen. Typisk udgøres handelsbeholdningen af
finansielle omsætningsaktiver, der holdes for en kortere periode, mens
anlægsbeholdningen omfatter lån, som er givet i forbindelse med ban-
kernes traditionelle lånevirksomhed og holdes i en længere periode.

Credit default swaps i anlægsbeholdningen opfattes som bankgaran-
tier under forudsætning af, at hele kreditrisikoen er overført til modpar-
ten (protection seller). Hvis referenceaktivet fx er lån til en virksomhed,
og modparten er en OECD bank, kan risikovægten reduceres fra 100 pct.
til 20 pct., og kapitalkravet dermed fra 8 pct. til 1,6 pct. En bank, der er
afdækningserhverver, kan således vælge at anvende risikovægten på
modparten i stedet for risikovægten på referenceaktivet (dvs. substituti-
on). Der kan argumenteres for, at dette fortsat er et højt kapitalkrav,
idet afdækningserhververen med en credit default swap i princippet kun
er eksponeret over for risikoen for, at både referenceaktivets kreditvær-
dighed forringes, og at bankmodparten går konkurs (såkaldt "joint pro-
bability of default").

I handelsbeholdningen sker der ved beregningen af kapitalkravet til
kreditderivater en opdeling af risici i specifikke risici, der knytter sig til
selve referenceaktivet, og generelle risici, der vedrører hele værdipapir-
markedet. Det er den "traditionelle" opgørelse af kapitalkravet til mar-
kedsrisikoen i handelsbeholdningen. Derudover er der for derivater også
et kapitalkrav til modpartsrisikoen, som er risikoen for, at modparten i
derivatkontrakten ikke kan overholde sine forpligtelser i henhold til
kontrakten1. Den internationale praksis er typisk, at det ved en fuld-
kommen afdækning af en handelsposition (med hensyn til referenceak-
tiv, valuta og løbetid) ved brug af credit default swaps anerkendes, at
hele den specifikke risiko overføres fra afdækningserhververen til af-
dækningsudbyderen2.

Forslag til nye kapitaldækningsregler
Formålet med Baselkomiteens seneste udspil til nye kapitaldæknings-
regler er bl.a. at skabe en bedre sammenhæng mellem kapitalkrav og
bankernes reelle risikoprofil og dermed bankernes vurdering af den
nødvendige økonomiske kapital. Det kan indebære, at det regulerings-

1
 Eksempelvis det tilfælde, hvor referenceaktivets kreditværdighed er faldet, efter at credit default

swappen er indgået. I denne situation har (protection buyer) en eksponering over for sin modpart,
idet præmien for at indgå en ny kontrakt sandsynligvis nu vil være højere end før ændringen af refe-
renceaktivets kreditværdighed. Hvis modparten derfor går konkurs, og (protection buyer) skal indgå
en credit default med en ny modpart, vil præmien være steget.

2
 Som omtalt tidligere er der imidlertid ikke fælles internationale regler herfor, så behandlingen af

kreditderivater afviger mellem de nationale myndigheder.
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mæssige motiv for brug af kreditderivater kan blive mindsket. Det skyl-
des, at det nye regelsæt i højere grad vil differentiere mellem kreditrisi-
ko inden for modpartskategorier, så forskellige virksomheder tildeles
forskellig risikovægt. Til gengæld ventes ikke mindst bankernes øgede
fokus på kvantificering og dynamisk styring af kreditrisiko samt generel
brug af begrebsapparatet økonomisk kapital at medvirke til en fortsat
kraftig vækst i markedet fremover.

I anlægsbeholdningen er følgende foreslået vedrørende behandlingen
af credit default swaps: Kun credit default swaps, som giver en kreditbe-
skyttelse, der er sammenlignelig med garantier, er berettiget til aner-
kendelse, og den føromtalte "substitution" af risikovægten på referen-
ceaktivet til risikovægten på afdækningsudbyderen (protection seller)
fastholdes. Baselkomiteen vurderer desuden, at brug af kreditderivater
ikke kan medføre en fuldkommen risikoafdækning, men at der altid vil
være en vis residual risiko. Denne risiko foreslås dækket i søjle 2 (Tilsyns-
procssen)1, hvilket indebærer, at det bliver de nationale tilsynsmyndig-
heders rolle at sikre, at der er konsistens mellem bankernes kapitaldæk-
ning og risikoprofil. Baselkomiteens udspil indebærer, at afdækning
ydet af ikke-banker af høj kreditkvalitet nu også kan reducere risiko-
vægten af en banks kreditrisikoeksponering2. Derfor vil banker, som er
afdækningserhververe, som modpart fremover kunne vælge fx forsik-
ringsselskaber med høj kreditkvalitet (en kreditvurdering på A eller bed-
re) og dermed ikke kun banker, hvilket har været tilfældet hidtil.

For afdækningserhververens eksponeringer i handelsbeholdningen,
der er fuldt afdækket ved credit default swaps (dvs. matchende referen-
ceaktiv, løbetid og valuta) vil der kunne gives en 80 pct. reduktion på
den specifikke risiko. Dette vil for visse lande indebære en stramning i
forhold til de nuværende regler.

I et forsøg på at imødegå eventuelle juridiske og operationelle risici i
forbindelse med kreditderivater har Baselkomiteen i sit forslag til de nye
kapitaldækningsregler opstillet en række krav for bankernes brug af
kreditderivater, der skal være opfyldt, før de kan opnå en eventuel re-
duktion i kapitalkravet. Disse vedrører bl.a. krav til bankernes risikosty-
ring samt eksplicitte krav vedrørende selve kreditderivatkontrakten. Det
skal understreges, at arbejdet med de nye kapitaldækningsregler endnu
ikke er tilendebragt, og der vil i foråret 2002 finde endnu en hørings-
runde sted.

1
 Baselkomiteen: Update on work on the New Basel Capital Accord, 21. september 2001, se evt.

www.bis.org.
2
 Dette sker dog kun under forudsætning af, at ISDA's definitioner på credit events efterleves, jf. afsnit

om dokumentation ovenfor.
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AFSLUTNING

Samlet set vurderes kreditderivater at kunne bidrage til finansiel stabili-
tet via gevinsterne ved bedre styring og diversifikation af kreditrisikoen
samt muligheden for en bedre prisfastsættelse af kreditrisiko. Imidlertid
bør opmærksomheden også rettes på en række forhold, som følger med
brugen af kreditderivater, herunder at bankernes interesse i overvåg-
ning af kreditrisikoen kan blive mindre, at kreditrisikoen kan spredes til
ikke-banker og endelig, at kreditderivater kan øge koncentrationen af
kreditrisiko. Brugen af kreditderivater taler for en øget grad af gennem-
sigtighed fra bankerne vedrørende eventuel omflytning af kreditrisiko
samt fortsat fokus på juridiske og operationelle risici i forbindelse med
anvendelsen af kreditderivater.
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Omsætning på valuta- og
derivatmarkederne i april 2001

Tina Christoffersen og Martin Seneca, Statistisk Afdeling

INDLEDNING

Nationalbanken har gennemført en undersøgelse af omsætningen i april
2001 på det danske marked for valuta og OTC-derivater1. Undersøgelsen
indgår i en stor international undersøgelse koordineret af Bank for In-
ternational Settlements (BIS). Undersøgelsen, der gennemføres hvert
tredje år, er den mest omfattende opgørelse af aktiviteten i de globale
valuta- og derivatmarkeder.

Ifølge undersøgelsen blev der i april 2001 omsat for 23,3 mia.dollar pr.
bankdag på det danske valutamarked og 6,3 mia.dollar på det danske
marked for OTC-derivater. Sammenlignet med 1998 er omsætningen
faldet på valutamarkedet bl.a. som følge af euroens introduktion. Om-
sætningen på derivatmarkedet er derimod steget betydeligt, hvilket
hovedsageligt kan tilskrives øget aktivitet i den korte tomorrow/next
renteswap.

Undersøgelsen understøtter, at valuta- og derivatmarkederne er inter-
nationalt integrerede markeder. Markederne benyttes i bankers og an-
dre virksomheders finansielle planlægning og risikostyring og gør det
muligt for virksomhederne at opnå en ønsket risikoprofil. Valutamarke-
det sikrer desuden, at aktørerne til hver en tid har mulighed for at er-
hverve eller placere likviditet i en given valuta.

Som på det danske marked kan der globalt observeres et fald i valu-
taomsætningen og en betydelig stigning i derivatomsætningen. Aktivi-
teten på de globale markeder er i høj grad koncentreret i de finansielle
centre, især London. Storbritannien står således for ca. en tredjedel af
den samlede globale omsætning på både valuta- og derivatmarkederne.

I denne artikel beskrives først resultaterne fra den danske omsæt-
ningsundersøgelse. Dernæst sammenlignes disse med de globale resulta-
ter. Kilder, metoder og definitioner er beskrevet i boks 1.

1
 Derivater eller afledte finansielle instrumenter er finansielle kontrakter, hvis værdi er afledt af en

anden kontrakt, en rente, en valuta, et indeks eller lignende. Derivater handles både over børser og
over-the-counter (OTC), dvs. direkte mellem to parter.  Valuta handles derimod altid direkte mellem
to parter.
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UNDERSØGELSE AF VALUTA- OG DERIVATMARKEDERNE Boks 1

Nationalbankens undersøgelse af valuta- og derivatmarkedet er et led i en stor inter-

national undersøgelse koordineret af Bank for International Settlements (BIS). Den er

gennemført hvert tredje år siden 1989 og har i 2001 involveret de største markedsdel-

tagere i 48 lande. Den danske del af undersøgelsen har omfattet 11 pengeinstitutter,

herunder 4 filialer af udenlandske banker. De 11 institutter skønnes tilsammen at ha-

ve over 99 pct. af omsætningen på det danske valuta- og derivatmarked. Undersøgel-

sen omfatter handler indgået af bankernes enheder i Danmark og inkluderer koncern-

interne handler indgået på markedsmæssige vilkår. Alle tal er korrigeret for, at

handler mellem to rapporterende institutter er indberettet to gange. Resultaterne er

angivet i dollar for at sikre sammenlignelighed mellem de nationale undersøgelser.

Undersøgelsen omfatter valutamarkedet (spothandler, terminshandler og FX

swaps), markedet for OTC-valutaderivater (currency swaps og OTC-valutaoptioner) og

markedet for OTC-rentederivater (forward rate agreements, renteswaps og OTC-

renteoptioner). Børshandlede kontrakter er ikke omfattet af undersøgelsen.

Omsætningen er opgjort til nominel værdi og er fordelt på valuta og modpart for

alle kontrakter og desuden på oprindelig løbetid for terminshandler og FX swaps.

Omsætningen fordeles på tre modpartskategorier, nemlig andre rapporterende insti-

tutioner, andre finansielle institutioner og ikke-finansielle kunder. For hver modparts-

kategori skelnes desuden mellem, om modparten er beliggende i Danmark eller ud-

landet.

Følgende definitioner er anvendt i undersøgelsen:

• Spothandel: Valutahandel med afvikling senest to bankdage efter aftalens indgåel-

se.

• Terminshandel: Valutahandel med afvikling senere end to bankdage efter aftalens

indgåelse.

• FX swap: Forretning som kombinerer en spothandel med en modgående termins-

handel. En FX swap er i realiteten et lån eller en placering i én valuta mod sikker-

hed i en anden valuta.

• Currency swap: En forretning som indebærer et løbende bytte af rentebetalinger

og hovedstole i forskellige valutaer. En currency swap kan betragtes som et bytte af

lån i forskellige valutaer.

• Valutaoption: En forretning som giver den ene part ret, men ikke pligt, til at købe

eller sælge et valutabeløb på et fremtidigt tidspunkt til en aftalt kurs.

• Forward rate agreement (FRA): En aftale om fastsættelse af en rentesats for et af-

talt beløb over en fremtidig periode.

• Renteswap: En aftale om bytte af rentebetalinger i en periode. Typisk byttes faste

mod variable renter.

• Renteoption: En forretning som giver den ene part ret, men ikke pligt, til at mod-

tage eller betale en bestemt rente i en fremtidig periode på en aftalt hovedstol.

Som supplement til omsætningsundersøgelsen er der udarbejdet en opgørelse af be-

holdninger i valutakontrakter og derivater medio 2001. Beholdningsopgørelsen be-

handles ikke i denne artikel. En detaljeret oversigt over resultaterne for såvel den

danske omsætnings- som beholdningsundersøgelse vil blive offentliggjort i National-

bankens publikationsserie Særlige opgørelser inden udgangen af 2001.
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OMSÆTNING PÅ DET DANSKE VALUTAMARKED

Undersøgelsen viser en omsætning på det danske valutamarked på 23,3
mia.dollar pr. bankdag i april 2001, jf. tabel 1. Til sammenligning ud-
gjorde de løbende betalinger mellem Danmark og udlandet brutto 1,1
mia.dollar pr. bankdag i april 2001 eller under 5 pct. af den daglige om-
sætning på de danske valutamarkeder.

Forskellen mellem omsætningen på valutamarkedet og summen af
indtægter og udgifter på betalingsbalancens løbende poster afspejler,
at valutahandel tjener andre formål end omveksling af valuta i forbin-
delse med løbende betalinger til og fra udlandet. Såvel investeringer og
udlandslån som finansielle institutioner og andre virksomheders likvidi-
tets- og risikostyring afstedkommer valutahandel, ligesom valutamarke-
derne anvendes til egentlig positionstagning eller arbitrage, jf. boks 2.
Desuden giver enhver kundehandel oftest anledning til en kæde af
handler mellem banker, hvilket puster omsætningen betydeligt op, jf.
boks 3.

Endelig er det væsentligt at bemærke, at FX swap-omsætningen ud-
gjorde mere end 75 pct. af den samlede valutaomsætning i april 2001.
FX swaps anvendes i et vist omfang i kombination med en spothandel til
at afdække valutakursrisiko.1 Men på det danske marked anvendes FX
swaps i langt højere grad som pengemarkedsprodukt2 end som egentligt
valutainstrument. Når en bank har brug for kronelikviditet, kan den i
stedet for at optage et lån i kroner ved en repo- eller en depositforret-
ning3 vælge at indgå en FX swap med en anden bank. Herigennem kan

1
 Når en FX swap, der kombinerer en spothandel med en modgående terminshandel, står alene, påvir-

ker den ikke en banks valutaeksponering og kan dermed ikke anvendes til afdækning af valutakurs-
risiko. Men ved samtidig at indgå en spotforretning, som opvejer den spothandel, der indgår i FX
swappen, opnås samme resultat som ved indgåelse af en terminsforretning. Motivationen for denne
form for risikoafdækning frem for afdækning med en terminshandel kan bl.a. være, at spot- og FX
swap-markederne er mere likvide end markedet for terminshandler.

2
 Pengemarkedet udgøres af låneaftaler mellem pengeinstitutterne med løbetid på op til et år. Låne-

aftalerne har til formål at udligne forskelle i pengeinstitutternes likviditetsbehov.
3
 En repoforretning er et lån mod sikkerhed i værdipapirer, typisk obligationer. En depositforretning

er et almindeligt lån uden sikkerhedsstillelse.

OMSÆTNING PÅ VALUTAMARKEDET FORDELT PÅ INSTRUMENTTYPE Tabel 1

Mia.dollar pr. bankdag April 1989 April 1992 April 1995 April 1998 April 2001

Spothandler ............................. 6,4 10,5 8,6 6,3 4,3
Terminshandler ....................... 1,3 2,0 1,5 1,1 0,7
FX swaps .................................. 5,5 14,4 19,7 19,9 18,3

Valuta i alt ............................... 13,2 26,9 29,8 27,3 23,3
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banken købe kroner spot mod fx dollar og samtidig aftale at købe dollar
tilbage mod kroner på termin, dvs. på et senere tidspunkt til en fastsat
kurs. En FX swap svarer således til at optage et lån i én valuta mod sik-
kerhed i en anden valuta. En sådan transaktion kan ikke betegnes som
valutahandel i snæver forstand.

HVAD FØRER TIL HANDEL I VALUTA OG DERIVATER? Boks 2

Løbende betalinger til og fra udlandet, der inkluderer betalinger i forbindelse med

import og eksport af varer og tjenester, vil typisk give mindst én af parterne i en

transaktion behov for at veksle et beløb mellem egen valuta og den fremmedvaluta,

hvori transaktionen gennemføres.

Men ud over de løbende betalinger er en stor del af aktiviteten på valuta- og deri-

vatmarkederne afledt af såvel finansielle institutioner som andre virksomheders fi-

nansielle planlægning og risikostyring. Valuta- og derivatkontrakter kan således an-

vendes af en virksomhed til at opnå den ønskede sammensætning på sin balance med

hensyn til valuta- og renteeksponering.

Mange virksomheder har fastlagt rammer for deres valuta- og renterisiko, dvs. stør-

relsen på mulige tab som følge af valutakurs- og renteændringer. Indebærer finan-

sielle transaktioner (fx optagelse af fastforrentede udlandslån eller køb af udenland-

ske aktier), at disse rammer bliver overskredet, vil en virksomhed være nødsaget til at

afdække overskydende valuta- og renteeksponering med valuta- og derivatkontrak-

ter.

Valuta- og derivatkontrakter anvendes selvsagt også til positionstagning for at ud-

nytte forventninger til fremtidige ændringer i valutakurser eller renter. Positionstag-

ning vil dog ligeledes typisk ske under iagttagelse af førnævnte rammer for finan-

sielle risici.

I vurderingen af omsætningen af valuta og derivater skal man desuden være op-

mærksom på, at virksomheder er underlagt skatte- og regnskabslove, som kan virke

både understøttende og hæmmende på deres aktiviteter på markedet. Disse regler

varierer ganske meget på tværs af sektorer og lande. De fleste finansielle virksomhe-

der vil desuden være underlagt solvens- og placeringsregler, som ligeledes har betyd-

ning for deres engagement på valuta- og derivatmarkederne. I nogle lande er der

fastsat meget restriktive regler, i visse tilfælde regulære forbud, for visse institutio-

nelle investorers (fx pensionskasser og forsikringsselskabers) anvendelse af valuta- og

derivatkontrakter.

Endelig vil omsætningen også afhænge af den finansielle innovation, dvs. skabel-

sen af nye finansielle produkter. Introduktionen af nye produkter afføder nye mulig-

heder for virksomheders tilpasning af deres risikoeksponering. Således kan et nyt

produkt medføre en øget omsætning hos allerede aktive deltagere på markedet, men

også at nye virksomheder træder ind på markedet, fordi det nye produkt er velegnet i

deres finansielle styring.
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Faldende omsætning på valutamarkedet
Omsætningen i valuta er faldet med 15 pct. fra 1998 til 2001, jf. tabel 1.
Dette er en fortsættelse af tendensen fra 1995 til 1998. Tages der højde
for dollarkursens styrkelse over for andre valutaer mellem april 1998 og
april 2001, anslås omsætningen på valutamarkedet dog kun at være
faldet med 6 pct.1 Det er især spot- og terminsomsætningen, der er fal-
det siden 1998. Når dollarkursens udvikling tages i betragtning, vurderes
omsætningen af FX swaps at være tæt på uændret.

Den primære forklaring på faldet i spot- og terminsomsætningen er
antageligt euroens introduktion som fællesvaluta for 12 EU-lande. Bort-
faldet af handlen mellem disse landes valutaer har afstedkommet et
naturligt fald i spotomsætningen. Desuden har tilstedeværelsen af en
fælles valuta reduceret behovet for afdækning af valutakursrisici, som
ofte finder sted med en terminshandel eller med en FX swap kombineret
med en spothandel. Den negative effekt heraf på FX swap-omsætningen
opvejes dog af FX swappens øgede anvendelse som pengemarkedspro-
dukt, jf. ovenfor.

Den observerede omsætningsnedgang i forhold til 1998 er primært
sket i handlen med andre banker – særligt udenlandske. Dette vurderes
bl.a. at være en følge af den globale tendens til øget konsolidering i
banksektoren, der har reduceret antallet af handlende enheder.

1
 Korrektionen for dollarkursens udvikling sker ved at udskille den del af valutatransaktionerne, som

ikke er denomineret i dollar. Disse beløb korrigeres for forskellen mellem den gennemsnitlige kurs
over for dollar i henholdsvis april 1998 og april 2001.

KUNDEHANDLER OG HANDLER MELLEM BANKER Boks 3

Når en kunde indgår en valutahandel med sin bank, vil dette almindeligvis afsted-

komme en kæde af handler mellem banker. Når en kunde fx sælger valuta til sin

bank, vil banken ofte ikke ønske at ligge inde med den pågældende valuta og den

medfølgende valutakursrisiko. Banken kan dog normalt hurtigt afsætte den købte

valuta på det meget likvide valutamarked. Banken kan således sælge valutaen videre

til en anden bank (eller til flere banker i mindre portioner), der enten mangler valu-

taen, er mere indstillet på at påtage sig valutakursrisikoen eller som øjner muligheden

for igen at sælge valutaen videre med gevinst.

Noget tilsvarende sker, når en kunde ønsker at afdække sin valutakursrisiko ved fx

at indgå en terminshandel med sin bank. På den måde afhænder kunden sin valuta-

kursrisiko til banken, som efterfølgende vil dække sig af ved at indgå en handel med

en anden bank, som igen vil dække sig af på valutamarkedet osv.

På denne måde sætter en enkelt valutahandel typisk en hel kæde af valutahandler i

gang, og risikoen formidles således videre i det finansielle system, indtil en bank er

villig til at holde valutaen, eller indtil en kunde efterspørger den pågældende valuta.
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Endelig har øget udbredelse af elektroniske handelssystemer på valuta-
markedet formodentlig bidraget til faldet i især spotomsætningen. Ved
traditionel valutahandel må valutahandlere indhente priser fra poten-
tielle modparter fx telefonisk, mens prisinformation er umiddelbart til-
gængelig i elektroniske handelssystemer. Øget anvendelse af elektroni-
ske handelssystemer øger således gennemsigtigheden på markedet, og
færre handler skal indgås for at udligne forskelle i de priser, der stilles i
markedet. Den elektroniske valutahandel er mest udbredt for spot-
handler mellem banker. I april 2001 foregik ca. 50 pct. af spotomsætnin-
gen i Danmark over elektroniske handelssystemer.

Valutahandlens sammensætning
I april 2001 udgjorde handlen mellem rapporterende institutioner 75
pct. af den samlede omsætning i valutakontrakter på det danske mar-
ked, jf. tabel 2. Den resterende del af omsætningen er nogenlunde lige-
ligt fordelt på handler med henholdsvis andre finansielle institutioner
og ikke-finansielle kunder.

Denne fordeling afspejler for det første, at FX swaps, der hovedsage-
ligt anvendes som pengemarkedsprodukt og dermed primært handles
mellem banker, udgør størstedelen af omsætningen. For det andet af-
spejler fordelingen, at en kundehandel som nævnt oftest giver anled-
ning til en række handler mellem banker.

Af figur 1 fremgår det, at valutahandlen er koncentreret i relativt få
valutaer. Dollar indgik i 84 pct. af alle transaktioner i april 2001 og er
den mest handlede valuta på det danske marked. Herefter følger danske

OMSÆTNING PÅ VALUTAMARKEDET FORDELT PÅ MODPART Tabel 2

Mia.dollar pr. bankdag Andel i pct.

April 1995 1998 2001 1995 1998 2001

Rapporterende institutioner
Danske ........................................ 0,7 1,4 1,1 3 5 5
Udenlandske ............................... 25,2 20,1 16,3 85 74 70

Andre finansielle institutioner
Danske ........................................ 0,2 0,6 0,4 1 2 2
Udenlandske ............................... 0,2 2,9 2,8 1 11 12

Ikke-finansielle kunder
Danske ........................................ 2,4 0,9 1,6 8 3 7
Udenlandske ............................... 1,1 1,2 1,1 4 4 5

I alt ............................................... 29,8 27,3 23,3 100 100 100

Anm.: Fordelingen på danske og udenlandske modparter refererer til modpartens beliggenhed uanset nationalt ejerfor-
hold. Fx udgøres danske rapporterende institutioner af de pengeinstitutter, der deltager i den danske undersøgel-
se, mens udenlandske rapporterende institutioner omfatter institutioner, der deltager i andre landes tilsvarende
undersøgelser.
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kroner og euro, der hver indgik i 34 pct. af alle transaktioner. Endelig
har der også været en betydelig omsætning i svenske og norske kroner. 1

Dollarens dominans skal ses i lyset af dollarens anvendelse som binde-
valuta, dvs. at en handel mellem to valutaer ofte foretages ved omveks-
ling af den ene valuta til dollar, der derefter anvendes til at erhverve
den anden valuta.

OMSÆTNING PÅ DET DANSKE OTC-DERIVATMARKED

Over 90 pct. af omsætningen på OTC-derivatmarkedet består af omsæt-
ning i rentederivater, der i april 2001 udgjorde 5,8 mia.dollar pr. bank-
dag. Markedet for valutaderivater er således forholdsvis begrænset med
en omsætning på 0,5 mia.dollar pr. bankdag i april 2001, jf. tabel 3.

Det skal understreges, at en meget stor del af omsætningen i rentede-
rivater foregår over børser, herunder især udenlandske.2 Da denne un-
dersøgelse udelukkende omfatter OTC-kontrakter, udgør den rapporte-
rede omsætning således kun en delmængde af de danske pengeinstitut-
ters totale omsætning i rentederivater.

1
 I undersøgelsen registreres alle valutahandler i valutapar. Fx er en transaktion, hvor kroner handles

mod dollar, registreret som en krone/dollar-handel.  Ved beregning af en enkelt valutas andel af den
totale valutaomsætning, vil handlen i kroner mod dollar tælles med under såvel kroner som dollar.
Derfor vil valutaernes andele af den totale valutaomsætning summe til 200 pct.

2
 Derivater, der handles over børser, er standardiserede kontrakter, som således ikke kan skræddersyes

til den enkeltes behov. Børshandlede derivater udgøres i altovervejende grad af optioner og futures,
hvor sidstnævnte principielt svarer til terminskontrakter.

OMSÆTNING PÅ VALUTAMARKEDET I APRIL 2001 FORDELT PÅ VALUTAPAR Figur 1
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Stigende omsætning på rentederivatmarkedet
Omsætningen i rentederivater er steget med 39 pct. i forhold til 1998.
Korrigeret for dollarens styrkelse vurderes omsætningen dog reelt at
være steget med hele 63 pct.

Mest markant er stigningen i renteswaps, hvor omsætningen pr.
bankdag er mere end fordoblet siden april 1998. Udviklingen er en fort-
sættelse af tendensen fra 1995 til 1998. Hovedårsagen til stigningen i
swapomsætningen vurderes at være den såkaldte tomorrow/next inte-
rest rate swap – en kort renteswap, som blev introduceret på det danske
marked i 19971. Tomorrow/next interest rate swappen har øget aktivite-
ten ved at give nye muligheder for afdækning af renterisiko og udnyt-
telse af forventninger til den fremtidige renteudvikling.

FRA-omsætningen er steget med 22 pct. i forhold til april 1998.
FRA'erne udgør som tidligere langt den største del af omsætningen i
rentederivater. Men som følge af den markante stigning i swap-
omsætningen er FRA'ernes andel af den totale omsætning i rentederiva-
ter reduceret fra ca. 80 pct. i april 1998 til 70 pct. i april 2001.

Sammensætning af handlen med rentederivater
I lighed med valutamarkedet er markedet for rentederivater stærkt do-
mineret af handel mellem rapporterende institutioner, jf. tabel 4. Om-
sætningsstigningen siden 1998 har alene fundet sted i handlen mellem
rapporterende institutioner, mens handlen med andre finansielle institu-
tioner og ikke-finansielle kunder er faldet en smule. Således udgjorde
handlen mellem rapporterende institutioner godt 80 pct. af den samlede
omsætning i april 2001 mod 70 pct. i 1998.

1
 For en nærmere gennemgang af tomorrow/next interest rate swappen henvises til Birgitte Damm og

Anne Reinhold Pedersen, Ny pengemarkedsstatistik, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3.
kvartal 1997.

OMSÆTNING PÅ OTC-DERIVATMARKEDET FORDELT PÅ INSTRUMENTTYPE Tabel 3

Mia.dollar pr. bankdag April 1995 April 1998 April 2001

Currency swaps .............................................. 0,9 0,1 0,1
Valutaoptioner (OTC) ................................... 0,4 0,7 0,4

Valutaderivater i alt ...................................... 1,2 0,7 0,5

Forward rate agreements (FRAs) ................. 2,0 3,4 4,1
Renteswaps .................................................... 0,2 0,7 1,5
Renteoptioner (OTC) ..................................... 0,2 0,1 0,2

Rentederivater i alt ....................................... 2,4 4,2 5,8

OTC-derivater i alt ......................................... 3,7 4,9 6,3



67

Mere end 50 pct. af omsætningen på det danske marked for OTC-rente-
derivater udgøres af instrumenter knyttet til en dansk rente, jf. figur 2.
Instrumenter med tilknytning til en svensk eller en norsk rente har dog
også en betydelig vægt i omsætningen. Som nævnt omfatter undersøgel-
sen udelukkende OTC-handlede kontrakter. Såfremt børshandlede deriva-
ter havde været omfattet af opgørelsen, ville kontrakter i dollar og euro
have udgjort betydelig større andele af den totale omsætning.

OMSÆTNING PÅ OTC-DERIVATMARKEDET FORDELT PÅ MODPART Tabel 4

Mia.dollar pr. bankdag Andel i pct.

April 1995 1998 2001 1995 1998 2001

Rapporterende institutioner
Danske ........................................ 0,3 0,8 1,0 8 17 16
Udenlandske ............................... 2,8 2,7 4,0 77 54 63

Andre finansielle institutioner
Danske ........................................ 0,1 0,1 0,2 2 3 3
Udenlandske ............................... 0,1 0,8 0,7 3 17 12

Ikke-finansielle kunder
Danske ........................................ 0,3 0,1 0,1 7 2 2
Udenlandske ............................... 0,2 0,3 0,2 4 7 4

I alt ............................................... 3,7 4,9 6,3 100 100 100

Anm.: Fordelingen på danske og udenlandske modparter refererer til modpartens beliggenhed uanset nationalt ejerfor-
hold. Fx udgøres danske rapporterende institutioner af de pengeinstitutter, der deltager i den danske undersøgel-
se, mens udenlandske rapporterende institutioner omfatter institutioner, der deltager i andre landes tilsvarende
undersøgelser.

OMSÆTNING PÅ OTC-RENTEDERIVATMARKEDET
I APRIL 2001 FORDELT PÅ VALUTA Figur 2
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DEN GLOBALE OMSÆTNING AF VALUTA OG DERIVATER

Den globale undersøgelse koordineret af BIS1 viser, at der i april 2001
blev omsat for 1.210 mia.dollar pr. bankdag på det globale valutamar-
ked, mens der på de globale markeder for OTC-derivater blev omsat for
575 mia.dollar pr. bankdag, jf. tabel 5.

Som supplement til de 48 nationale undersøgelser af markederne for
OTC-derivater har BIS indhentet information fra diverse børser om om-
sætningen i børshandlede derivater. Som det fremgår af tabel 5, er bør-
somsætningen i valutaderivater beskeden, mens børsomsætningen i
rentederivater er langt større end OTC-omsætningen.

Faldende omsætning i valuta og stigende omsætning i rentederivater
De globale markeder har i forhold til 1998 udviklet sig i samme retning
som de danske – blot har den internationale udvikling været kraftige-
re. Således er den globale valutaomsætning faldet med knap 20 pct. i
forhold til 1998, mens derivatomsætningen er steget med 53 pct. Her-
under er omsætningen i rentederivater isoleret set steget med 85 pct.,
mens omsætningen i valutaderivater er faldet med over 30 pct. Tages
der højde for dollarkursens udvikling, er den samlede valutaomsæt-
ning kun faldet med 14 pct., mens derivatomsætningen er steget med
67 pct.

BIS vurderer, at faldet i den globale valutaomsætning er afledt af de
samme faktorer, som er angivet som forklaring på faldet i den danske
omsætning, nemlig euroens introduktion, konsolideringen i den globale
banksektor og den øgede udbredelse af elektronisk valutahandel.

Disse faktorer har tilsyneladende haft større effekt på den samlede
globale omsætning end på den danske omsætning alene. Herunder
synes det oplagt, at euroens introduktion har påvirket eurolandenes
omsætning mere end den danske. Langt de fleste eurolande har såle-
des oplevet ganske betydelige fald i valutaomsætningen, og i alt er
valutaomsætningen i euroområdet faldet med ca. 30 pct. i forhold til
1998.

Desuden bemærkes det, at omsætningsnedgangen på både det dan-
ske og det globale valutamarked først og fremmest skyldes en nedgang i
spotomsætningen, mens omsætningen i FX swaps har udvist et noget
mindre fald. FX swaps udgør en betydelig større andel af omsætningen
på det danske valutamarked end på det globale, hvilket kan bidrage til
at forklare, hvorfor den danske valutaomsætning er faldet mindre end
den globale.

1
 Se BIS, pressemeddelelse af 9. oktober 2001.



69

Stigningen i den globale handel med rentederivater er – som på det
danske marked – drevet af øget aktivitet i renteswaps. Således er den
globale omsætning i renteswaps steget med 114 pct. i forhold til 1998.
Stigningen har især fundet sted i dollar- og eurodenominerede swaps.
Fremgangen i dollarswaps skyldes ifølge BIS hovedsageligt, at markedet
for lange amerikanske statsobligationer er mindre likvidt end tidligere,
og at renteswaps er et alternativt og mere effektivt instrument til af-
dækning og positionstagning. Stigningen i handlen med eurodenomine-
rede swaps kan forklares med, at der siden euroens introduktion er
skabt et stort og likvidt marked for renteswaps denomineret i euro.

Den globale FRA-omsætning er steget med næsten 75 pct. siden 1998,
hvilket er noget mere end i Danmark. Dette skal dog ses i lyset af, at den
danske FRA-omsætning mellem 1995 og 1998 tog et noget større spring
end den globale omsætning.

Sammensætning af den globale omsætning
Andelen af den globale valutaomsætning, som finder sted mellem rap-
porterende institutioner, udgjorde 59 pct. i april 2001, hvilket er lavere

OMSÆTNING PÅ DE GLOBALE MARKEDER FOR VALUTA OG DERIVATER
FORDELT PÅ INSTRUMENTTYPE Tabel 5

Mia.dollar pr. bankdag April 1989 April 1992 April 1995 April 1998 April 2001

Spothandler ..................................... 317 394 494 568 387
Terminshandler .............................. 27 58 97 128 131
FX swaps .......................................... 190 324 546 734 656

Valuta i alt ....................................... 590 820 1.190 1.490 1.210

Currency swaps ............................... … … 4 10 7
Valutaoptioner ................................ … … 41 87 60
Øvrige valutaderivater.................... … … 1 0 0

Valutaderivater i alt ........................ … … 45 97 67

Forward rate agreements (FRAs) ... … … 66 74 129
Renteswaps...................................... … … 63 155 331
Renteoptioner (OTC)....................... … … 21 36 29
Øvrige rentederivater ..................... … … 2 0 0

Rentederivater i alt ......................... … … 151 265 489

OTC-derivater i alt........................... … … 200 375 575

Børshandlede valutaderivater … … 17 12 9
Børshandlede rentederivater … … 1.205 1.360 2.200

Børshandlede derivater i alt … … 1.222 1.372 2.209

Anm.: Den totale valutaomsætning og den totale derivatomsætning er korrigeret for, at den rapporterede omsætning
ikke dækker 100 pct. af den globale omsætning.

Kilde: BIS, pressemeddelelse af 9. oktober 2001.
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end i 1998. Dette kan hovedsageligt forklares med den øgede elektroni-
ske valutahandel mellem banker og med konsolideringen i den globale
banksektor, jf. ovenfor. Tilsvarende er andelen af kundehandler aftaget
og udgjorde 13 pct. af omsætningen. Derimod har handel med andre
finansielle institutioner vundet frem. BIS vurderer, at dette bunder i en
øget valutahandel med porteføljeforvaltere, mens hedge-fondes aktivi-
teter på valutamarkedet vurderes at være faldet siden den foregående
undersøgelse i 1998.

Det globale marked for rentederivater er som det danske domineret af
handler mellem rapporterende institutioner. I april 2001 udgjorde så-
danne handler 66 pct. af omsætningen, mens kundehandler stod for
beskedne 5 pct.

Den globale valutaomsætning er i endnu højere grad end den danske
domineret af dollarhandler. Således indgik dollar i april 2001 i 90 pct. af
handlerne på de globale valutamarkeder, efterfulgt af euro og japanske
yen, der indgik i henholdsvis 38 og 23 pct. af handlerne.1

På de globale markeder for rentederivater er euro den dominerende
valuta efterfulgt af dollar. Således var 47 pct. af de handlede rentederi-
vater i april 2001 knyttet til en rente denomineret i euro og godt 30 pct.

1
 Se note 1, side 65.

OMSÆTNING I APRIL 2001 PÅ DE 20 STØRSTE MARKEDER Tabel 6

Valutaomsætning pr.
bankdag

Mia.
dollar

Andel
i pct.

OTC-derivatomsætning
pr. bankdag

Mia.
dollar

Andel
i pct.

Storbritannien ............... 504 31,1 Storbritannien .............. 275 36,0
USA................................. 254 15,7 USA................................. 135 17,7
Japan ............................. 147 9,1 Tyskland ........................ 97 12,7
Singapore ...................... 101 6,2 Frankrig.......................... 67 8,8
Tyskland ........................ 88 5,4 Holland........................... 25 3,3
Schweiz ......................... 71 4,4 Italien ............................. 24 3,1
Hongkong ..................... 67 4,1 Japan.............................. 22 2,9
Australien ..................... 52 3,2 Spanien ......................... 21 2,7
Frankrig ......................... 48 3,0 Schweiz .......................... 15 2,0
Canada ........................... 42 2,6 Belgien ........................... 14 1,8
Holland .......................... 30 1,9 Canada ........................... 13 1,7
Sverige ........................... 24 1,5 Australien....................... 12 1,6
Danmark ........................ 23 1,4 Danmark ........................ 6 0,8
Italien ............................. 17 1,0 Singapore....................... 6 0,8
Luxembourg .................. 13 0,8 Irland.............................. 6 0,8
Norge ............................. 13 0,8 Luxembourg................... 5 0,7
Belgien ........................... 10 0,6 Østrig.............................. 5 0,7
Korea.............................. 10 0,6 Hongkong...................... 4 0,5
Rusland .......................... 10 0,6 Sverige............................ 4 0,5
Sydafrika ........................ 10 0,6 Norge ............................. 3 0,4

Kilde: BIS, pressemeddelelse af 9. oktober 2001.
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til en dollarrente. Euroens dominans er særligt fremtrædende på mar-
kedet for renteswaps.

Omsætningen på de nationale markeder
Storbritannien har som hidtil det suverænt største marked for både va-
luta og derivater, jf. tabel 6. På begge markeder er Storbritannien større
end nummer 2 og 3 tilsammen. Danmark indtager en 13. plads på såvel
valuta- som derivatmarkedet med henholdsvis 1,4 og 0,8 pct. af den
globale omsætning.

Det bemærkes, at Japan havde 2,9 pct. af derivatomsætningen i april
2001. Dette er en væsentlig tilbagegang i forhold til 1998, hvor Japan
stod for 8,8 pct. af omsætningen. Den forholdsvis lave aktivitet på det
japanske derivatmarked i april 2001 skyldes en på det tidspunkt udbredt
forventning om, at de japanske renter inden for en overskuelig fremtid
ville bevæge sig inden for et meget snævert bånd.

Sættes omsætningen i de enkelte lande i relation til økonomiens stør-
relse, ændres den rangordning, der fremgår af tabel 6. Relativt til BNP
har Storbritannien, Singapore og Luxembourg de største markeder for
valuta og derivater, mens fx USA, Japan og Tyskland falder langt tilbage
på listen. Danmark har relativt til BNP verdens 8. største valutamarked
og 10. største derivatmarked.

Dette afspejler for det første, at aktiviteten på valuta- og derivatmar-
kederne i høj grad er koncentreret i de finansielle centre, hvor London
indtager en absolut førerposition. For det andet vil små åbne økonomier
som Danmark naturligt have en relativt større valutaomsætning end
store og mere lukkede økonomier som fx USA og Japan. Desuden gæl-
der det for de store lande, at en større del af deres handel faktureres i
egen valuta. Hermed mindskes behovet for valutahandel og afdækning
af valutakursrisici i forbindelse med udenrigshandel.
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Opløsning af gridlock i betalingssystemer

Morten Linnemann Bech, Betalingsformidlingskontoret og Kimmo So-
ramäki, Finlands Bank.

INDLEDNING

De fleste lande i den industrialiserede verden har i løbet af de sidste par
årtier indført såkaldte realtids bruttoafviklingssystemer (Real Time Gross
Settlement, RTGS) systemer til afvikling af store og tidskritiske betalinger
mellem banker. Danmark var blandt de første med DN-Forespørgsels-
service i 1981, og i 1999 kom DEBES, som en del af TARGET1, til betalinger
i euro2. De to danske systemer blev integreret i forbindelse med imple-
menteringen af KRONOS den 19. november i år.

Et RTGS-system er kendetegnet ved, at betalinger afvikles enkeltvis i real-
tid, og at betalingerne er uigenkaldelige. Fordelen ved RTGS-systemer er, at
de eliminerer de kreditrisici samt den deraf følgende potentielle systemi-
ske risiko, der kan være forbundet med andre typer af betalingssystemer
som fx nettingsystemer. En ulempe ved RTGS-systemer er, at likviditetsbe-
hovet stiger, når betalingerne skal afvikles enkeltvis og i realtid. Mobilise-
ring af likviditet er forbundet med omkostninger for bankerne, og ban-
kerne har derfor alt andet lige en tilskyndelse til at økonomisere hermed.
Bankerne vil afvente indkommende betalinger, inden de afsender egne
betalinger. Hermed kan der opstå forsinkelser og såkaldte gridlocks, dvs.
situationer, hvor betalinger gensidigt afventer hinandens afvikling.

I denne artikel beskrives fænomenet gridlock i relation til betalingssy-
stemer, og en mekanisme til opløsning af disse, der implementeres i
forbindelse med KRONOS, diskuteres. Desuden præsenteres resultaterne
af en række simulationskørsler med faktiske data fra Danmark og Fin-
land, der forsøger at kvantificere effekten af at implementere mekanis-
men til at opløse gridlocks.

GRIDLOCK I BETALINGSSYSTEMER

Bankerne vil fra tid til anden ikke have tilstrækkelig likviditet på deres
konto i Nationalbanken, den såkaldte foliokonto, til at afvikle betalinger i
KRONOS i samme takt, som betalingsordrer indløber fra kunder eller som

1
Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System.

2
Se Angelius, Hansen og Mærsk (1998) og Berg og Christensen (1999).
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følge af bankernes egne forretningsmæssige operationer såsom valuta-
og værdipapirhandel og pengemarkedsforretninger. I sådanne tilfælde
kan der opstå kødannelser i afviklingen af betalinger. Forsinkelser er
sjældent af det gode, og betalingssystemet kan havne i en situation, hvor
udfaldet hverken er optimalt for bankerne eller samfundet1. I et RTGS-
system skyldes kødannelser dog ikke alene mangel på likviditet, men også
det forhold, at betalingerne i et RTGS-system skal afvikles individuelt.

Kødannelse benævnes som en gridlock, hvis årsagen er, at betalinger-
ne skal afvikles individuelt. Omvendt benævnes kødannelse som en dead-
lock, hvis kødannelsen skyldes mangel på likviditet. Disse begreber og en
beskrivelse af, hvorledes gridlocks kan opløses, er illustreret via et ek-
sempel nedenfor. Generelle definitioner af gridlock, deadlock og pro-
blemet med at opløse gridlocks er præsenteret i appendiks.

EKSEMPEL PÅ GRIDLOCK OG DEADLOCK

Antag, at der er 3 banker: A, B og C, der skal sende betalinger til hinan-
den. I figur 1 er der vist tre situationer: Ingen kø, kødannelse med grid-
lock og kødannelse med deadlock.

I udgangssituationen uden kø har bank A 15 kr. til disposition på sin
foliokonto og skal sende en betaling på netop 15 kr. til bank B, der til-
svarende har 5 kr. til disposition og skal sende 20 kr. til bank C. Endeligt
har bank C 10 kr. til disposition på sin foliokonto og skal sende 25 kr. til
bank A. I denne situation kan "cirklen" af betalinger umiddelbart gen-
nemføres, såfremt bank A vælger at afsende sin betaling.

I den anden situation er indeståendet på bank A's foliokonto blevet
reduceret med 5 kr., og omvendt er bank B's indestående tilsvarende
blevet øget med 5 kr. Den samlede mængde af likviditet i systemet er
med andre ord den samme som i den før nævnte situation. Denne for-
skydning af likviditet mellem de to banker betyder, at cirklen af betalin-
ger i modsætning til før ikke kan gennemføres.

Problemet opstår, selv om alle banker vil have et positivt indestående
på deres foliokonto, hvis alle betalingerne blev gennemført. Der er med
andre ord opstået en gridlock i systemet, da betalingerne gensidigt af-
venter hinandens afvikling.

En gridlock kan opløses ved, at betalingerne afvikles simultant, dvs. på
samme tid som en blok. Dermed kan bankernes saldo efter afvikling af
blokken beregnes ex ante, og dermed kan overtræk undgås ex post.

Betalinger bogføres dog stadigvæk individuelt på bankernes foliokon-
ti. I eksemplet vil bankerne have indeståender på henholdsvis 20 kr. for

1
En diskussion heraf i relation til RTGS-systemer findes hos Bech og Garratt (2001).
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bank A, 5 kr. for bank B og 5 kr. for bank C, hvis betalingerne blev af-
viklet simultant.

I den tredje situation har bank B ingen penge på sin foliokonto, og
cirklen af betalinger kan ikke gennemføres, selv om betalingerne kunne

GRIDLOCK OG DEADLOCK Figur 1
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afvikles simultant. Bank B ville ende op med et overtræk på 5 kr. Syste-
met er dermed i deadlock, da afvikling kræver, at systemet tilføres mere
likviditet.

Eksemplet illustrerer, at en gridlock enten kan opløses ved, at betalin-
gerne afvikles simultant, eller ved, at en eller flere banker tilfører syste-
met ekstra likviditet. I modsætning hertil kan en deadlock kun opløses,
hvis der tilføres ekstra likviditet. I eksemplet ville en opløsning af dead-
lock'en som minimum kræve, at bank B mobiliserede 5 kr. Herved kan
hele cirklen afvikles simultant, mens bank A ligeledes skal mobilisere 5
kr. for at kunne afvikle betalingerne enkeltvis.

GRIDLOCKOPLØSNING

I virkelighedens verden er antallet af såvel banker som betalinger natur-
ligvis større end 3, og problemet med at identificere og opløse gridlocks
bliver hurtigt relativt kompliceret. I praksis fordrer opløsning af grid-
locks, at centralbanken har adgang til information om de afventende
betalinger. Dette kan fx ske ved, at bankerne benytter en køfunktionali-
tet indbygget i RTGS-systemet.

Problemstillingen for centralbanken er i givet fald at finde den største
delmængde af de afventende betalinger, der kan afvikles, uden nogle af
bankerne ender op med et overtræk. Hertil kommer, at bankerne ofte
har et ønske om at få deres betalingerne afviklet i en bestemt rækkeføl-
ge, da nogle betalinger er vigtigere end andre. Centralbanken kan såle-
des ikke vælge frit fra mængden af afventende betalinger, men må na-
turligvis respektere bankernes prioritering af betalingerne.

Institut for Matematisk Modellering ved Danmarks Tekniske Universi-
tet har bistået Nationalbanken med at udvikle en algoritme, der løser
denne problemstilling. Ud fra de betalinger, der bliver lagt i kø i
KRONOS, udvælger algoritmen den største delmængde, der simultant
kan afvikles, uden en bank kommer i overtræk, og uden den af banker-
ne ønskede rækkefølge for afvikling af betalingerne brydes.

Algoritmen finder altid den bedste løsning og er desuden fair i og
med, at den ikke favoriserer en eller flere banker, når en løsning skal
findes. Hertil kommer, at algoritmen er så hurtig, at afviklingen af beta-
linger ikke vil blive forsinket som følge af Nationalbankens forsøg på at
opløse gridlock. Algoritmen er beskrevet hos Bech og Soramäki (2001).

SIMULATIONER

Formålet med simulationerne er for det første at illustrere sammenhæn-
gen mellem den mængde af likviditet, der er til rådighed i systemet, og
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den forsinkelse, der sker af betalingerne, og for det andet at illustrere
effekten af at implementere ovennævnte mekanisme til at opløse grid-
lock.

Simulationerne blev udført ved at køre 3-4 måneders bogføringsdata
fra de nuværende danske og finske systemer igennem et computer-
program, der simulerer den håndtering og bogføring af betalinger, der
foregår i et RTGS-system1. Simulationerne består af en række forskelli-
ge scenarier for hvert land, der dels adskiller sig ved mængden af likvi-
ditet til rådighed for systemet, dels ved om mekanismen er slået fra
eller til.

Mængden af likviditet til rådighed er målt relativt til henholdsvis en
nedre og en øvre grænse. Den nedre grænse (NG) svarer til den mæng-
de af likviditet, som systemet skal bruge, såfremt alle betalinger bliver
afviklet samlet ved dagens slutning. Den nedre grænse svarer med andre
ord til likviditetsbehovet i et nettingsystem med en daglig afvikling. Den
øvre grænse (ØG) er omvendt den mængde likviditet, som systemet skal
bruge for at kunne afvikle alle betalinger straks. Ved simulationerne
blev der benyttet seks niveauer af likviditet. Disse blev beregnet som

( ) ( )L ØG ØG NGα α= − − (1)

hvor α = { 0 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ; 1}. Et likviditetsniveau under den nedre
grænse er ensbetydende med, at en del af betalingerne ikke kan gen-
nemføres, og et likviditetsniveau over den øvre grænse er ensbetydende
med, at den ekstra likviditet aldrig anvendes. I simulationerne nedenfor
er mængden af likviditet til rådighed opgjort i procent af den samlede
mængde af betalinger, der afvikles i løbet af dagen.

Forsinkelsen af afviklingen af betalinger blev opgjort ved hjælp af en
indikator ρ2. Hvis alle betalinger afvikles straks, så er ρ = 0, mens ρ = 1,
hvis alle betalinger venter indtil slutning af dagen. Den forventede af-
vejningen mellem likviditet og forsinkelse er illustreret i figur 2. Figuren
læses nemmest ved at tage udgangspunkt i et likviditetsniveau svarende
til den øvre grænse og derefter se på konsekvenserne af at reducere
mængden af likviditet ved at gå mod den nedre grænse.

Den marginale forøgelse af forsinkelsen ses at være stigende i takt
med, at likviditeten reduceres, og alt andet lige bliver forsinkelsen min-
dre for systemet med en mekanisme til at opløse gridlocks.

Effekten af gridlockopløsning formodes desuden at være større, når
likviditeten er knap.

1
For en beskrivelse af den anvendte simulator henvises til Koponen og Soramäki (1999).

2
Se Bech og Soramäki (2001) for en nærmere beskrivelse af forsinkelsesindikatoren ρ.
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DATA

Simulationerne blev kørt med data fra både DN-Forespørgselsservice og
det finske BoF1-RTGS-system. DN-Forespørgselsservice er det forhenvæ-
rende RTGS-system for danske kroner, mens BoF-RTGS er en del af
TARGET og opererer derfor i euro.

DN-Forespørgselsservice
Det danske datasæt består af bogføringsposter fra de sidste 3 måneder
af 1999 svarende til 64 forretningsdage. Datasættet omfattede alene
overførsler mellem foliokonti og fx ikke overførsler til de særlige afvik-
lingskonti, der benyttes i forbindelse med de daglige afviklinger i Vær-
dipapircentralen og sumclearingen2. I den analyserede periode afsendte
eller modtog 146 foliokontohavere betalinger. Den daglige omsætning
varierede mellem 10 mia.kr. og 103 mia.kr. med et gennemsnit på 63
mia.kr. pr. dag. Den lave omsætning på enkelte dage skyldes henholds-
vis jul og nytår. Antallet af betalinger afviklet pr. dag varierede mellem
490 og 2.342 med et gennemsnit på 925. Omsætningen var yderst kon-
centreret, da de 3 største deltagere stod for næsten 90 pct. af alle beta-
linger målt i værdi.

1
 Bank of Finland.

2
 Se Finansielle institutioners konti og sikkerhedsstillelse i  Nationalbanken, side 29 i denne Kvartals-

oversigt.

FORVENTET AFVEJNING MELLEM LIKVIDITET OG FORSINKELSE Figur 2
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BoF-RTGS
Det finske datasæt består af bogføringsposter fra de fire sidste måneder
af 2000 svarende til 100 forretningsdage. Det finske system havde 13
deltagere i den analyserede periode og var således med hensyn til an-
tallet af kontohavere betydeligt mindre end det danske. I Finland funge-
rer henholdsvis de finske spare- og andelskassers foreninger som cen-
trale clearingsinstitutioner for deres medlemmer. Dette reducerer an-
tallet af direkte medlemmer i det finske system.

Den daglige omsætning i det finske system varierede mellem 4,6 mia.
euro og 32,7 mia.euro med et gennemsnit på 15 mia.euro. Omkring 32
pct. af omsætningen var grænseoverskridende TARGET betalinger.

Antallet af betalinger pr. dag varierede mellem 558 og 1.872 med et
gennemsnit på 1.428. Disse tal inkluderer ikke overførsler i forbindelse
med den finske pendant til sumclearingen og grænseoverskridende
TARGET betalinger til og fra Finlands Bank. Omsætningen i det finske
system var således i gennemsnit noget større end det danske, jf. tabel 1.
Den gennemsnitlige betaling var af samme størrelsesorden i de to sy-
stemer, ca. 10 mio.euro eller ca. 74 mio.kr.

RESULTATER

Ved fortolkning af resultaterne fra simulationskørslerne er det vigtigt at
erindre, at data reflekterer bankernes valg fx med hensyn til timing af
betalinger på den givne dag under indtryk af den givne mængde af
likviditet til disposition. Det er således højst sandsynligt, at disse valg vil
være anderledes under andre forudsætninger.

I gennemsnit udgjorde den nedre grænse henholdsvis 10,7 pct. og 4,3
pct. af den samlede mængde af betalinger for det danske og det finske
system, jf. tabel 2. Den tilsvarende øvre grænse var henholdsvis 37,2 pct.
og 27,4 pct. Spændet mellem den øvre og den nedre grænse er for beg-
ge lande i størrelsesordenen 25 procentpoint og viser således, at et
RTGS-system kræver markant mere likviditet end et nettingsystem for at
kunne afvikle den samme mængde af betalinger.

OMSÆTNING I DN-F OG BoF-RTGS Tabel 1

DN-F BoF-RTGS

Mio.euro Min. Maks. Gns. Min. Maks. Gns.

Individuel betaling ............... 0,001 1.227 10 0,001 2.098 10
Daglig omsætning ................ 1.358 13.783 9.352 4.638 32.718 15.045
Daglig antal .......................... 490 2.342 925 558 1.872 1.428

Kilde: Egne beregninger.
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De lavere værdier for både den nedre og øvre grænse for det finske
system kan bl.a. forklares af, at antallet af deltagere som nævnt er min-
dre i det finske system, hvilket betyder, at likviditeten spredes på færre
deltagere og dermed alt andet lige genbruges i større omfang.

Afvejning af likviditet og forsinkelse
Den gennemsnitlige afvejning mellem likviditet og forsinkelse for de to
mulige konfigurationer af systemerne er vist i figur 3. Den vandrette
akse viser mængden af likviditet til rådighed for systemet relativt til den
totale mængde af betalinger afviklet på den givne dag. Den lodrette
akse viser forsinkelsesindikatoren ρ, der blev omtalt ovenfor.

NEDRE OG ØVRE GRÆNSER FOR LIKVIDITET Tabel 2

DN-F BoF-RTGS

Mio.euro Min. Maks. Gns. Min. Maks. Gns.

Øvre grænse for likviditet ............ 634 4.925 3.421 639 5.957 2.746
  - i pct. af betalingsflow ............... 29,2 50,7 37,2 15,9 48,9 27,4
 Nedre grænse for likviditet.......... 269 2.276 958 11 3.233 423
  - i pct. af betalingsflow ............... 4,1 24,0 10,7 0,1 26,6 4,3

Anm.: Nedre grænse angiver likviditetsbehovet i et nettingsystem med den daglig afvikling.
Øvre grænse angiver likviditetsbehovet i et RTGS-system med umiddelbar afvikling af alle betalinger.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra henholdsvis 4. kvartal 1999 for DN-F og for BoF-RTGS perioden fra
september til og med december 2000.

AFVEJNING MELLEM LIKVIDITET OG FORSINKELSE Figur 3
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Alle de simulerede kurver er konvekse, hvilket afspejler den forventede
faldende marginale effekt af øget likviditet med hensyn til forsinkelse i
afvikling af betalinger. Det fremgår ligeledes af figur 3, at den foreslåe-
de mekanisme til opløsning af gridlock reducerer forsinkelsen i afviklin-
gen af betalinger for alle niveauer af likviditet. Denne reduktion er
størst, når likviditeten i systemet er knap. Ydermere ses mekanismen at
være betydeligt mere effektiv for det danske system end for det finske.

Årsagen hertil er bl.a., at det finske system som nævnt er en del af
TARGET. En del af de betalinger, som de finske banker sender via BoF-
RTGS, er således til banker ude i Europa. Da den finske centralbank ikke
har kendskab til indkommende betalinger fra resten af Europa til de
finske banker, er det ikke muligt at nette grænseoverskridende betalin-
ger mod hinanden i forbindelse med opløsning af gridlock. Udgående
grænseoverskridende betalinger udgør derfor udfra en likviditetsmæssig
betragtning en dødvægt i forhold til opløsning af gridlock,

Det er ikke alene forsinkelsen, der øges, når likviditeten til rådighed i
systemet reduceres. Det samme gælder variationen i forsinkelsen på
tværs af dage.

Dette forhold er illustreret i figur 4 for det danske system, hvor varia-
tionen i forsinkelsen er målt som spændet mellem henholdsvis 2,5 pct.
og 97,5 pct. fraktilerne for den daglige forsinkelse.

Spændet ses at blive øget i takt med, at likviditeten reduceres. Dette
afspejler, at knaphed på likviditet påvirker afviklingsforløbet forskelligt
fra dag til dag. Nogle dage betyder det intet, da 2,5 pct. fraktilen kun

VARIATION I FORSINKELSE Figur 4
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øges marginalt, når likviditeten reduceres. Omvendt er der andre dage,
hvor der opstår betydelige forsinkelser, hvilket illustreres af, at 97,5 pct.
fraktilen stiger kraftigt, når likviditeten bliver knap. Mekanismen til at
opløse gridlocks ses i betydeligt omfang at reducere antallet af "skæve"
dage, hvor afviklingen forsinkes betragteligt.

Foruden at kvantificere afvejningen mellem likviditet og forsinkelse
kan simulationerne ligeledes beskrive systemets tilstand, jf. figur 5. Figu-
ren viser den procentvise andel af dagen, hvor systemet henholdsvis ikke
har kø, er i gridlock eller er i deadlock. Ved den øvre grænse er der in-
gen kø hele dagen pr. definition. I takt med, at likviditeten reduceres,
opstår der først primært deadlocks, da det kun er et fåtal af betalinger,
der ryger i kø. Siden hen øges antallet af gridlocks i takt med, at der
kommer flere betalinger i kø og nogle af disse gensidigt afventer hinan-
dens afvikling.

Ved den nedre grænse er det danske system i gridlock over 60 pct. af
dagen. I et system med en mekanisme til opløsning af gridlock har sy-
stemet enten ingen kø eller er i en tilstand af deadlock, der kun kan
ophæves ved tilførelse af yderligere likviditet.

SAMMENFATNING

I et RTGS-system kan der opstå situationer, hvor betalinger gensidigt
afventer hinandens afvikling. Sådanne forsinkelser i afviklingen af beta-
linger kan opløses ved hjælp af en passende algoritme. Simulati-

INGEN KØ, GRIDLOCK OG DEADLOCK (DANSKE DATA) Figur 5
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onskørsler for både finske og danske data viste, at den algoritme, der
implementeres i KRONOS, kan reducere den forsinkelse, der især kan
opstå på dage med knap likviditet.

Gridlocks vurderes p.t. ikke at være et problem af væsentligt omfang i
det danske system, hvilket bl.a. understøttes af, at op mod 80 pct. af
betalingerne i DN-Forespørgselssevice blev afviklet inden kl. 12.00 på en
normal dag1. Årsagen hertil er, at bankerne har en anselig beholdning
obligationer, der kan stilles som sikkerhed, hvorfor alternativomkost-
ningen ved at mobilisere likviditet vurderes at være relativ lav på en
normal dag.

Dette billede er dog muligvis under forandring. Udviklingen går i ret-
ning af, at bankerne skal stille sikkerhed i flere og flere henseender, og
at de skal kunne fremskaffe likviditet med kortere og kortere varsel. Det
er således ikke usandsynligt, at der kan opstå dage eller perioder inden
for dagen med knap likviditet, og her viser simulationerne, at mekanis-
men til at opløse gridlocks kan være effektiv i forhold til at undgå bety-
delige forsinkelser i afviklingen af betalinger.

1
 Jf. Finansiel stabilitet, Danmarks Nationalbanks, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2001, side 77.
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APPENDIKS

For formelt at kunne definere en gridlock, en deadlock og problemet med
hensyn til opløsning af gridlock introduceres en smule matematisk notati-
on. Antag, at der er n banker, og lad iQ være mængde af betalinger i
bank i's kø. Den samlede kø i RTGS-systemet er givet ved 1

n
i iQ Q== ∪ . På

tilsvarende vis er den delmængde af betalinger, der skal afvikles samtidigt
givet ved 1

n
i iX X== ∪ , hvor iX  er bidraget fra den enkelte banks kø. Ex

ante og ex post saldoen inklusiv overtræksadgang på den enkelte banks
foliokonto er givet ved henholdsvis iB og )(�iB . Værdien af de betalinger,
som bank i modtager, er givet ved ( )iR X− , og værdien af de betalinger, som
bank i afsender, er givet ved ( )iS X . Lad i�  angive en præferencerelation
for bank i med hensyn til den rækkefølge, betalingerne ønskes afviklet i.

Definition 1 (Gridlock)
En gridlock er en situation, hvor Q Ø≠ , og der eksisterer en ikke tom
delmængde X Q⊆  således, at hvis betalingerne i X  blev afviklet samti-
digt, så ville

( , ) ( ) ( ) 0,    1, ,i ii i iB B X B S X R X for i n−= − + ≥ = … (2)
og

ix X∀ ∈ ∃ \    ,    , ,i i iq Q X således at q x for i n∈ =� (3)

Den første betingelse (likviditetsbetingelsen) stipulerer, at hvis betalin-
gerne i X afvikles simultant, så vil ex post saldoen for alle banker være
ikke negativ. Ex post saldoen er givet ved ex ante saldoen minus værdien
af betalinger afsendt fra bank i ( )iS X  plus værdien af betalinger modta-
get af bank i ( )iR X− . Den anden betingelse angiver, at den prioriterede
rækkefølge, som bankerne ønsker betalingerne afviklet i, skal overholdes.

Definition 2 (Deadlock)
En deadlock er en situation, hvor Q Ø≠ , og X, som defineret i definition
1, er tom, dvs. X Ø=

Problemet i forbindelse med opløsning af gridlocks består i at vælge den
størst mulige delmængde af betalingerne i køen, der kan afvikles simul-
tant uden, at nogen af de to betingelser i ligning (2) og (3) brydes.

Definition 3 (Gridlockopløsning)
Lad V(X) angive værdien eller antallet af betalinger i X. Opløsning af
gridlock problemet er max ( )X Q V X⊆  under betingelse af, at likviditetbe-
tingelsen givet i (2) og rækkefølgebetingelsen i (3) er opfyldt.

Løsningen til problemet i definition 3 er den samme, hvad enten værdi-
en eller antallet af betalinger anvendes.

  1,…
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Argentinas kriser

Morten Roed Sørensen, Internationalt Kontor

INDLEDNING

Argentina befinder sig i en recession, der har varet mere end 3 år. To
gange i løbet af 2001 har IMF ydet lån til Argentina for at sikre, at ren-
ter og afdrag på den offentlige udlandsgæld kunne betales. En stigende
gældsopbygning over 1990'erne har været medvirkende til den truende
betalingsstandsning. Den offentlige udlandsgæld har efterhånden fået
et sådant omfang, at bæredygtigheden af gælden gentagne gange er
blevet betvivlet i det sidste år.

Desværre kan den nuværende krise ikke karakteriseres som værende
en enkeltstående begivenhed i Argentinas økonomiske historie – landet
er i realiteten gået fra den ene krise til den næste gennem det meste af
det 20. århundrede.

Dette var næppe den udvikling, man havde forestillet sig i starten af
1900-tallet. På dette tidspunkt hørte Argentina til blandt de rigeste lande
i verden, og den gode økonomiske situation virkede som en magnet på
immigration og kapital. På flere måder mindede Argentina på dette tids-
punkt om Danmark. Indkomstniveauet var på omtrent samme niveau, og
begge landes velstand var baseret på eksport af landbrugsprodukter.

Gennem århundredet er denne sammenligning mellem Danmark og
Argentina blevet mere og mere irrelevant. Perioden har for Argentinas
vedkommende været kendetegnet ved en markant relativ økonomisk
tilbagegang, der har ført landet fra at være blandt de ca. 15 rigeste na-
tioner i 1913, på niveau med fx Italien, til at være den 56. rigeste i 1999
på niveau med bl.a. Ungarn og Tjekkiet (Maddison 1989 og World De-
velopment Report 2001).

Denne artikel gennemgår Argentinas usædvanlige økonomiske histo-
rie gennem de sidste hundrede år med vægt på de gentagne kriser, lan-
det har oplevet i denne periode.

ØKONOMISK VÆKST I DET 20. ÅRHUNDREDE

Argentina havde en god udgangsposition ved indgangen til det 20. år-
hundrede. Pampasen, en stor frodig slette, gav landbrugssektoren for-
delagtige vilkår og skabte baggrunden for stærk ekportorienteret vækst
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af primærprodukter (fortrinsvis uld, hvede, majs og oksekød). Da landet
samtidig havde knaphed på såvel mennesker som kapital, medførte de
høje afkast på disse resurser en massiv immigration og høje investerings-
rater. Befolkningen voksede fra 3,3 millioner i 1890 til 7,5 millioner i
1913 svarende til en gennemsnitlig årlig vækstrate på 3,5 pct. Kapi-
talapparatet voksede i samme periode med 4,8 pct. om året (Taylor
1992). Levestandarden var tilsvarende høj. Ved århundredeskiftet ud-
gjorde Argentinas BNP pr. indbygger 71 pct. af gennemsnittet for 16
nuværende OECD-lande, jf. tabel 1. I 1913 var dette tal vokset til 80 pct.

Fra 1913 begyndte den konvergerende trend mod de vestlige landes
levestandard imidlertid at vende. I første omgang var der tale om en
svag, men vedvarende, vigende tendens. I den anden halvdel af århun-
dredet tog den divergerende trend fart, og i 1980'erne nåede Argenti-
nas levestandard et lavpunkt i forhold til OECD-landene. På trods af den
nuværende recession i Argentina har 1990'erne gennemsnitligt betrag-
tet været præget af høj vækst, og levestandarden er gennem tiåret kon-
vergeret mod OECD-landenes levestandard. I 2000 udgjorde landets BNI
pr. indbygger således 45 pct. af gennemsnittet for OECD-landene.

Figur 1 illustrerer også Argentinas relative nedgang. Det ses af figuren,
at perioden 1950-73, hvor Argentina opnåede en meget ringe udvikling
relativt til de vestlige lande, faktisk var karakteriseret ved en forholdsvis
høj årlig vækst i BNP pr. indbygger på omkring 2 pct. Dette var imidlertid
en gylden periode for de vestlige lande (og for de østasiatiske tigerøko-
nomier1), en gylden periode, som Argentina kun i lille omfang fik del i.
Perioden 1973-89 fremtræder endvidere som en exceptionel dårlig perio-
de med gennemsnitlige årlig fald i BNP pr. indbygger på omkring 1 pct.
Set i forhold til disse senere perioder i det 20. århundrede springer Argen-
tinas relative nedgang i første halvdel af århundredet mindre i øjnene.
Men nedgang var der, og nedgangen havde nogle realøkonomiske såvel
som økonomisk-politiske konsekvenser, der senere i århundredet skulle
føre til den endnu mere markante nedgang.

1
 Hongkong, Singapore, Sydkorea og Taiwan.

ARGENTINAS BNP PR. INDBYGGER RELATIVT TIL 16 OECD-LANDE1 Tabel 1

Pct. 1900 1913 1929 1950 1973 1987 2000

Argentinas relative BNP pr. indbygger .. 71 80 75 65 47 32 45

Anm.: Korrigeret for forskelle i købekraft. For 2000 er der tale om BNI pr. indbygger. Den nuværende recession er endnu
ikke slået fuldt igennem i tallene. Argentinas relative niveau må i 2001 således forventes at være blevet reduceret
i forhold til 2000 niveauet.

Kilde: Maddison (1989, s. 19) og World Development Report 2002 for år 2000.
1 Australien, Østrig, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Holland, Norge, Sverige,

Schweiz, Storbritannien og USA. Uvægtet gennemsnit.
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PROBLEMER FOR EN ÅBEN ØKONOMI, 1914-34

Med 1. verdenskrigs udbrud kom Argentina i problemer. Den internati-
onale handel skrumpede ind i krigsårene, hvilket ramte landbrugseks-
porten. Med krigens afslutning åbnedes markederne dog atter, og Ar-
gentina fik igen mulighed for at afsætte sine produkter. Væksten nåede
dog ikke samme høje niveau i 1920'erne som i perioden før 1. verdens-
krig.

Gennem 1920'erne afsløredes, med stigende intensitet, sårbarheden af
Argentinas åbne økonomi. Specielt to problemer skilte sig ud. For det
første vil en økonomi bygget op omkring eksporten af blot et halvt du-
sin forskellige landbrugsprodukter være særdeles afhængig af udviklin-
gen i verdensmarkedspriserne på disse produkter. Konjunkturcyklerne i
1920'ernes Argentina var således primært drevet af udviklingen i bytte-
forholdet, der specielt påvirkedes af udviklingen i en række landbrugs-
produkters priser.

For det andet var Argentina afhængig af udenlandske kapitaltilførsler,
da den indenlandske opsparing havde et begrænset omfang.1 Før 1. ver-

1
 Argentinas lave indenlandske opsparingsrate kan skyldes landets daværende befolkningssammen-

sætning. Befolkningen var således meget "ung" – unge under 15 år udgjorde ca. 36 pct. af hele be-
folkningen i årene 1914-29. En høj andel af unge vil tendere til at mindske opsparingen i samfundet
og øge forbruget (Taylor 1992).

VÆKST I BNP PR. INDBYGGER I ARGENTINA OG 16 OECD-LANDE Figur 1
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Anm.: De 16 OECD-lande er nævnt i tabel 1. For perioden 1973-2000 indgår Tyskland ikke i beregningerne på grund af
statistiske problemer som følge af genforeningen.

Kilde: Maddison (1989, s. 19), IMF og egne beregninger.
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denskrig havde det været relativt uproblematisk for Argentina at skaffe
sig adgang til udenlandsk kapital, men det blev sværere efter krigen.1

Dette viste sig bl.a. i udviklingen i den udenlandske ejerandel af Argenti-
nas kapitalapparat. I 1913 var 48 pct. af Argentinas kapitalapparat uden-
landsk ejet; i 1929 var andelen faldet til 32 pct. (Taylor 1992). Som en kon-
sekvens af de manglende udenlandske kapitaltilførsler faldt investerings-
raten. Hvor kapitalapparatet i perioden 1890-1913 voksede med 4,8 pct.
årligt, voksede det blot med 2,2 pct. i perioden 1913-29, og mulighederne
for skabelsen af økonomisk vækst indsnævredes tilsvarende.

Mod slutningen af 1920'erne udviklede de to følsomme variable – bytte-
forholdet og udenlandske kapitaltilførsler – sig samtidig i uheldig retning,
hvilket bragte Argentina på randen af recession allerede i 1928 (dvs. før
Wall Street-krakket i oktober 1929). Priserne på Argentinas landbrugsva-
rer faldt på baggrund af såvel stigende produktion som stigende protek-
tionisme i den vestlige verden. De udenlandske kapitalbevægelser søgte i
højere grad mod det på tidspunktet boomende Wall Street, hvilket gjorde
det vanskeligere at betale renter og afdrag på udlandsgælden. Året efter
forværredes situationen, da det meste af verden havnede i recession, og
Argentina endvidere havde en dårlig høst. Også opsvinget, da det endelig
kom i 1933-34, skyldtes eksterne faktorer. Finanspolitikken var konjunk-
turmedløbende i recessionens værste år, og pengepolitikken var kun mo-
derat ekspansiv (men dog i stand til i nogen grad at modvirke de deflati-
onære tendenser via devaluering (della Paolera et al. 1998)). I stedet var
det tørke i USA, Canada og Australien, der – via stigende landbrugspriser
og bedre bytteforhold – førte Argentina ud af recessionen.

RECESSIONENS KONSEKVENSER, 1930'ERNE

En recession så dyb som den Argentina oplevede i slutningen af
1920'erne og starten af 1930'erne måtte nødvendigvis sætte sig længe-
revarende spor. Økonomiens struktur ændredes. Mindre international
samhandel førte til mindre betydning af landbrugssektoren og ekspor-
ten. Eksportens andel af BNP faldt således fra 24 pct. i årene 1925-29 til
19 pct. i årene 1935-39. Og betydningen af udenlandske kapitaltilførsler
mindskedes yderligere, hvilket i kombination med lavere vækst og ind-
komster førte til et lavere investeringsniveau.

Politisk havde recessionen også sine konsekvenser. Statslig interventi-
on afløste laissez-faire på det økonomisk-politiske område. Intervention
var ikke til at komme udenom i en verden, der i stigende grad gik væk

1
 Med krigens afslutning havde Storbritannien mistet sin dominerende position på de internationale

finansmarkeder, og den nye økonomiske stormagt, USA, var ikke i samme omfang som Storbritanni-
en villig til (eller i stand til) at fungere som långiver til resten af verden (Taylor 1992).
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fra frihandel og over mod bilaterale handelsaftaler. Men med stigende
statslig intervention blev grobunden også lagt for gennemførelsen sene-
re hen af en protektionistisk økonomisk politik (importsubstitution), der
med tiden skulle blive drevet for vidt.

Pengepolitisk skete der også ændringer. Som mange andre lande på
dette tidspunkt havde Argentina et guldfodssystem, hvor sedlernes indlø-
selighed mod guld dog i lange perioder var suspenderet (fra 1914 til 1927
og igen, endegyldigt, fra 1929). I 1931 skete et afgørende brud med guld-
fodssystemet, da pengemængden fra det tidspunkt øgedes uafhængigt af
bevægelser i centralbankens guldbeholdning. Bruddet var, set med nuti-
dens øjne, fornuftigt, eftersom recessionen krævede en lempelig penge-
politik. Regeringen og centralbankens pengepolitiske tiltag i 1935 var
derimod mere tvivlsomme, om end sikkert uomgængelige. På dette tids-
punkt overtog staten alle de "dårlige lån", den uregulerede banksektor
havde akkumuleret i løbet af 1920'erne og 1930'erne. Overtagelsen finan-
sieredes i realiteten ved monetær finansiering og beløb sig til i alt ca. 4
pct. af BNP (della Paolera et al. 1999). Herved blev grobunden lagt for
senere perioders ekstreme og inflationsskabende pengepolitik.

Med recessionen kom også politisk ustabilitet. I september 1930 tog
militæret magten for første gang i det 20. århundrede, og herefter sty-
redes Argentina skiftevis af militæret og civile regeringer (ofte valgt på
et tvivlsomt grundlag). Først i 1989 skulle det igen lykkes en civil rege-
ring at afløse en anden civil regering.

DEN ÅBNE ØKONOMI LUKKER, 1933-76

Den økonomiske nedgangsperiode i Argentina og i resten af verden i
starten af 1930'erne satte gang i en proces, der i løbet af en 20-årig pe-
riode ændrede Argentina fra en meget åben økonomi til en meget luk-
ket. Eksportens andel af BNP faldt fra 24 pct. i 1925-29 til 7 pct. i 1950-
54. Den dag i dag udgør eksporten fortsat ikke mere end ca. 11 pct. af
BNP.

I første omgang var udviklingen primært forårsaget af eksterne for-
hold. Et stærkt faldende bytteforhold i starten af 1930'erne resulterede i
en mangel på udenlandsk valuta i Argentina, en nettodebitor. Som en
konsekvens heraf introduceredes i 1933 et dualt valutakurssystem, hvor
betalinger af gæld og udvalgte importvarer skete til en fordelagtigere
kurs end andre betalinger. Toldsatser blev også sat op i løbet af
1930'erne i et forsøg på at skærme den hjemlige industrisektor under
opbygning.

Industrisektoren opnåede da også pæn vækst i løbet af 1930'erne. Fra
1928 til 1939 steg industriproduktionen årligt med 3,2 pct. (de Paiva
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Abreu 1982). Hvor meget, der skyldtes den statslige intervention, er dog
et åbent spørgsmål. Det duale valutakurssystem og toldsatserne virkede
nemlig i nogen henseender imod den hjemlige industrialisering, da sy-
stemet i højere grad endte med at blive brugt til at subsidiere britiske
importvarer frem for importvarer, der var vigtige for industrialiseringen
(O'Connell 1984).

Argentinas favorisering af Storbritannien havde sin baggrund i Roca-
Runciman konventionen underskrevet af de to lande i 1933. Med aftalen
lykkedes det for Storbritannien at skaffe sig adgang til det argentinske
marked på fordelagtige vilkår, jf. ovenfor, mens Argentina blot fast-
holdt de eksisterende vilkår for adgangen til det britiske marked (de
Paiva Abreu 1982). Storbritanniens forhandlingsmagt stammede pri-
mært fra landets store handelsunderskud over for Argentina, og resulta-
tet af forhandlingerne endte med at skabe stærke anti-britiske følelser i
Argentina.

I løbet af få måneder efter 2. verdenskrigs udbrud forsvandt de euro-
pæiske eksportmarkeder med svære følger for den argentinske land-
brugssektor. De handelsmæssige stridigheder med Storbritannien i løbet
af 1930'erne førte, i sammenhæng med diplomatiske stridigheder med
USA, til en splittet nation med sympatier over for både de allierede og
Tyskland.

Spændingerne endte med at bringe general Juan Perón til magten i
1943 ved et militærkup, hvilket endeligt beseglede Argentinas im-
portsubstitutionsstrategi. Flere forhold havde betydning for, at denne
indadskuende strategi blev valgt. Perón havde sin popularitetsbase
blandt arbejdere i byerne, der ville have fordele af en industriel udvik-
ling, og den kollektive hukommelse om 1930'ernes krise, der blev drevet
af udviklingen i eksterne forhold, spillede sikkert også en rolle. Dertil
kom, at der efter 2. verdenskrig herskede mistro mellem Argentina og
de allierede sejrherrer (det hjalp ikke synderligt, at Argentina erklærede
Tyskland krig i marts 1945). Set med nutidens øjne virker strategien sik-
kert mere hovedløs, end tilfældet var dengang. På det tidspunkt var det
ikke klart, at verdenshandlen i efterkrigstiden atter skulle opleve et
boom til fordel for de mere åbne økonomier.

Importsubstitutionsstrategien bevirkede, at i det næste tiår blev alle
kræfter sat ind på at opbygge en hjemlig industri på bekostning af eks-
portsektoren. Der var dog ikke tale om nogen videre gennemtænkt plan
– eksisterende industrivirksomheder blev, uden hensyn til deres effekti-
vitet, beskyttet via valuta- og importkontrol og eksportsektoren stort set
negligeret. Landbrugssektoren havde store problemer med at skaffe sig
importerede produktionsfaktorer (fx traktorer og kunstgødning), lige-
som staten negligerede forskning i forbedringer af landbrugsproduktio-
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nen. Til gengæld opbyggedes eksempelvis en stor bilindustri på trods af
den begrænsede størrelse af Argentinas hjemmemarked.

Ud over at strategien var dårligt implementeret, havde den også et
tvivlsomt teoretisk grundlag. For det første forudsætter industrialisering
løbende valutaindtægter til import af centrale varer (fx maskiner). En
mere eksportvenlig politik ville kunne have lettet adgangen til uden-
landsk valuta. For det andet forvrider toldsatser og valutarestriktioner
de relative priser, og skaber grobund for misallokering af de investerede
resurser. Givet de urolige eksterne forhold i 1930'erne kan det ikke
udelukkes, at sådanne forvridninger – i en kortere industrietableringspe-
riode – havde sine fordele. Men at bibeholde forvridningerne, og endda
styrke dem, efter at industrisektoren var kommet over sin første etable-
ringsfase, var uhensigtsmæssigt. Dels førte det til fortsat misallokering,
dels gav det ikke de beskyttede virksomheder incitament til at effektivi-
sere produktionen.

I starten af 1950'erne blev det klart, også for Perón, at strategien
havde spillet fallit. Eksporten blev ved med at falde, og i 1952 – et tør-
keår – kom det så vidt, at Argentina måtte importere hvede. Der kom
igen fokus på landbrug og eksport i den økonomiske politik, men de
etablerede forvridninger i de relative priser var ikke lige til at komme
af med. Interesserne i industrien var vægtige (bl.a. repræsenteret ved
militæret og peronistpartiet), mens landbruget efterhånden beskæfti-
gede under 20 pct. af arbejdsstyrken. På trods af de besværlige forhold
formåede Argentina frem til starten af 1970'erne at opnå en årlig
vækst i BNP pr. indbygger på omkring 2,2 pct., jf. figur 1. Sammenlig-
net med resten af verden i denne periode var dette dog et pauvert
resultat.

GÆLDSKRISE OG HYPERINFLATION, 1976-91

Den endelige afslutning på importsubstitutionsstrategien i midten af
1970'erne førte ikke til fornyet vækst i Argentina. Tværtimod blev situa-
tionen endnu mere ustabil – politisk såvel som økonomisk. Den politiske
ustabilitet udviklede sig i en blodig retning. I 1976 tog militæret magten
endnu engang, og i den følgende periode blev der slået hårdt ned på
politiske dissidenter. I 1982 kulminerede denne udvikling med krigen
mellem Argentina og Storbritannien om Falklandsøerne.

En konsekvens af den politiske ustabilitet var, at der heller ikke blev
nogen stabilitet i den økonomiske politik. De forskellige regimer, for
ikke at tale om de forskellige økonomiministre, fik kort tid ved magten,
og landet gik fra den ene krise til den næste (og fra den ene stabilise-
ringsplan til den næste). På sådan en baggrund kan det ikke undre, at
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væksten i BNP pr. indbygger blev negativ mellem 1973 og 1989, som vist
i figur 1.

Selv om den økonomiske udvikling ændrede sig til det værre i denne
periode, fulgte økonomien stadig samme såkaldte "stop-go" konjunk-
turcykler, som Argentina havde gennemlevet siden slutningen af
1940'erne. Et opsving ville hurtigt forplante sig til stigende underskud
på handels- og betalingsbalancen, hvilket i sidste ende ville resultere i
valutakrise og recession. For at genskabe ligevægt ville en devaluering
herefter blive gennemført af den annoncerede faste valutakurs. Den
højere inflation, der følger af en devaluering, ville få et yderligere skub
opad, da stærke fagforeninger forhandlede kompenserende lønstignin-
ger hjem. Endvidere gjorde staten i denne periode stor brug af monetær
finansiering til dækning af budgetunderskuddene, hvilket resulterede i
yderligere inflation (som så igen førte til kompenserende lønstignin-
ger).1

Efter en ekstraordinær kraftig cyklus i midten af 1970'erne overtog
militæret styringen af landet og anlagde en økonomisk politik, der kan
ses som det endelige opgør med importsubstitutionsstrategien. Liberali-
seringer af priser, udenrigshandel og kapitalbevægelser blev gennem-
ført og banksektoren dereguleret. Budgetunderskuddene blev formind-
sket, men ikke elimineret. Hvor underskuddene i 1975 og 1976 var på
henholdsvis 15,6 og 10,6 pct. af BNP, var det i 1977 på 5,0 pct. – et ni-
veau underskuddene holdt sig omkring i de næste par år. Inflationsraten
blev relativt hurtigt bragt ned fra over 300 pct. til under 200. For at
dæmpe inflationen yderligere introduceredes i 1979 et crawling-peg
arrangement, hvor den forudannoncerede deprecieringsrate formind-
skedes over tid. Den gradvist reducerede nedskrivningsrate ville med
tiden mindske den direkte inflationseffekt af deprecieringen, og det var
håbet, at forudannonceringen kunne øge troværdigheden af regerin-
gens disinflationspolitik.

Inflationen blev med valutakursarrangementets indførelse reduceret
til under 100 pct., men inflationen forblev større end den løbende de-
preciering af valutakursen med en stadig dårligere konkurrenceevne til
følge. I starten af regimets levetid – mens der stadig var tiltro til det –
skete der en stor valutaindstrømning, da renterne i Argentina lå væ-
sentligt over verdensniveauet.

Konkurrenceevnen blev imidlertid dårligere og dårligere, og efterhån-
den mistede valutakursarrangementet sin troværdighed med en massiv
kapitalflugt til følge – en kapitalflugt, der i øvrigt kunne ske uhindret,

1
 Eksempelvis var budgetunderskuddet i 1975 på 16 pct. af BNP, hvilket i høj grad finansieredes ved

monetær finansiering. Inflationsraten var således også høj: 335 pct.
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da kapitalbevægelserne netop var blevet fuldt liberaliseret. Centralban-
ken og regeringen opgav ikke valutakursregimet med det samme, men
lånte i stedet store beløb i udlandet, som de herefter solgte for at op-
retholde regimet. Dette udskød dog kun det uundgåelige sammenbrud,
og i 1981 devalueredes valutaen 3 gange med henholdsvis 10, 20 og 20
pct.

Med devalueringerne fulgte store problemer for realøkonomien. Virk-
somheder og banker, der som under 1930'ernes bankkrise i det store
hele var uregulerede, kollapsede, og regeringen endte med at overtage
store dele af den private sektors gæld. Hvor den offentlige sektor i 1980
stod for ca. halvdelen af den eksterne gæld, var andelen steget til 82
pct. i 1985.

Endnu en ekstrem konjunkturcykel i Argentina var gennemlevet; end-
nu en stabiliseringsplan mislykket. Inflationsraten var atter trecifret,
budgetunderskuddet i pct. af BNP tocifret og den eksterne gæld vokset
fra ca. 20 pct. af BNP i 1977 til 60 pct. i 1982.

De følgende år skulle byde på endnu et par mislykkede stabiliserings-
planer bygget op omkring brugen af valutakursen som nominelt anker
(Austral-planen og Primavera-planen i henholdsvis 1985 og 1988). Ingen
af disse planer, denne gang udformet af demokratisk valgte regeringer,
formåede dog at få styr på de offentlige finanser, hvilket lagde grunden
for efterfølgende valutakriser og endnu højere inflationsrater. Primave-
ra-planens kollaps førte til decideret hyperinflation i 1989-90.

Hyperinflationen var kulminationen på 1970'ernes og 1980'ernes fejl-
slagne økonomiske politik, der førte til mere og mere volatile "stop-
go" konjunkturcykler. Den stigende volatilitet afspejledes i inflations-
raterne, idet inflationen "toppede" på højere og højere niveauer over
perioden, jf. figur 2. En konsekvens af den høje inflation var jævnlige
pengeombytninger, som for hver gennemførelse reducerede antallet
af nuller på de cirkulerende pengesedler, jf. tabel 2. Siden 1970 er i alt
13 nuller blevet elimineret på pengesedlerne via disse pengeombyt-
ninger.

ARGENTINAS PENGEOMBYTNINGER Tabel 2

Valuta Indførelsestidspunkt Kurs i forhold til tidligere valuta

Peso Moneda Nacional 1881 -
Peso Ley 1970 1 Ley = 100 Moneda Nacionales
Peso Argentino 1983 1 Argentino = 10.000 Leyes
Austral 1985 1 Austral = 1.000 Argentinos
Peso 1992 1 Peso = 10.000 Australes

Kilde: Argentinas centralbank.
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STABILISERING (… NÆSTEN), 1991-2001

Hyperinflationen gav anledning til, at den i 1989 nyvalgte præsident,
Carlos Menem fra Peronistpartiet, overtog embedet tidligere end plan-
lagt. Hans første 18 måneder på præsidentposten ændrede dog ikke på
nogen måde afgørende ved situationen. Der var fortsat hyperinflation.
Men så gennemførtes i 1991 et disinflationsprogram, der endeligt skulle
formå at stoppe Argentinas kronisk høje inflationstal og kroniske "stop-
go" konjunkturcykler.

Hjørnestenen i disinflationsprogrammet var introduktionen af et cur-
rency board i april 1991, der bandt den argentinske peso fast i forholdet
1 til 1 over for dollaren.1 Til forskel fra tidligere stabiliseringsplaner blev
dette forhold nedskrevet i en lov, der forpligtede centralbanken til at
udveksle dollars mod pesos til den fastlagte kurs. Derudover krævede
loven, at centralbanken var i besiddelse af likvide internationale reser-
ver, der (næsten) dækkede 100 pct. af pengebasen.2 Dette centrale ele-
ment i loven forhindrede monetær finansiering af budgetunderskuddet.
Den monetære finansiering havde ofte tidligere ført til vedvarende høj
inflation i Argentina.

1
 For en nærmere beskrivelse af currency boards henvises til Bie og Hahnemann (2000).

2
 Centralbanken har dog stadig en smule manøvrerum. Fx er det tilladt for centralbanken at købe

argentinske statsobligationer denomineret i dollars, sålænge andelen af internationale reserver
(ekskl. statsobligationerne) ikke falder under 2/3 af pengebasen. Derudover kan centralbanken æn-
dre på bankernes reservekrav.

INFLATION Figur 2
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Nedfældelsen i lov gør det i princippet nærmest umuligt at gennemføre
en devaluering, hvilket dermed øger regimets troværdighed. Devalue-
ringen vil nemlig skulle gennemføres via kongressens vedtagelse af en
ny lov, men i det tidsrum, det tager for kongressen at behandle lovfor-
slaget, vil centralbankens reserver hurtigt forsvinde på grund af kapital-
flugt. Behandles lovforslaget i stedet over en bankferie, vil der derimod
være åbnet for private søgsmål af regeringen.

Gennemførelsen af loven må ses på baggrund af den netop overståe-
de hyperinflation, der efterlod den argentinske befolkning med et
stærkt ønske om stabilitet. Udviklingen i starten af 1990'erne har sand-
synligvis styrket opbakningen til currency boardet. Inflation blev praktisk
taget elimineret, jf. figur 2, og flere og flere lån blev i starten af
1990'erne denomineret i dollars. En devaluering vil således ramme hus-
holdninger, virksomheder og den offentlige sektor hårdt.

Præsident Menem påbegyndte andre reformer i starten af 1990'erne.
Økonomien blev gradvist forsøgt åbnet igen, bl.a. via deltagelse i fri-
handelssamarbejdet MERCOSUR sammen med Brasilien, Paraguay og
Uruguay. Økonomien forblev dog fortsat relativt lukket. Banksektoren
blev liberaliseret (endnu engang), men til forskel fra tidligere opbygge-
des samtidig hermed et effektivt banktilsyn.1 Det lykkedes også for Me-
nem at minimere budgetunderskuddet kraftigt frem til 1993, men der
var ikke tale om nogen decideret reformering af de offentlige finanser. I
stedet fremkom budgetforbedringen bl.a. via privatiseringsgevinster og
et faldende internationalt renteniveau, der lempede Argentinas gælds-
byrde.2

Reformtiltagene i starten af 1990'erne ledte til en usædvanlig makro-
økonomisk stabilitet og pæn vækst i perioden 1991-94. Den dramatiske
stabilisering af økonomien er illustreret i tabel 3. Mest bemærkelses-
værdig var reduktionen af inflationen og budgetunderskuddet, mens
arbejdsløsheden til gengæld steg på baggrund af omfattende struktur-
reformer.

Med stabiliteten vendte de udenlandske kapitaltilførsler atter tilbage
til Argentina, hvilket resulterede i stærkt ekspanderende kreditgivning.
Men tilbageslag i både 1995 og 1998 viste, at situationen fortsat var
følsom. Begge tilbageslag skyldtes pludselige vendinger i de internatio-
nale kapitalstrømme foranlediget af kriser opstået i andre nye
vækstøkonomier. I 1995 opstod krisen i Mexico ("Tequila-krisen"); i 1998
i Rusland ("Ruslandskrisen"). Kriserne resulterede i et markant højere

1
 Argentinas banktilsyn blev sidst i 1990'erne vurderet til at være blandt de nye vækstøkonomiers

bedste (Calomiris et al. 2000).
2
 Gældsbyrden lempedes endvidere også ved en gældsaftale med Argentinas kreditorer gennemført i

1992 under den såkaldte Brady-plan.
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renteniveau, der dæmpede investeringsniveauet og førte til negativ
vækst. Den indenlandske finansielle sektor var ikke udviklet nok til at
kunne kompensere for faldet i udenlandske kapitaltilførsler, snarere
tværtimod. Under begge kriser har stigende usikkerhed ført til et fald i
bankindskud med mindre indenlandsk privat långivning til følge.1

De negative effekter af kriserne har været større i Argentina end i de
fleste andre nye vækstøkonomier. Argentina var et af de få lande bort-
set fra Mexico, der blev ramt af Tequila-krisen, og Ruslandskrisen førte
Argentina ind i den aktuelle 3 år lange recession. En årsag til den større
sårbarhed er, at Argentina har stået alene med fastkurspolitik (currency
board), mens de omgivende landes flydende valutaer er deprecieret
kraftigt.2 Dette har forringet Argentinas konkurrenceevne betydeligt og
dermed vanskeliggjort et opsving.

Den langvarige nedgang i kølvandet på Ruslandskrisen har ført til en
stærk belastning af de offentlige finanser. Skatteindtægterne har været
for nedadgående på grund af den negative indkomstudvikling, og det
har vist sig vanskeligt at skære i udgifterne (dog reduceredes statsløn-
ninger på over 500 pesos om måneden med 13 pct. i juli 2001). Resulta-
tet har været stigende budgetunderskud og offentlig gæld.

Mod slutningen af år 2000 førte Argentinas fortsatte økonomiske pro-
blemer til stigende usikkerhed om bæredygtigheden af Argentinas
gældsbyrde. Investorer viste sig mindre tilbøjelige til at holde argentin-
ske statsobligationer, da de tilsyneladende vurderede, at risikoen for, at
Argentina gik i betalingsstandsning, var øget betydeligt. Argentinas
problemer førte til, at IMF i januar 2001 tildelte et lån på 14 mia.dollar3,
hvilket – for en kortere periode – genskabte roen på de finansielle mar-

1
 Usikkerheden kan fx dreje sig om currency boardets overlevelse, men også om frygt for, at regerin-

gen ville kunne finde på at beskatte bankindeståender (en måde det offentlige tidligere har inddre-
vet skatter på i Argentina). Derudover kan frygt for bankernes solvens også spille en rolle, selv om
banksektoren i dag generelt er velfunderet. Enkelte banker kollapsede dog i forbindelse med Tequi-
la-krisen.

2
 Dette gælder i høj grad for Brasiliens valuta oven på Ruslandskrisen.

3
 Inkl. et IMF-lån givet i 2000, som Argentina imidlertid ikke havde benyttet sig af på tidspunktet for

tildelingen af det nye lån.

MAKROØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 3

Pct. 1989 1994 2000

Real BNP-vækst ............................................. -6,2 5,8 -0,5
Inflation  ........................................................ 4.928,6 3,9 -0,7
Betalingsbalancens løbende poster1 ............ -1,8 -3,7 -3,2
Den offentlige sektors budgetbalance1  ...... -21,8 -2,3 -3,6
Arbejdsløshed2................................................ 7,1 12,2 14,7

Kilde: IMF.
1 I pct. af BNP.
2 I pct. af arbejdsstyrken.
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keder. Vedvarende dårlige økonomiske nøgletal for Argentinas økonomi
og politisk ustabilitet førte dog til en fornyet tillidskrise i juli og et nyt
IMF-lån på 8 mia.dollar i september.

De to IMF-lån givet i 2001 kan ikke siges at have været exceptionelle
begivenheder. Argentina har historisk gjort god brug af lånemulighe-
derne hos IMF, jf. tabel 4, der giver en oversigt over Argentinas nyere
IMF-lån. Størrelsen af Argentinas seneste lån har således været betydeli-
ge – både i forhold til Argentinas tidligere lån og i forhold til Argentinas
kapitalindskud i IMF.

AFSLUTNING

Argentinas kriser i det 20. århundrede har været forskelligartede. I før-
ste tredjedel af århundredet blev Argentina ramt af sin åbenhed, da
verdenshandlen skrumpede ind. Efter 2. verdenskrig ramtes landet af sin
lukkethed i en verden, der atter begyndte at åbne op. Timingen kan
ikke siges at have været på Argentinas side.

I den sidste tredjedel af århundredet har ustabilitet, politisk såvel som
økonomisk, skabt særdeles vanskelige vilkår for det hårdt prøvede land.
Udviklingen i starten af 1990'erne gav anledning til forhåbninger. Poli-
tisk havde demokratiet endelig fået rodfæste, og økonomiske reformer
bibragte den nødvendige stabilitet. Men tilbageslag senere hen i årtiet
har vist, at situationen fortsat er skrøbelig.

ARGENTINAS NYERE IMF-LÅN Tabel 4

Mio.SDR1 Beløb Pct. af kvote2

1984 ............................................................... 1.183 106
1987 ................................................................ 948 85
1989 ................................................................ 736 66
1991 ................................................................ 780 70
1992 ................................................................ 2.149 193
19933 ............................................................... 334 162
19953 ............................................................... 1.537 262
1996 ................................................................ 720 47
1998 ................................................................ 2.080 135
2000 ................................................................ 5.399 255
2001, januar3 .................................................. 5.187 500
2001, september3............................................ 6.351 800

Kilde: IMF.
1 Special Drawing Rights (SDR) er en international reserveenhed skabt af IMF som supplement til eksisterende reserver.

Værdien af SDR er fastlagt ud fra en kurv af hovedvalutaer. I 2000 var den gennemsnitlige værdi af SDR 1,32 dollar.
2 Pct. af kvote angiver lånets størrelse i forhold til Argentinas kapitalindskud i IMF – Argentinas såkaldte kvote.
3 Der var tale om en forøgelse af et tidligere lån. Tallet i beløbskolonnen angiver låneforøgelsen, mens tallet i sidste

kolonne angiver det samlede låns størrelse relativt til Argentinas IMF-kvote. I 1993 faldt den relative størrelse af lånet i
forhold til kvoten på trods af låneforøgelsen, hvilket skyldtes en kvoterevision gennemført i 1992.
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Pressemeddelelser

NATIONALBANKENS OFFENTLIGGØRELSE AF VALUTAKURSER

Den 11. september 2001
Nationalbanken ophører fra 1. januar 2002 med at offentliggøre valuta-
kurser for de nationale valutaer i euroområdet. Disse 12 lande har siden
1. januar 1999 haft euroen som fælles valuta, og efter introduktionen af
eurosedler og -mønter fra 1. januar 2002 vil de hidtidige nationale sed-
ler og mønter hurtigt ophøre med at cirkulere. Nationalbanken vil fort-
sat offentliggøre valutakursen for euro. De fastlåste omregningskurser
mellem de 12 nationale valutaer og euroen kan ses på Nationalbankens
websted www.nationalbanken.dk under euro.

I lyset af det øgede samkvem med en række øst- og centraleuropæiske
lande samt nogle asiatiske lande vil Nationalbanken fra 1. januar 2002
offentliggøre valutakurser for 8 nye lande.

VALUTAKURSLISTEN VIL SÅLEDES FRA 1. JANUAR 2002 OMFATTE FØLGENDE VALUTAER:

Euroområdet ............... Euro EUR
USA............................... Dollar USD
Storbritannien ............. Pund GBP
Sverige ......................... Krone SEK
Norge ........................... Krone NOK
Island............................ Krone ISK
Schweiz ........................ Franc CHF
Canada ......................... Dollar CAD
Japan............................ Yen JPY
Australien .................... Dollar AUD
New Zealand................ Dollar NZD
Estland ......................... Kroon EEK ny
Letland ......................... Lats LVL ny
Litauen Litas LTL ny
Polen ............................ Zloty PLN ny
Tjekkiet ........................ Koruna CZK ny
Ungarn ......................... Forint HUF ny
Hongkong.................... Dollar HKD ny
Singapore..................... Dollar SGD ny

SDR (beregnet) XDR
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Nationalbankens valutakurser fastsættes normalt på grundlag af oplys-
ninger fra en række centralbanker kl. 14.15, og de offentliggøres til
information. Der kan ikke købes valuta af Nationalbanken eller sælges
valuta til Nationalbanken til de offentliggjorte kurser.

Valutakurserne vil fra 1. januar 2002 blive offentliggjort ca. kl. 14.30.

DEN 18. SEPTEMBER 2001 OM RENTENEDSÆTTELSE

Diskontoen og foliorenten nedsættes med 0,50 pct. til 3,75 pct. Natio-
nalbankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser nedsættes med
0,50 pct. til 4,15 pct.

Rentenedsættelsen har virkning fra 18. september 2001.
Efter terrorangrebet på USA har en række centralbanker nedsat de of-

ficielle rentesatser med 0,50 pct. for at modvirke den forøgelse af usik-
kerheden om den økonomiske udvikling, som er en følge af angrebet.
Dette gælder blandt andet Den Amerikanske Forbundsbank og Den
Europæiske Centralbank. Nationalbankens rentenedsættelse er en følge
af denne internationale udvikling. Rentespændet mellem Danmark og
euroområdet fastholdes således uændret.

DEN 8. NOVEMBER 2001 OM RENTENEDSÆTTELSE

Diskontoen og foliorenten nedsættes med 0,50 pct. til 3,25 pct. Natio-
nalbankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser nedsættes med
0,50 pct. til 3,60 pct.

Rentenedsættelsen har virkning fra 9. november 2001.
Rentenedsættelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank,

ECB, har nedsat den laveste budrente på sine primære markedsoperati-
oner (refi-renten) med 0,50 pct. til 3,25 pct.
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Udvalgte månedlige økonomiske indikatorer......................................... 11

Udvalgte kvartalsvise økonomiske indikatorer ....................................... 12

Nationalbankens  statistiske  publikationer

Kilde- og signaturforklaring

0  Nul eller mindre end en halv af den anvendte enhed.

… Tal foreligger ikke eller er uden større interesse.

Visse af de seneste tal kan være foreløbige. Der kan som følge af afrun-
dinger være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de
anførte totalbeløb.

Redaktionen af tabelafsnittet er afsluttet den 19. november 2001.

Danmarks Nationalbank er kilde til tabellerne 1 til 7, dog er Københavns
Fondsbørs kilde til serierne over obligationsrenter og aktiekursindekset i
tabel 1. Danmarks Statistik er kilde til tabellerne 8 til 12 bortset fra valu-
takursserierne i tabel 10, hvor Danmarks Nationalbank er kilde.



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 5,20 7,30 248

2001  31. aug ..... 4,25 4,65 2000 okt ........... 5,43 5,58 7,41 271

 18. sep ...... 3,75 4,15 2001 maj........... 4,94 5,46 7,32 251
   5. okt . .... 3,75 4,10 jun............ 4,85 5,36 7,23 246
   9. nov...... 3,25 3,60 jul ............. 4,82 5,18 7,17 244

aug........... 4,57 5,06 7,10 225

sep ........... 4,02 5,01 7,06 199

19. nov ...... 3,25 3,60 okt ........... 3,80 4,65 7,04 206

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 okt ......................... 126,8 42,4 59,8 48,9 15,7 48,8 15,7

2001 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 14,5 62,8 4,8
aug......................... 122,5 44,6 68,7 62,1 2,9 58,4 6,6
sep ......................... 143,4 44,4 83,6 73,1 2,8 63,1 12,8
okt ......................... 146,1 44,4 82,1 63,0 11,9 58,3 16,6



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 okt ............ 14,6 8,2 6,3 16,8 -1,1 0,2 22,2 15,7

2001 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 1,7 6,6
sep ............ -3,9 10,1 -14,0 20,0 0,0 0,2 6,2 12,8
okt ............ 15,8 15,2 0,5 3,7 0,6 -1,0 3,7 16,6



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

heraf:

Indenlandske udlån

heraf:

Balancesum 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  .................. 2.806,0 1.757,8 1.066,7 499,1 114,0 60,3 515,5

2000 sep ............ 2.921,9 1.735,3 1.049,5 500,7 112,0 124,9 540,2

2001 apr ............ 2.908,6 1.823,0 1.083,2 541,9 137,8 24,9 576,7
maj............ 2.950,7 1.830,7 1.089,2 545,4 127,0 7,9 563,6
jun ............ 2.964,8 1.847,8 1.102,9 546,8 126,2 16,5 560,0
jul ............ 2.919,2 1.847,0 1.102,8 547,2 136,7 -8,6 569,6
aug............ 2.937,7 1.847,2 1.112,7 544,2 138,3 -12,0 582,1
sep ............ 3.019,4 1.878,5 1.121,2 559,6 141,5 1,8 581,6

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 18,8 -9,4 -63,2 -5,0

2000 sep ............ 9,7 10,6 6,4 18,9 -13,3 -32,3 -0,3

2001 apr ............ 8,0 9,4 6,4 18,8 9,7 -66,7 4,4
maj............ 10,2 9,1 6,7 19,0 14,2 -90,8 -1,0
jun ............ 6,0 8,4 6,5 17,6 4,2 -90,5 2,0
jul ............ 4,2 7,6 7,1 10,0 21,1 -106,4 6,2
aug............ 2,7 7,8 7,8 10,0 25,0 -109,0 5,7
sep ............ 3,3 8,3 6,8 11,8 26,3 -98,5 7,7

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  .................. 525,4 235,9 186,3 104,7 312,5 66,2 246,3 942,6

2000 sep ............ 520,2 227,5 190,3 118,1 337,9 70,8 267,1 976,1

2001 apr ............ 556,7 235,5 215,1 112,0 … … … …
maj............ 552,2 233,8 210,9 115,2 … … … …
jun ............ 568,3 243,9 214,6 130,9 331,3 52,5 278,8 1.030,6
jul ............ 561,3 238,9 214,8 118,5 … … … …
aug............ 553,4 240,8 211,2 117,5 … … … …
sep ............ 578,1 244,4 221,5 121,1 308,0 47,3 260,7 1.007,3

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 .................. 31,4 16,1 59,0 -0,2 -9,5 -46,3 10,9 10,9

2000 sep ............ 29,7 12,2 57,5 -0,4 1,1 -36,4 19,7 14,3

2001 apr ............ 16,7 8,7 39,5 36,1 … … … …
maj............ 14,8 9,6 36,1 34,5 … … … …
jun ............ 10,2 8,8 19,3 48,5 5,1 -34,7 18,7 12,1
jul ............ 9,3 10,6 12,8 21,2 … … … …
aug............ 9,5 12,8 13,9 8,3 … … … …
sep ............ 11,1 7,5 16,4 2,6 -8,8 -33,2 -2,4 3,2

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 sep ............ 1.234,4 1.083,1 814,7 94,9 13,1 1.111,9

2001 apr ............ 1.249,2 1.120,0 840,3 124,3 20,8 1.160,1
maj............ 1.268,8 1.129,5 847,9 130,3 22,5 1.162,6
jun ............ 1.293,0 1.131,9 851,6 139,7 25,3 1.188,6
jul ............ 1.265,5 1.139,5 856,5 149,8 28,7 1.175,3
aug............ 1.291,0 1.148,8 864,5 162,6 31,1 1.194,9
sep ............ 1.322,2 1.153,8 869,4 172,6 34,2 1.223,0

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 sep ............ 3,6 3,6 4,4 108,0 70,9 3,5

2001 apr ............ 4,6 5,5 5,6 55,6 83,2 5,8
maj............ 6,1 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
aug............ 5,7 6,3 6,3 72,9 145,8 8,1
sep ............ 7,1 6,5 6,7 81,8 159,8 10,0

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

2  Udlån til husholdninger omfatter også udlån til selvstændige erhvervsdrivende.



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

Kapitalimport

Heraf:

Direkte
investeringer

Løbende
betalin-

ger

Kapital-
over-

førsler I alt

Uden-
landske i
Danmark

Danske i
udlandet

Danske
krone-

obligati-
oner

Fejl
og ude-
ladelser

Forøgelse
af

valuta-
reserven

Mia.kr.

1996 .................. 13,2 0,2 14,2 2,7 -14,4 30,8 -6,8 20,8
1997 .................. 9,7 0,7 52,7 18,5 -27,8 44,8 -20,1 43,0
1998 .................. -8,7 0,3 -18,7 52,0 -30,0 0,1 -2,1 -29,2
1999 .................. 9,9 0,9 63,7 111,0 -112,7 14,6 -10,2 64,2
2000 .................. 25,6 -0,1 -39,8 261,1 -196,9 -21,5 -28,6 -43,0

okt 99 - sep 00 ... 15,4 -0,4 -41,3 280,9 -189,0 -28,4 -33,9 -60,2

okt 00 - sep 01 ... 50,1 0,1 -33,7 69,2 -110,5 -38,3 23,6 40,2

2000 sep  ........... 3,5 -0,1 -9,7 3,5 1,9 2,2 -5,0 -11,3

2001 apr ............ 3,6 -0,2 -9,3 1,1 -2,6 -11,1 4,2 -1,8
maj............ 8,3 0,0 -6,9 2,1 -5,5 -2,8 3,0 4,4
jun............. 3,5 0,0 0,7 6,7 -2,1 12,8 -3,0 1,2
jul .............. 4,0 -0,1 -2,7 1,8 -5,5 -5,3 -1,3 -0,1
aug............ 4,8 0,0 -12,4 1,4 -3,6 -2,2 10,6 3,0
sep ............ 1,1 0,0 17,7 3,8 -2,5 3,6 2,0 20,9



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 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 ........ 332,8 158,1 83,4 68,1 0,2 309,8 149,1 126,1
2. kvt ........ 343,3 161,7 86,1 69,9 0,6 318,3 154,0 128,9

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

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

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

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



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 ............................... 25,3 -2,0 23,3 -18,4 -15,2 -10,2
1999 ............................... 44,9 12,4 57,3 -16,6 -20,6 20,2
2000 ............................... 55,1 20,9 76,0 -29,1 -26,3 20,6

okt 99 - sep 00 ................ 52,7 15,2 67,8 -26,9 -23,4 17,5

okt 00 - sep 01 ................ 64,2 34,4 98,6 -29,6 -26,3 42,7

2000 sep ......................... 8,2 2,6 10,8 -2,0 -2,1 6,7

2001 apr ......................... 4,4 2,9 7,3 -4,4 -2,1 0,8
maj......................... 5,5 2,4 7,9 -1,0 -2,2 4,6
jun.......................... 4,4 1,5 6,0 0,0 -3,1 2,8
jul ........................... 4,7 3,6 8,3 -2,6 -2,6 3,1
aug......................... 7,7 3,9 11,5 -2,0 -1,8 7,8
sep ......................... 6,6 2,0 8,5 -1,2 -3,5 3,9



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 okt ............ 2,7 2,9 6,9 744,73 870,72 94,3 99,3

2001 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 96,3 101,0
aug............ 2,6 2,5 1,5 744,52 826,77 97,2 101,9
sep ............ 2,2 2,2 0,7 744,14 817,05 97,6 102,7
okt ............ 2,1 2,2 -0,3 743,67 820,79 97,6 …



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 8.319 113.624 2 5 -1

Sæsonkorrigeret

2000 okt ............... 5,5 118 116,2 620 8.747 3 8 -3

2001 maj............... 5,2 120 117,8 633 8.235 -1 -3 -14
jun................ 5,2 118 117,1 598 8.433 0 -6 -13
jul ................. 5,1 124 117,2 … 7.925 -1 -6 -13
aug............... 5,1 122 118,0 … 8.504 -2 -6 -13
sep ............... 5,0 118 … … 7.838 -2 -9 -15
okt ............... … … … … 8.084 -3 -10 -14



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-
doms-

værdi 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 1.874 117,6 98,2 112,5
3. kvt .............. 2.685 1.872 118,9 97,9 115,1
4. kvt .............. 2.686 1.873 120,0 98,0 116,2

2001 1. kvt .............. 2.695 1.879 121,4 100,7 118,2
2. kvt .............. 2.696 1.878 123,2 … 118,8

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

2001 1. kvt .............. 0,3 0,4 3,6 0,9 7,9
2. kvt .............. 0,3 0,2 4,8 … 5,6



Nationalbankens statistiske publikationer

Nyt
Publikationsserien bringer de seneste statistiske oplysninger om udvik-
lingen på de danske finansielle markeder. Al førstegangsudgivelse af
finansiel statistik fra Nationalbanken sker i Nyt, og statistikken udsendes
umiddelbart efter udarbejdelse. Alle tabeltekster er oversat til engelsk.

Månedsoversigten
Månedsoversigten omfatter samme emneområder som Nyt publikatio-
nerne, men bringer så vidt muligt længere tidsserier. Desuden er oplys-
ningerne i flere tilfælde mere detaljerede. Publikationen udsendes den
sidste bankdag hver måned. Tabeller samt metodebeskrivelser er oversat
til engelsk.

Særlige opgørelser
Publikationsserien indeholder statistikker, der ikke udkommer med faste
mellemrum, fx detaljerede opgørelser af udlandsgælden og direkte in-
vesteringer.

Internet
Alle Nyt publikationer, Månedsoversigten og Særlige opgørelser er frit
tilgængelige på Nationalbankens hjemmeside: www.nationalbanken.dk.
Desuden findes en udgivelseskalender for Nyt, der dækker løbende må-
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
er 260 kr. Priserne svarer til forsendelsesomkostningerne mv. Særlige
opgørelser udsendes gratis til abonnenter af Nyt og Månedsoversigten.

Tilmelding
Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Danmarks Nationalbank,
Informationssektionen, tlf. 33 63 70 00 , fax 33 63 71 03 eller på E-mail
info@nationalbanken.dk



Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K

Telefon 33 63 63 63 Fax 33 63 71 25

www.nationalbanken.dk E-mail: info@nationalbanken.dk




