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Seneste økonomiske og monetære udvikling 

Oversigten vedrører perioden fra midten af maj til udgangen af august 
2002 

 

UDVIKLINGEN PÅ DE INTERNATIONALE FINANSIELLE MARKEDER 

De internationale finansielle markeder har i det forløbne kvartal været 
præget af uro med faldende aktiekurser og lange renter samt en svæk-
kelse af dollar over for euro og yen. Sammen med en række svage øko-
nomiske nøgletal har det skabt usikkerhed om de globale konjunkturud-
sigter. 

Aktiekurserne faldt samtidigt i USA, Japan og euroområdet fra midten 
af maj til slutningen af juli, jf. figur 1. De amerikanske og europæiske 
aktier faldt med ca. 30 pct., og de japanske ca. 20 pct. I løbet af august 
steg kurserne i USA og euroområdet lidt igen, mens de japanske var 
uændret. Ud over en høj grad af samvariation har de globale aktiemar-
keder også været særdeles volatile, jf. figur 2.  Selv på dage uden mar-
kedsspecifikke nyheder har der været betydelige kursbevægelser.  

 
 

AKTIEKURSER I USA, JAPAN, EUROOMRÅDET OG DANMARK Figur 1 

Anm.: 
Kilde: 

Værdi af aktiekursindeks 1. januar 2000 = 100. Dagsobservationer. Sidste observation er 30. august. 
EcoWin. 
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Der kan ikke gives fuldt dækkende forklaringer på de store fald i aktie-
kurserne. Flere forhold kan have påvirket prisfastsættelsen af aktier, og 
faldet er desuden en fortsættelse af en tendens, der startede allerede i 
2000 fra et historisk højt kursniveau. Aktuelt har markedsdeltagerne 
ændret syn på to fundamentale forhold. Forventningerne til virksomhe-
dernes indtjening er blevet nedjusteret, og der er sket en stigning i op-
fattelsen af risikoen ved at eje aktier frem for mere sikre investeringer, 
fx statsobligationer. Begge forhold trækker mod lavere kurser.1   

I USA er nedjusteringen af forventningerne til virksomhedernes frem-
tidige indtjening især udløst af generel tvivl om regnskabspraksis og 
virksomhedsledelse efter nogle tilfælde af uregelmæssigheder hos ame-
rikanske virksomheder. Hovedspørgsmålet er, om virksomhedernes regn-
skaber giver et rigtigt billede af virksomhedernes indtjening, risiko og 
forpligtelser. Generel usikkerhed om rigtigheden af oplysningerne, kan 
– ud over nedjustering af forventninger til indtjeningen – også have 
medført en stigning i investorernes opfattelse af risikoen ved at holde 
aktier. 

Erhvervsskandalerne i USA har rejst flere principielle spørgsmål vedrø-
rende regnskabs- og forretningspraksis. Aktieoptioner bruges i stor grad 

 1
  For en detaljeret gennemgang af prisfastsættelsen af aktier og fortolkningen af udviklingen i aktie-

markedet i USA frem til ultimo 2000, se Steen Ejerskov, Aktiekurser, boligpriser og pengepolitik, 
Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2000. 

VOLATILITET PÅ AKTIEMARKEDET I USA Figur 2 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Volatilitetsmålet er implicit volatilitet, der er beregnet ud fra en kurv af optioner skrevet på Standard & Poor's 100 
aktieindeks. Jo højere (implicit) volatilitet, desto mere usikre er markedsaktørerne på den fremtidige kursudvikling. Se 
også Finansiel Stabilitet 2002, Danmarks Nationalbank, side 58. Dagsobservationer. Sidste observation er 30. august. 
EcoWin. 
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som aflønning af ledelsen i virksomhederne. Ledelsens privatøkonomi-
ske incitamenter har derfor været knyttet tæt til at få virksomhedens 
aktiekurs til at stige, og det har i nogle tilfælde fristet til at lave regn-
skaber, som tegnede det lysest mulige billede af selskabets situation. 
Ligeledes har nogle revisionsfirmaer haft en uhensigtsmæssig sammen-
blanding af revision og rådgivning for enkeltselskaber. I USA blev der i 
løbet af sommeren vedtaget en lov, der bl.a. øger overvågningen af 
revisionsselskaber. 

Forventningerne til virksomhedernes indtjening kan også være faldet 
som følge af dårligere udsigter for den økonomiske vækst i takt med 
fremkomsten af svage økonomiske nøgletal. Desuden kan investorerne 
have nedjusteret forventningerne til den globale økonomis vækstpoten-
tiale på længere sigt. Lavere vækst i økonomien vil – alt andet lige –  
skabe lavere indtjening i virksomhederne. 

Endelig kan aktiekursfaldene måske først og fremmest ses som en kor-
rektion fra et højt niveau. Som nævnt afhænger aktiers pris bl.a. af ind-
tjeningen. Historisk har forholdet mellem pris og indtjening for brede 
aktieindeks vist sig at ligge forholdsvis konstant over en meget lang 
årrække, dog med udsving fra år til år. Prisen for aktier i det amerikan-
ske aktieindeks Standard & Poor's 500 har fx været 18 gange den årlige 
indtjening fra 1970-2002, men i slutningen af 1990'erne steg forholdet 
betydeligt, jf. figur 3. Fra starten af 2000 har faldende aktiekurser skub-

 

PRIS-INDTJENINGSFORHOLD I USA: STANDARD & POOR'S 500 Figur 3 

Anm.: 
 
Kilde: 

Pris-indtjeningsforholdet er forholdet imellem den reale kurs og den reale indtjening beregnet som et 10-årigt 
glidende gennemsnit. Månedsobservationer. Sidste observation er juli 2002. 
EcoWin og egne beregninger. 
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bet forholdet tilbage mod det historiske gennemsnit, og de seneste 
kursfald kan ses som en fortsættelse af denne tendens. 

Efter et års tid med relativ stabilitet er dollar blevet svækket med knap 
10 pct. over for euro fra medio maj til ultimo august, jf. figur 4. Dollaren 
er deprecieret i samme størrelsesorden over for yen, selv om den japan-
ske centralbank gentagne gange har interveneret på valutamarkederne 
for at modvirke styrkelsen af yen vis-a-vis dollar. Svækkelsen af dollar 
skete især frem til slutningen af juli, hvorefter dollaren blev styrket igen. 
Udviklingen har dermed fulgt udviklingen i aktiekurserne i USA og kan 
skyldes, at udenlandske investorer har solgt ud af deres amerikanske 
aktiebeholdninger. 

Prisen for en tønde olie er fra midten af maj til slutningen af august 
steget til knap 28 dollar, hvilket dækker over et fald frem til begyndel-
sen af juni og en stigende tendens derefter. I samme periode har guld-
prisen varieret en del, men var stort set uændret ved udgangen af au-
gust. Generelt set har guldprisen dog været stigende siden begyndelsen 
af 2001, og p.t. ligger den ca. 20 pct. over det daværende niveau.  

Statsobligationsrenterne er faldet betydeligt over hele rentekurven i 
både USA og euroområdet. Medio maj var den 10-årige rente i både 
USA og Tyskland omkring 5,2 pct., men er siden faldet henholdsvis ca. 
1,1 pct. og 0,6 pct., og den amerikanske rente er nu lavere end den ty-
ske, jf. figur 5. Den japanske 10-årige rente er i perioden faldet margi-
nalt til 1,2 pct. I lighed med aktiemarkederne har de globale obligati-

HOVEDVALUTAERNES UDVIKLING Figur 4 

Anm.: 
Kilde: 

Dagsobservationer. Sidste observation er 30. august. 
EcoWin. 
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onsmarkeder udvist høj korrelation og stor volatilitet. Ydermere har 
samvariationen imellem aktie- og obligationskurser været anselig i peri-
oden, idet aktiekurser og obligationskurser har bevæget sig modsat af 
hinanden, tilsyneladende med aktiekurserne som den udløsende faktor. 

De pengepolitiske renter har været uændrede i den betragtede perio-
de. Den amerikanske centralbank, der satte renten ned 11 gange i løbet 
af 2001 for at imødegå den økonomiske afmatning, nedsatte senest 
renten, fed funds target rate, i december 2001 til 1,75 pct. Den Europæi-
ske Centralbanks, ECBs, pengepolitiske rente, minimumsbudrenten, er 
3,25 pct. og blev senest sat ned i november 2001. Den korte rente i Ja-
pan er fortsat de facto 0. 

Faldet i de lange renter har betydet en indsnævring af forskellen mel-
lem de pengepolitiske renter og de lange renter, og er i overensstem-
melse med vigende forventninger til et økonomisk opsving. Dette indi-
keres også – fx i USAs tilfælde – af markedsforventningerne til fed funds 
target rate. I foråret var forventningen, at den amerikanske centralbank 
ville stramme pengepolitikken i efteråret som reaktion på en kommende 
konjunkturopgang, mens der i august ikke forudses rentestigninger, 
men snarere rentenedsættelser, jf. figur 6.1 Forskellen mellem de penge-
politiske og de lange renter kan desuden indgå i en vurdering af, om 

 1
  Ud over et svagere konjunkturforløb kan det være et udtryk for, at den amerikanske centralbank 

ikke ventes at sætte renterne op i en periode med uro på de finansielle markeder. 

LANGE RENTER I USA OG TYSKLAND Figur 5 

Anm.: 
Kilde: 

Dagsobservationer. Sidste observation er 30. august. 
EcoWin. 
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pengepolitikken er ekspansiv eller kontraktiv, jf. boks 1. Pengepolitikken i 
USA må fortsat betegnes som ekspansiv. Ud over at afspejle forventninger 
til den økonomiske udvikling kan bevægelserne på kapitalmarkederne i 
sig selv indvirke på udviklingen, da husholdningernes og virksomhedernes 
efterspørgsel påvirkes, og hvis effekten samlet er negativ, kan forvent-
ningerne delvist blive selvopfyldende.  

 
DEN INTERNATIONALE ØKONOMISKE UDVIKLING 

USA 
I begyndelsen af 2002 var der klare tegn på vækst i amerikansk økonomi, 
men i løbet af sommeren er det blevet usikkert, om tendensen fortsætter. 
Der er bekymring for, at uroen på de finansielle markeder vil brede sig til 
realøkonomien, idet tillidsindikatorerne har været vigende, og national-
regnskabet for 2. kvartal viste en svagere udvikling end ventet.  

BNP voksede med 0,3 pct. i 2. kvartal mod 1,2 pct. i 1. kvartal. Vækst-
nedgangen dækker primært over aftagende vækst i privat og offentligt 
forbrug samt et fald i lagrenes vækstbidrag. 

Nationalregnskabstallene for de seneste par år blev desuden revideret 
ned, jf. figur 7. Væksten i BNP for 2000 og 2001 er blevet justeret ned 
fra 4,1 pct. og 1,2 pct. til henholdsvis 3,8 pct. og 0,3 pct., og har dermed 
sået tvivl om styrken af produktivitetsvæksten i USA de senere år og der- 

FORVENTNINGER TIL FED FUNDS TARGET RATE Figur 6 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Forventningerne er beregnet ud fra fed funds futures. Fra beregningsdatoerne, dvs. 30. maj og 30. august, er
forventningerne beregnet 8 måneder frem, og sidste observation, der vedrører forventningerne den 30. maj, er
dermed januar 2003. 
EcoWin og egne beregninger. 
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med også om væksten i virksomhedernes indtjening på længere sigt. 
Nedgangen i 2001 har desuden vist sig at være mere langvarig end hidtil 
antaget, da de nye tal viser, at produktionen faldt ikke kun i 3. kvartal, 
men også i 1. og 2. kvartal.  

RENTEGAB OG PENGEPOLITIKKEN I USA Boks 1 

Det er ofte af interesse at vide, om pengepolitikken er ekspansiv eller kontraktiv. En 

metode hertil er at se på forskellen mellem den lange rente og den korte pengepoli-

tisk fastsatte rente. Er den korte rente markant lavere end den lange, er pengepoli-

tikken ekspansiv. For at fastlægge et udgangspunkt kan forskellen korrigeres for den 

gennemsnitlige forskel, som har eksisteret mellem kort og lang rente over en længere 

periode. Dette mål er i figuren indtegnet som rentegabet. I USA har rentegabet fulgt 

outputgabet, dvs. forskellen mellem økonomiens faktiske produktion og produkti-

onspotentiale – ganske nøje. Når outputgabet har været negativt, så har pengepoli-

tikken været ekspansiv og omvendt. Der har dog ikke været tale om en mekanisk re-

gel, da der til tider har været divergens imellem de to serier, hvilket kan skyldes revi-

sioner til outputgabet (1994-95) og ekspansiv pengepolitik i forbindelse med ekstra-

ordinær uro på de finansielle markeder (1998-99). Det seneste fald i den lange rente 

har i dette begrebsapparat gjort pengepolitikken lidt mindre ekspansiv, idet den 

pengepolitiske rente har ligget fast, mens forventningerne til fremtidigt afkast af in-

vesteringer i realkapital er faldet. 

 

RENTEGAB OG PENGEPOLITIK I USA 1986-2002 

Anm.:
 
 
 
 
Kilde: 

Rentegabet er beregnet som fed funds target rate minus den 10-årige statsobligationsrente plus den gen-
nemsnitlige forskel, der har været ca. 1,3 pct. i perioden. Der er anvendt månedsobservationer for renteseri-
erne. Observationen for outputgabet i 2002 er OECDs seneste forecast indeholdt i OECD Economic Outlook
71 databank. Outputgab er årsobservationer og inflation månedsobservationer. Sidste observation er august
2002. 
EcoWin, OECD og egne beregninger.  

1 Se også Anders Møller Christensen, The real interest rate gap: Measurement and applications, Danmarks National-
bank, Working Paper 6, 2002. 
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REVISION AF BNP-VÆKST I USA  Figur 7 

Anm.: 
 
Kilde: 

Figuren angiver opgørelsen af BNP før og efter revisionen af nationalregnskabstallene, der blev offentliggjort den 
31. juli.  Værdi af BNP 1. kvartal 1999  = 100. Sidste observation er 2. kvartal 2002.  
EcoWin. 

 
Ud over aftagende BNP-vækst har vigende erhvervs- og forbrugertillid – 
utvivlsomt med turbulensen på de finansielle markeder som medvirken-
de årsag – bidraget til at så tvivl om fornyet opgang. Forventningen i 
sidste kvartal om en robust fremgang i økonomien byggede netop bl.a. 
på anselige stigninger i forventningsindikatorer igennem foråret. Insti-
tute of Supply Managements tillidsindeks for fremstillingssektoren faldt 
til 50,5 i juli, jf. figur 8. Et niveau under 50 indikerer tilbagegang i pro-
duktionen. Forbrugertilliden faldt ligeledes. 

Omvendt er der nøgletal, der fortsat indikerer fremgang. Industripro-
duktionen var stigende i årets første 7 måneder, beskæftigelsen holdt op 
med at falde, realindkomsterne voksede, og boligpriserne fortsatte stig-
ningen. Bilsalget gik i juli op med næsten 10 pct. i forhold til året før, bl.a. 
som følge af favorable finansieringsvilkår. Trods justeringer i national-
regnskabstallene har produktivitetsudviklingen været fordelagtig. I løbet 
af de sidste tre kvartaler er produktiviteten steget med over 4 pct.1  

Forbrugerpriserne steg 1,5 pct. i juli, mens stigningstakten opgjort 
ekskl. energi og fødevarer var 2,2 pct. Der har været en faldende ten-
dens i inflation ekskl. energi og fødevarer, der var 2,6 pct. ved årets be-
gyndelse. Arbejdsløsheden var 5,9 pct. i juli og har dermed stabiliseret 
sig omkring dette niveau. 

 1
  Målt som produktion pr. arbejdstime i non-farm business sector. 
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Privatforbruget har været højt gennem en årrække, jf. figur 9. En kor-
rektion af husholdningernes opsparingsbalance vil resultere i lavere 
vækst i amerikansk økonomi i en periode. Risikoen for en korrektion er 
blevet mere fremtrædende på baggrund af svækket forbrugertillid og 
de faldende aktiekurser, der kan udløse en negativ formueeffekt. Aktu-
elt trækker de lave renter dog i modsat retning, da boligmarkedet – og 
dermed husholdningernes boligformue – understøttes. Ydermere er det 
private forbrug det seneste år blevet stimuleret af en meget ekspansiv 
penge- og finanspolitik, men der er ikke udsigt til nye ekspansive impul-
ser fra lave renter og skattelettelser i den kommende tid. Det lave ni-
veau for opsparingen sammenlignet med investeringsniveauet har haft 
sit modstykke i et betydeligt betalingsbalanceunderskud, der var 4,1 pct. 
af BNP i 2001. 

I lyset af husholdningernes høje forbrugskvote er det en forudsætning 
for et varigt opsving, at erhvervsinvesteringerne begynder at stige igen. 
Indikatorerne er ikke entydige. Effekten af uroen på de finansielle mar-
keder kan potentielt være negativ via "vent-og-se" tillidseffekter, hvor 
virksomhederne udsætter anskaffelser i lyset af den usikre situation, 
eller indskrænkninger i virksomhedernes finansieringsmuligheder. Til 
gengæld er investeringskvoten, dvs. investeringernes andel af den sam-
lede produktion, på det laveste niveau i flere år, jf. figur 9. Ligeledes er 
indtjeningen og kapacitetsudnyttelsen stigende, dog kun svagt og fra et 

TILLIDSINDIKATORER FOR USA Figur 8 

Anm.: 
 
Kilde: 

Forbrugertilliden er Conference Boards indeks, og virksomhedstilliden er Institute of Supply Managements indeks. 
Månedsobservationer. Sidste observation er juli og august 2002 for henholdsvis virksomheds- og forbrugertillid. 
EcoWin. 
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lavt niveau. De seneste tal dækker også over stigende investeringer i 
informations- og kommunikationsteknologi (ICT), hvilket bl.a. kan skyl-
des, at ICT forældes og afskrives hurtigere end mere klassiske materiel-
investeringer, hvorfor der skal reinvesteres hyppigere. 

Alt i alt er det højst usikkert, hvad den samlede effekt af turbulensen 
på kapitalmarkederne bliver, men det har ført til frygt for et nyt tilbage-
slag (double dip), hvor sidste års fald i produktionen og stigningen i 
årets 1. halvår efterfølges af endnu et fald senere på året. Hvis der sker 
en opbremsning i det private forbrug, og virksomhederne ønsker at 
undgå lagerforøgelser, vil det medføre et fald i produktionen.  

Federal Open Market Committee skiftede ved seneste møde den 13. 
august syn på det økonomiske billede fra "balancerede risici" til "over-
vægt af risici for en svag økonomi". Skiftet blev begrundet med uroen 
på kapitalmarkederne og usikkerheden vedrørende forretningsførelse 
og regnskabspraksis. Markedsdeltagerne har ligeledes nedjusteret for-
ventningerne til væksten i 2002.1 

 
Euroområdet 
Euroområdets økonomi har endnu ikke taget fart. Den beskedne stig-
ning i BNP på 0,3 pct. fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal i år havde i høj 

 1
  Consensus Forecasts fra august publiceret af Consensus Economics, Inc.  

INVESTERINGS- OG FORBRUGSKVOTE I USA Figur 9 

Anm.: 
 
Kilde: 

Investeringskvoten er opgjort som erhvervsinvesteringer som andel af BNP i løbende priser. Kvartalsdata. Sidste 
observation er 2. kvartal 2002. 
EcoWin. 
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grad modstykke i eksportfremgang. Den indenlandske efterspørgsel 
udviklede sig mat, og kun det offentlige forbrug steg. Der foreligger 
ikke nationalregnskabstal for euroområdet som helhed for 2. kvartal, 
men det foreløbige skøn for fx Tyskland indikerer, at tendensen i den 
indenlandske efterspørgsel er fortsat i 2. kvartal. 

Andre indikatorer peger også i retning af en mat tendens i den inden-
landske efterspørgsel. Stigningstakten i detailsalget har således været 
aftagende, og bilsalget er faldet i forhold til samme periode sidste år. 
Arbejdsløsheden har fortsat den gradvise stigning, der begyndte i slut-
ningen af 2001. Arbejdsløsheden var senest 8,4 pct. i juni mod 8,1 pct. 
ved årets begyndelse. Industriproduktionen har været svagt stigende i  
1. halvår, men virksomhedstilliden har – efter stigninger i begyndelsen 
af året – været stort set konstant på et lavt niveau de seneste måneder, 
jf. figur 10. Forbrugertilliden er ligeledes bøjet af på et lavt niveau. 

Det er svært at bedømme effekten på økonomien af uroen på kapi-
talmarkederne, men i sig selv bør turbulensen have mindre betydning i 
euroområdet end i USA. På forbrugssiden skyldes det, at aktier i mindre 
grad end i USA holdes direkte af husholdningerne, og den direkte for-
mueeffekt på privatforbruget skønnes derfor at blive beskeden. Bolig-
markedet i euroområdet understøttes ligeledes af de lave renter. På 
virksomhedssiden finansieres virksomhedernes investeringer i større 

TILLIDSINDIKATORER FOR EUROOMRÅDET Figur 10 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Forbrugertilliden er målt ved EU-kommissionens indeks. Nettotal angiver forskellen mellem positive og negative
svar. Virksomhedstilliden er Reuters indeks for indkøbschefer (PMI) i fremstillingssektoren. En indeksværdi på 50
svarer til uændret produktion. Månedsobservationer. Sidste observation er juli. 
EcoWin. 
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omfang end i USA via banker og ikke via aktiemarkedet. En svækkelse af 
dollar over for euro og aftagende vækst i USA vil dog svække euroom-
rådets eksport, der hidtil har været drivkraften bag væksten, og dermed 
også udsigterne til en stærkere konjunkturopgang. Omvendt er euro-
områdets private opsparing høj, og fordrer derfor – i modsætning til 
USA – ikke en korrektion. 

Portugal blev det første land, der overskred stabilitets- og vækstpag-
tens grænse for budgetunderskuddet på 3 pct. Efter regeringsskiftet i 
Portugal i marts iværksatte den nye regering en gennemgang af de of-
fentlige finanser. Gennemgangen resulterede i, at budgetunderskuddet 
for 2001 blev opgjort til 4,1 pct. af BNP mod tidligere skønnet 2,7 pct., 
og den portugisiske regering har måttet stramme finanspolitikken be-
tragteligt for at bringe underskuddet ned. I en række andre lande, her-
under Tyskland og Frankrig, er budgetunderskuddene ubehageligt tæt 
på de 3 pct. Situationen er blevet forværret af den matte konjunkturud-
vikling – og i Tysklands tilfælde ekstraordinære udgifter i forbindelse 
med oversvømmelser – men skyldes grundlæggende manglende udgifts-
styring og ufinansierede skattelettelser, som indtil nu ikke har ført til 
positive dynamiske effekter. Det er vigtigt for en holdbar udvikling i de 
offentlige finanser i eurolandene, at stabilitets- og vækstpagten over-
holdes. Det vil forebygge større og ubehagelige reaktioner i fremtiden 
og styrke de finansielle markeders tillid til euroen. 

Inflationen i euroområdet målt ved det EU-harmoniserede prisindeks, 
HICP, var 2,1 pct. i august. Inflationen har været faldende i 1. halvår 
2002 som følge af lavere prisstigninger på energi og uforarbejdede fø-
devarer. Prisstigningstakten ekskl. disse to komponenter ligger derfor 
stadig lige omkring 2,5 pct., jf. figur 11. Inflationen i servicesektoren 
ligger fortsat højt, og især prisudviklingen i restauranter, caféer, mv. har 
ligget højt, muligvis påvirket af afrundingen af priser til euro ved års-
skiftet. Overgangen til eurosedler og -mønter vurderes af det europæi-
ske statistiske bureau, Eurostat, at have bidraget med 0 til 0,2 procent-
point af stigningen på 1,4 pct. i det overordnede HICP for euroområdet 
fra 2. halvår 2001 til 1. halvår 2002, mens den hollandske centralbank 
skønner, at overgangen til euro har bidraget med 0,6 procentpoint af 
stigningen i de hollandske forbrugerpriser, der i gennemsnit var 3,6 pct. 
i 1. halvår 2002. En egentlig vurdering af overgangens effekter på for-
brugerpriserne må afvente, at der er gået længere tid. 

 
Japan 
Efter nulvækst i årets 1. kvartal var den kvartalsvise stigning i BNP i 2. 
kvartal 0,5 pct. Det private og offentlige forbrug samt især eksporten 
steg, mens erhvervsinvesteringerne atter faldt. Industriproduktionen og 
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eksporten har udvist en stigende tendens igennem 1. halvår. Arbejdsløs-
heden er stabiliseret på et – efter japanske forhold – højt niveau og var 
senest 5,4 pct. i juli. Forbrugerpriserne vedbliver at falde, senest 0,8 pct. i 
juli. 

Efter recession i 2001, hvor BNP samlet faldt med 0,2 pct., stiger pro-
duktionen dermed igen. Især eksportsektoren har udvist fremgang, 
gennem øget afsætning til de amerikanske og asiatiske markeder. Den 
videre eksportudvikling vil blive svagere, hvis USAs økonomi ikke kom-
mer i omdrejninger, og den seneste styrkelse af yen vis-a-vis dollar viser 
sig at være permanent. Den indenlandske efterspørgsel tynges – på 
trods af en lille stigning i 2. kvartal – fortsat af strukturelle problemer, 
der skal tackles, før et selvbærende opsving er muligt. 

Råderummet for at stimulere den indenlandske efterspørgsel er desu-
den begrænset. Den offentlige gæld forventes af OECD at passere 140 
pct. af BNP i 20021, og traditionelle pengepolitiske muligheder for at 
imødegå de deflationære tendenser er udtømte. Banksektoren tynges af 
"dårlige lån", dvs. udlån, hvor der er stor sandsynlighed for, at låntager 
ikke kan tilbagebetale sit lån til banken, der dermed lider tab. Det ja-
panske finanstilsyn oplyste den 2. august, at bankernes "dårlige lån" er 
steget fra 33.600 mia.yen i marts 2001 til 43.200 mia.yen i marts 2002, 

 1
  OECD Economic Outlook 71. 

INFLATION I EUROOMRÅDET Figur 11 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Månedsobservationer. Sidste observation er august for HICP og juli for HICP, ekskl. uforarbejdede fødevarer og
energi samt restauranter, caféer, mv. Observationen for HICP i august er Eurostats foreløbige skøn offentliggjort
den 30. august. 
EcoWin. 
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hvilket svarer til mere end 8 pct. af BNP. De "dårlige lån" hæmmer fort-
sat bankerne, kreditformidlingen og dermed den økonomiske vækst. 

 
Andre lande 
Væksten i UKs BNP var 0,6 pct. i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal. Det 
private forbrug har i en lang periode været drivkraften bag væksten i 
produktionen, og 2. kvartal var ingen undtagelse, dog bidrog en frem-
gang i eksporten også positivt. På samme tid er huspriserne vokset bety-
deligt; årsstigningstakten var ca. 20 pct. i juli. Inflationen målt ved pris-
indekset RPIX var i juli 2,0 pct. og dermed 0,5 pct. under inflationsmålet. 
Bank of Englands rente har været 4 pct. siden november 2001. 

Svensk BNP voksede med 0,6 pct. fra 1. til 2. kvartal, hvilket var den 
højeste kvartalsvise stigningstakt siden midten af 2000. Fremgangen var 
trukket af den indenlandske efterspørgsel, hvor en mere ekspansiv fi-
nanspolitik medvirkede til opgang i privat og offentligt forbrug. Inflati-
onen renset for renteomkostninger og indirekte skatter (UND1X) steg til 
2,4 pct. i juli, mens det overordnede forbrugerprisindeks voksede med 
2,2 pct. Inflationen har dog været faldende frem til juni og er kommet 
tættere på inflationsmålet på 2 pct. Sveriges Riksbank fastholdt renten 
på 4,25 pct. på de pengepolitiske møder i juni, juli og august.  

Norges Bank satte den 3. juli renten op med 0,5 pct. til 7 pct. I inflations-
rapporten, der blev offentliggjort samme dag, vurderedes det, at inflatio-
nen ved uændret rente, dvs. 6,5 pct., ville blive 2,75 pct. på to års sigt, og 
dermed højere end inflationsmålet på 2,5 pct.  På mødet den 7. august 
blev renten fastholdt. Renteforhøjelsen i juli skal ses på baggrund af 
stærk vækst i den indenlandske efterspørgsel og høje lønstigninger. Nor-
ges Bank vurderer, at lønstigningerne bliver 5,5-6 pct. i år. Inflationen 
målt ved stigningen i det overordnede forbrugerprisindeks, KPI, var 1,6 
pct. i juli, mens den underliggende inflation, KPI ekskl. afgifter og energi-
varer, var 2,7 pct.  Den norske krone har i perioden fortsat den styrkelse, 
der begyndte omkring årsskiftet. 

Den schweiziske nationalbank satte målet for den toneangivende 
pengepolitiske rente ned den 26. juli med 0,5 pct. Renten skal nu ligge i 
intervallet 0,25-1,25 pct., hvor den schweiziske nationalbank sigter efter 
midtpunktet, 0,75 pct. Den schweiziske franc anses af markedsdeltagere 
som værende en "sikker" valuta, hvorfor den i perioder med uro på de 
finansielle markeder ofte bliver styrket. Det har også været tilfældet i 
den seneste tid, og rentenedsættelsen skete netop med baggrund i 
denne appreciering og lav vækst. 

Den økonomiske krise fortsætter i Argentina, hvor BNP i 1. kvartal 
faldt med mere end 16 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Krisen 
har forplantet sig til andre økonomier i regionen, herunder specielt 
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Uruguay. Valutaen deprecierede kraftigt og bankerne blev lukket i en 
periode som en reaktion på store fald i centralbankens valutareserver, 
efter at dollarindeståender i stor stil blev trukket ud af bankerne. IMF 
ydede primo august et lån til Uruguay. Også Brasilien, der i 2001 havde 
et betalingsbalanceunderskud på 4,6 pct. af BNP, kom under pres, da 
realen deprecierede i perioden april-juli fra et niveau omkring 2,3 til ca. 
3,3 real pr. US-dollar, samtidig med at renterne på statsgælden steg 
kraftigt. Bevægelserne skete på baggrund af politisk usikkerhed om, 
hvorvidt de senere års ganske stramme økonomiske politik vil blive vide-
reført efter præsidentvalget i oktober. Efter annonceringen af et lån fra 
IMF primo august blev realen igen styrket lidt.  

 
RENTE- OG VALUTAKURSUDVIKLINGEN I DANMARK 

Kronen har i maj-august ligget på den stærke side af centralkursen i 
ERM2, 7,46038, med en svag tendens til en styrkelse. Nationalbanken 
har i månederne maj-august købt valuta for 15,9 mia.kr., og valutareser-
ven var 194,1 mia.kr. ved udgangen af august. På baggrund af valuta-
købene samt den stærke krone blev renten for udlån og indskudsbeviser 
sat ned den 9. og 30. august, begge gange med 0,05 pct. Renten for 
udlån og indskudsbeviser er nu 3,45 pct., og spændet til ECBs mini-
mumsbudrente er 0,2 pct. Diskontoen og foliorenten har uændret været 
3,25 pct. siden 9. november 2001. 

Bevægelserne i de globale pengemarkeds- og obligationsrenter samt 
aktiekurser forplantede sig til det danske finansielle marked, jf. figur 1 
og 12. Både pengemarkeds- og statsobligationsrenterne er faldet, og 
fordelingen af faldene på de forskellige løbetider afspejler i store træk 
det internationale mønster. 3-måneders renten (CIBOR) er faldet fra et 
niveau lige under 3,8 pct. medio maj til 3,5 pct. ultimo august. Rente-
spændet til Tyskland blev efter at have været godt 0,25 pct. fra maj til 
primo august indsnævret til 0,15 pct. ved udgangen af august. Den 10-
årige statsobligationsrente er faldet fra omkring 5,5 pct. til ca. 4,9 pct., 
og spændet til Tyskland har stort set ligget i intervallet 0,25-0,30 pct. 
med en svagt stigende tendens over perioden. Realkreditrådets sam-
menvejede 30-årige byggerente er faldet med ca. 0,6 pct. og var ultimo 
august 6 pct. 

Faldet i aktiekurserne i løbet af sommeren har medført en betydelig 
reduktion i pensionsselskabernes reserver. En række selskaber har såle-
des tilkendegivet at have problemer med at klare de stresstest, som Fi-
nanstilsynet anvender til at vurdere selskabernes modstandskraft. Sel-
skaberne er i "gult lys", hvis reserverne ikke er tilstrækkelige til at mod-
stå et scenario, hvor bl.a. aktiekurserne falder med 30 pct., renten æn-
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dres med 1 procentpoint i den mest reservekrævende retning, og ejen-
domspriserne falder med 12 pct. Selskaberne er tilsvarende i "rødt lys", 
hvis de bl.a. ikke kan modstå, at aktiekurserne falder med 12 pct., ren-
ten ændres med 0,7 procentpoint og ejendomspriserne falder med 8 pct. 
Hvis et pensionsselskab er i gult lys, vil Finanstilsynet anmode om lidt 
hyppigere indberetning af oplysninger om investeringerne samt kapital-
grundlag og forpligtelser. I tilfælde af rødt lys vil Finanstilsynet derud-
over drøfte situationen med det pågældende selskab og herefter tage 
stilling til, om der er behov for egentlige foranstaltninger fra Tilsynets 
side. Først når selskabet ikke opfylder lovgivningens solvensmargenkrav, 
vil der blive tale om, at selskabet skal udarbejde en plan for genopret-
telse af den økonomiske stilling. Siden 1990 har der i knap 10 tilfælde 
været aktiekursfald på mere end 12 pct. over en periode på 1 måned 
målt ved det danske KFX-indeks. 

Pensionsselskaberne har dog været bedre forberedt, end det var til-
fældet i efteråret 2001. Mange selskaber har således reduceret rente- og 
aktierisikoen. Pensionsselskabernes reduktion af aktierisikoen er sket 
ved at nedbringe den andel af aktiverne, der er investeret i aktier. Der-
udover er der i et vist omfang foretaget afdækning af aktierisikoen. Det 
kan gøres ved brug af finansielle instrumenter (optioner), der inden for 
en given tidshorisont sikrer mod aktiekursfald over en vis størrelse. Indi-
kative priser fra begyndelsen af august 2002 viser, at afdækning i for-

RENTEUDVIKLINGEN I DANMARK Figur 12 

Anm.: 
 
Kilde: 

Dagsobservationer. Den 30-årige byggerente, der er Realkreditrådets sammenvejede rente, foreligger dog som
ugentlige observationer. Sidste observation er 30. august bortset fra byggerenten, hvor det er uge 34. 
Danmarks Nationalbank, EcoWin og Realkreditrådet. 

  

2

3

4

5

6

7

8

9
Pct.

Diskonto Udlånsrente 3-måneders CIBOR 10-årig statsobligation 30-årig byggerente

2001 20022000
jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul



 

10-09-2002 07:15    Antal sider: 22   Rev. nr. 2   C:\Documents and 

Settings\pbu\Skrivebord\3kvt\red-tryk\pagina1-22.doc  Oprettet af Niels C. Beier    

17 

hold til et yderligere fald på 10 pct. over det kommende år i et ameri-
kansk aktieindeks (Standard & Poor's 500) vil kræve et aktiekursfald på 
mere end 16 pct. over denne periode, før forretningen er rentabel. En 
tilsvarende afdækning over en 3-årig periode vil kræve et aktiekursfald 
på mere end 20 pct., før forretningen vil være rentabel. Prisen på denne 
type optioner er typisk stigende i et faldende aktiemarked, og derfor 
har det formentlig været dyrt at afdække risikoen i begyndelsen af au-
gust. 

Pensionsselskaberne har ofte garanteret kunderne en nominel mini-
mumsforrentning, som skal opfyldes mange år ud i fremtiden. Selska-
berne skal løbende foretage hensættelser til dækning af denne garanti. 
Afkast til forsikringstagerne af selskabernes investeringer, der overstiger 
behovet for hensættelser, kan herefter enten akkumuleres som reserver 
og dermed fungere som buffer i tilfælde af fremtidige tab eller kan 
fordeles til forsikringstagerne og dermed øge pensionsgrundlaget for 
den enkelte. Rentegarantien kan harmonere dårligt med investering i 
ikke-rentebærende aktiver som fx aktier. Det skyldes først og fremmest 
den konflikt, der er mellem selskabets ønske om at akkumulere tilstræk-
kelige reserver, så forsikringstagernes andel af eventuelle fremtidige tab 
kan dækkes, og forsikringstagernes ønske om at gevinster bliver fordelt 
til forsikringstagerne. Hvis aktiekursgevinster, der i visse perioder kan 
betegnes som "overnormale", fordeles endeligt mellem forsikringsta-
gerne – og dermed øger den enkeltes pensionsgrundlag – frem for at 
akkumuleres som reserver, kan der således blive tale om utilstrækkelige 
reserver i pensionsselskabet til at fungere som buffer, når aktiekurserne 
igen falder. 

 
INDENLANDSK AKTIVITET OG BETALINGSBALANCEN 

Sammenlignet med de fleste andre lande er problemerne i dansk øko-
nomi beskedne. Beskæftigelsesniveauet er højt, inflationen moderat, og 
der er overskud på såvel betalingsbalance som offentlige finanser. De 
økonomiske nøgletal indikerer robust vækst trukket af privatforbruget 
og eksporten, men i lighed med andre lande har uroen på de finansielle 
markeder skabt usikkerhed, og også i Danmarks tilfælde er det svært at 
vurdere den samlede effekt af den finansielle uro, da det vil afhænge af 
styrken af direkte og indirekte effekter på husholdningernes og virk-
somhedernes efterspørgsel i ind- og udland.  

I Danmark betyder aktieformuen mindre for udviklingen i privatfor-
bruget end boligformuen, der p.t. understøttes af ekspansive finansielle 
forhold, især lave lange renter. Det skyldes bl.a., at størsteparten af hus-
holdningernes aktieformue er sparet op gennem forsikrings- og pensi-
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onsselskaber. Den direkte kortsigtede formueeffekt på privatforbruget 
af aktiekursfaldene vil være beskeden. 

Generelt er såvel virksomheds- som forbrugertilliden faldet i perio-
den, jf. figur 13 og 14. Det passer med en direkte afsmittende tillidsef-
fekt af turbulensen på de finansielle markeder. Men ændringer i tillids-
indikatorer kan ikke altid ekstrapoleres til fremtidige ændringer i real-
økonomiske variable. Forbruget er steget betydeligt i løbet af 2002, 
selv om forbrugertilliden har svinget omkring et neutralt niveau, jf. 
figur 14.  

Hvis opsvinget i euroområdet og USA mister styrke eller vendes til 
nedgang, vil det umiddelbart forplante sig til dansk økonomi via eks-
portsektorens afsætning og investeringer. Omvendt er det ikke en selv-
følge, at dansk økonomi rammes hårdt af en eventuel international kon-
junkturafmatning. Økonomien klarede sig solidt igennem sidste års glo-
bale vækstnedgang med fortsat høj beskæftigelse. Medvirkende årsager 
hertil kan være, at mange virksomheder i forvejen har været tæt på 
deres kapacitetsgrænse, og at den danske eksport i mindre udstrækning 
er konjunkturfølsom. Ydermere – og i kontrast til USA – er husholdnin-
gernes opsparing i Danmark ikke lav, og der er dermed ikke i samme 
udstrækning risiko for en opbremsning i forbruget. 

Fremadrettet er det usikkert, om uroen på kapitalmarkederne smitter 
af på den økonomiske udvikling i Danmark. Her og nu indikerer flere 

VIRKSOMHEDSTILLID I DANMARK Figur 13 

Anm.: 
 
Kilde: 

Konjunkturbarometrene for industri samt bygge og anlæg er sæsonkorrigerede. Nettotal angiver forskellen 
mellem positive og negative svar. Månedsobservationer. Sidste observation er august. 
Danmarks Statistik. 
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nøgletal et gradvist opsving. Detailomsætningen, bilsalget og industri-
ens afsætning på både hjemme- og eksportmarkederne har alle udvist 
en stigende tendens igennem 1. halvår. Endelig har beskæftigelsen væ-
ret stort set uændret på et højt niveau. Arbejdsløsheden var 5,1 pct. i 
juli, og De Regionale Arbejdsmarkedsråd forudser, at arbejdsmarkedet 
vil forblive stramt. 

Nationalregnskabstallene for 1. halvår bekræfter indtrykket af robust 
vækst trukket af privatforbruget og eksporten. Den kvartalsvise BNP-
vækst var 0,2 pct. i 1. kvartal og 1,1 pct. i 2. kvartal. I kalenderåret 2001 
som helhed voksede BNP med 1,0 pct.   

Det stramme arbejdsmarked indebærer, at finanspolitikken fortsat 
skal tilrettelægges med henblik på at opnå regeringens målsætning om 
at reducere den offentlige gæld og forøge arbejdsstyrken. Der er såle-
des ikke plads til lempelser i forhold til regeringens finanslovsforslag 
under de kommende forhandlinger om finansloven for 2003. 

Penge- og realkreditinstitutters indenlandske udlån har i 1. halvår lig-
get stabilt omkring 7 pct. over samme periode sidste år. Væksten i udlå-
net til husholdningerne har været i størrelsesordenen 8 pct. og har der-
med ligget over væksten i udlån til erhvervsformål, der har været ca. 5 
pct. Fra primo 2001 har pengeinstitutternes udlånsvækst været falden-
de, hvorimod realkreditinstitutternes har været stigende. 

PRIVATFORBRUG OG FORBRUGERTILLID I DANMARK Figur 14 

Anm.: 
 
Kilde: 

Forbrugertillidsserien er månedlig, mens forbruget er kvartalsvis. Sidste observation er august 2002 for tillid og 2.
kvartal 2002 for privatforbrug. Nettotal angiver forskellen mellem positive og negative svar. 
Danmarks Statistik. 
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Ifølge Realkreditrådets opgørelse steg den gennemsnitlige kvadratme-
terpris for parcel- og rækkehuse i 2. kvartal med 1,5 pct. i forhold til 1. 
kvartal. Den årlige stigningstakt, der har været faldende igennem de 
seneste kvartaler, var 3,6 pct., hvilket er den laveste årsstigningstakt 
siden Realkreditrådets opgørelser begyndte i 1995. Udviklingen dækker 
desuden over en betydelig geografisk variation, da stigningerne har 
været højst i eller tæt på Storkøbenhavn. Priserne på ejerlejligheder steg 
1,7 pct. fra 1. til 2. kvartal, og årsstigningstakten var 10,2 pct. Det lave 
renteniveau ser ud til at medføre et betydeligt konverteringsomfang til 
januarterminen, mens de ekstraordinære indfrielser ved oktobertermi-
nen bliver forholdsvis beskedne 17 mia.kr. 

Realkreditinstitutterne har udtrykt ønske om at kunne yde mere flek-
sible realkreditlån til ejerboliger. Under forudsætning af, at de generelle 
principper for realkreditbelåning angående lånegrænser, balanceprincip 
og maksimal løbetid fastholdes, kan der foretages visse justeringer. Men 
meget lange stående lån med pant i fast ejendom vil være uheldige, da 
der i så fald ikke løbende foretages en vurdering af pantets værdi og 
dermed sikkerheden for det ydede lån. 

Det sæsonkorrigerede handelsoverskud har ligget vedvarende højt si-
den ultimo 2000 og beløb sig til 5,3 mia.kr. i juni. Udviklingen i 2001 
dækkede over – i store træk – flade forløb i værdien af eksport og im-
port, mens den begyndende tendens til stigning i såvel eksport som im-
port i 1. kvartal i år er fortsat i 2. kvartal, jf. figur 15. Stigningen i eks-
porten er bemærkelsesværdig på baggrund af de lidt sløje internationa-
le nøgletal. Især industrieksporten er gået op, mens værdien af land-
brugseksporten har været faldende bl.a. som følge af anselige fald i 
svinepriserne.  

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er solidt og stabilt. 
Senest var det i juni 2,2 mia.kr., hvilket er på niveau med sidste år. Det 
sæsonkorrigerede overskud var i 1. og 2. kvartal henholdsvis 7,1 og 7,8 
mia.kr., jf. figur 15.  

Danmarks Nationalbank offentliggjorde den 28. juni for første gang 
en kvartalsvis opgørelse af udlandsgælden.1 Danmarks udlandsgæld 
faldt i 1. kvartal 2002 med 5 mia.kr. Faldet skyldes, at der i perioden var 
et overskud på 9 mia.kr. på betalingsbalancens løbende poster2, hvor-
imod værdireguleringer på de udestående aktiver og passiver under ét 
forøgede udlandsgælden med 4 mia.kr. Udlandsgælden beløb sig ultimo 
1. kvartal til 215 mia.kr. 

 1
  Danmarks udlandsgæld 1. kvartal 2002, foreløbig opgørelse, Danmarks Nationalbank, Nyt, 28. juni 

2002, der kan downloades fra Danmarks Nationalbanks hjemmeside. 
2
  Ikke sæsonkorrigeret. 
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PRISER OG LØNNINGER 

Inflationen målt ved den årlige stigningstakt i det EU-harmoniserede 
forbrugerprisindeks, HICP, var i både juni og juli 2,2 pct. mod 1,9 pct. i 
maj. Prisstigningstakten har været lavere i 2. kvartal end i 1. kvartal, 
hvilket bl.a. kan henføres til basiseffekter fra sidste års energi- og føde-
vareprisstigninger, jf. prisudviklingen i euroområdet. 

Den indenlandske markedsbestemte inflation, IMI, var i juli 3,3 pct. 
mod 2,8 pct. i juni. Den kraftige stigning kan primært henføres til 
forsikringer, der bidrog med 0,3 af stigningen på 0,5 procentpoint. 
Forsikringspræmierne er steget som følge af den nye erstatningsan-
svarslov, der i gennemsnit har medført en fordobling af erstatnings-
satserne. Dette tekniske forhold skal dog ikke overskygge, at IMI i en 
periode har været forholdsvis høj, antageligt som følge af en høj ka-
pacitetsudnyttelse. 

Lønstigningstakten var 3,9 pct. i 2. kvartal mod 4,4 pct. i 1. kvartal 
ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik. Lønstigningstakten i 
2. kvartal sidste år var 4,9 pct., og nedgangen, som var i underkanten 
af det forventede, skal ses i sammenhæng med, at der indgik en eks-
tra feriefridag i lønstigningen i 2. kvartal 2001. De danske lønstignin-
ger i fremstillingssektoren har i nogle år ligget højere end euroområ-
dets, mens stigningerne i forbrugerpriserne har fulgt hinanden tæt-

BETALINGSBALANCE, EKSPORT OG IMPORT Figur 15 

Anm.: 
Kilde: 

Sæsonkorrigerede kvartalsserier. Eksport og import er ekskl. skibe og fly.  Sidste observation er 2. kvartal 2002.  
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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tere, jf. figur 16. Når den højere lønstigningstakt ikke ses i forbruger-
prisstigninger, kan det bero på, at produktivitetsstigningerne er høje-
re i Danmark, eller at virksomhederne på kort sigt er bange for, at en 
overvæltning af forøgede omkostninger vil lede til tab af markeds-
andele.  

 
 
 
 
 

PRIS- OG LØNSTIGNINGSTAKT I DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 16 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Lønstigningstakten vedrører fremstillingssektoren. Inflationsserien er månedsvis, mens lønserien er kvartalsvis.
Sidste observation for inflationen er juli 2002 for Danmark og august 2002 for euroområdet (foreløbigt skøn).
Sidste observation for lønstigningstakten er 2. kvartal 2002 for Danmark og 1. kvartal 2002 for euroområdet.  
Dansk Arbejdsgiverforening, EcoWin og OECD. 
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Status for Baselkomiteens arbejde med nye 
kapitaldækningsregler for banker 

I juli 2002 nåede medlemmerne af Baselkomiteen1 til enighed på en 
række vigtige områder vedrørende nye anbefalinger til kapitaldæk-
ningsregler for banker2. Komiteen har på den baggrund bekræftet tids-
planen for færdiggørelsen af de nye anbefalinger og implementeringen 
heraf.  

Der gennemføres i perioden oktober til december 2002 en kvantitativ 
undersøgelse af de foreløbige anbefalingers konsekvenser for bankernes 
kapitalkrav. Det forventes, at også danske institutter vil deltage.  

I det videre forløb forventer Baselkomiteen i første halvdel af 2003 at 
offentliggøre en opdateret version af anbefalingerne med efterfølgen-
de høringsperiode. De endelige anbefalinger forventes færdiggjort ul-
timo 2003, og de nye kapitaldækningsregler forventes at kunne træde i 
kraft ultimo 2006.  

Et nyt EU-direktiv udarbejdes parallelt med arbejdet i Baselkomiteen, 
og direktivet vil i store træk minde om Baselkomiteens anbefalinger. 
 
De områder, hvor der i juli måned er opnået enighed, omfatter: 
• Kapitalkrav for kredit til små og mellemstore virksomheder. De hidti-

dige forslag er bl.a. blevet kritiseret for, at kredit til små og mellem-
store virksomheder blev kapitalbelastet hårdt i forhold til kredit til 
større virksomheder. Det kunne medføre, at udlån til små og mellem-
store virksomheder blev relativt dyrere. Baselkomiteen har på den 
baggrund nedsat kapitalkravet med i gennemsnit 10 pct. ved udlån til 
små og mellemstore virksomheder. 

• Risikovægten på udlån sikret ved pant i fast ejendom. Baselkomiteen 
har i forhold til de hidtidige forslag sænket risikovægten for udlån 
med sikkerhed i fast ejendom. I Danmark har det især betydning for 
realkreditinstitutterne.  

 1
  Baselkomiteen med sekretariat i Bank for International Settlements (BIS), blev oprettet i 1975 med 

det formål at styrke det internationale finansielle systems stabilitet. Komiteen har følgende med-
lemmer: Belgien, Canada, Frankrig, Holland, Italien, Japan, Luxembourg, Schweiz, Spanien, Storbri-
tannien, Sverige, Tyskland og USA. 2

  Baselkomiteen har i en årrække arbejdet med at revidere sine anbefalinger til kapitalkrav til banker. 
De nuværende anbefalinger fra 1988 har vist sig ude af trit med den finansielle udvikling, og kapi-
talkravene afspejler derfor ikke nødvendigvis den reelle risiko for en finansiel institution.  

 For en uddybende beskrivelse af principperne bag de nye kapitaldækningsregler henvises til Suzanne 
Hyldahl, Nye kapitaldækningsregler for bankerne, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvar-
tal 2001. 
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• Nedre grænse på det samlede kapitalkrav. For at sikre, at Baselkomi-
teens anbefalinger ikke vil give nogle banker et hop nedad i kapital-
kravet, foreslås en to-årig overgangsordning. Dette indebærer, at en 
banks nye kapitalkrav i 2007 mindst skal svare til 90 pct. af bankens 
kapitalkrav beregnet efter de nuværende regler. I 2008 sænkes dette 
krav til 80 pct., hvorefter overgangsordningen ophører.  

• Ny inddeling af udlån til detailkunder. Hidtil har udlånet til detailkun-
der været delt i to grupper, henholdsvis udlån mod pant i fast ejen-
dom samt det øvrige udlån. Der foreslås en inddeling i tre grupper, 
henholdsvis udlån mod pant i fast ejendom, udlån med særlige karak-
teristika, fx kreditkortudlån, samt det resterende udlån.   

• Kapitalkrav til dækning af kreditrisiko. For at sikre den rette incita-
mentsstruktur til at vælge mellem de forskellige metoder til opgørelse 
af kreditrisiko, skal der være en tilpas balance i kapitalkravet under de 
forskellige metoder. Komiteen har på den baggrund foreslået at ind-
snævre kapitalkravet mellem to af metoderne.  

• Test af kapitalkravet til dækning af kreditrisiko. Et problem med det 
hidtidige forslag har været, at kapitalkravet til en bank kan stige i en 
periode, hvor fremskaffelse af ekstra kapital kan være forbundet med 
store omkostninger. For at vurdere konsekvenserne af dette problem 
skal de banker, der vælger mere avancerede metoder til opgørelse af 
kreditrisiko, teste, hvordan kapitalkravet påvirkes i en lavkonjunktur. 
Testene skal støtte de nationale tilsynsmyndigheders vurdering af, om 
banken har det rette kapitalniveau.  
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Sammensætning af pengeinstitutternes 
kapital – nye lovkrav og muligheder 

Birgitte Bundgaard, Kapitalmarkedsafdelingen og Suzanne Hyldahl,  
Handelsafdelingen 
 
 
 
 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

I modsætning til andre erhvervsvirksomheder stiller myndighederne krav 
til størrelsen og sammensætningen af pengeinstitutternes kapital. Dette 
begrundes med pengeinstitutternes vigtige rolle i samfundsøkonomien. 
Denne artikel beskriver de overordnede overvejelser bag reguleringen af 
pengeinstitutternes kapitalgrundlag, og hvorledes dette er udmøntet i 
dansk lovgivning. 

Der sker løbende en tilpasning af rammebetingelserne med henblik på 
at sikre, at pengeinstitutternes funktioner kan varetages på en tidssva-
rende og effektiv måde. I de seneste år er der sket en række ændringer i 
reguleringen af pengeinstitutternes kapitalgrundlag. Ændringerne fore-
tages som led i en løbende afvejning af hensynet til indskyderne og den 
finansielle stabilitet på den ene side og den finansielle sektors konkur-
renceevne på den anden side. 

Der er ændret i reglerne for den supplerende kapital, således at den 
fremover ikke indgår i vurderingen af, om et pengeinstitut er insolvent. 
Det udestår dog fortsat at finde en løsning på problemstillingen vedrø-
rende eventuelle fejlbehæftede grundlag for udstedelser af supplerende 
kapital.  

Pengeinstitutterne har fået adgang til at medregne en ny type kapital-
instrument i kernekapitalgrundlaget. Det vil give danske pengeinstitut-
ter samme mulighed for at tiltrække kapital som pengeinstitutter i 
mange andre lande. En række krav skal sikre, at der ved brug af de nye 
kapitalinstrumenter ikke sker en udhulning af den "rigtige" kernekapi-
tal. 

Endelig har Finanstilsynet fået mulighed for at fastsætte højere sol-
venskrav til finansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter, der har 
udsat sig for en ekstraordinær høj risiko.  
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PENGEINSTITUTTERNES KAPITALGRUNDLAG 

Pengeinstitutterne varetager funktioner, som er vigtige for samfunds-
økonomien. Derfor har pengeinstitutterne traditionelt været under 
myndighedernes bevågenhed og underlagt en omfattende lovgivning. 
Pengeinstitutterne skal følge en række regler, som er fastsat for at sikre 
pengeinstitutternes fortsatte drift. Det skyldes især hensynet til indsky-
derne, der skal kunne være sikre på at have rådighed over de midler, 
som er betroet pengeinstitutterne. Også låntagere har interesse i penge-
institutternes fortsatte drift. Hvis deres lån opsiges i utide på grund af et 
pengeinstituts konkurs, kan det være vanskeligt med kort varsel at finde 
en ny finansieringskilde uden store omkostninger.  

Ud over hensynet til det enkelte pengeinstituts kunder er reguleringen 
også med til at sikre den finansielle stabilitet. Problemer i et pengeinsti-
tut kan få afsmittende virkninger for hele pengeinstitutsektoren, hvilket 
igen vil kunne påvirke vækst og beskæftigelse negativt. 

Pengeinstitutterne er underlagt et krav om en vis ansvarlig kapital, 
herunder krav til størrelsen og til de kapitalelementer, som kan indgå i 
den ansvarlige kapital. Den ansvarlige kapital dækker over den "rene" 
egenkapital (primært aktiekapitalen og reserver), men kan også inde-
holde fremmedkapital, der har visse af egenkapitalens egenskaber. Her-
ved adskiller pengeinstitutter sig fra andre erhvervsvirksomheder, hvor 
opdelingen i egenkapital og fremmedkapital er mere skarp. Det afgø-
rende for de kapitalelementer, der kan indgå i den ansvarlige kapital, 
er, at de kan medgå til dækning af tab, er indbetalt til pengeinstituttet, 
og at pengeinstituttet som minimum har mulighed for at udskyde ren-
tebetalinger på gælden. Endelig skal de i en konkurssituation være ef-
terstillet al anden ikke efterstillet gæld, hvilket vil sige, at almindelige 
indskud skal være dækket fuldt ud, før der kan blive tale om udbytte til 
den ansvarlige kapital. Figur 1 illustrerer rangordenen af pengeinstitut-
ters kapital i tilfælde af konkurs.  

 

RANGSYSTEM AF BANKENS KAPITAL I TILFÆLDE AF KONKURS Figur 1 
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Myndighedernes krav til størrelsen af pengeinstitutternes kapitalgrund-
lag er et instrument til at understøtte det samfundsøkonomiske ønske 
om indskyderbeskyttelse samt en stabil finansiel sektor. Jo højere kapi-
taldækningen er, jo større er pengeinstituttets mulighed alt andet lige 
for at modstå ikke-forventede tab, uden at indskyderne berøres. Om-
vendt kan krav om en høj kapitaldækning medvirke til at begrænse 
pengeinstitutternes indtjeningsmuligheder. Der gør sig således modstri-
dende hensyn gældende i forbindelse med fastlæggelsen af pengeinsti-
tutternes minimumskapitaldækning.  
 
De nuværende regler for pengeinstitutternes kapitalgrundlag 
Ifølge bank- og sparekasseloven (BSL) skal et pengeinstituts ansvarlige 
kapital1 til enhver tid udgøre mindst 8 pct. af pengeinstituttets risiko-
vægtede aktiver mv.2 (solvenskravet). De danske regler vedrørende pen-
geinstitutters ansvarlige kapital har baggrund i EUs egenkapitaldirektiv, 
som følger Baselkomiteens3 overordnede standarder på området. Alle de 
kapitalelementer, der ifølge direktivet kan indgå i den ansvarlige kapi-
tal, er dog ikke medtaget i den danske lovgivning.  

Grundlæggende sondres der inden for den ansvarlige kapital mellem 
kernekapital (tier 1 kapital) og supplerende kapital (tier 2 kapital), jf. 
boks 1. Kernekapitalen er, hvad man i andre virksomheder vil betegne 

 1
  Indtil 1. januar 2003 er der mulighed for at medregne kortfristet supplerende kapital i opgørelsen af 

kapitalgrundlaget. Herefter bortfalder denne mulighed. 
2
 BSL § 21, stk.1. 

3
  Baselkomiteen, med sekretariat i Bank for International Settlements (BIS), blev oprettet i 1975 med 

det formål at styrke det internationale finansielle systems stabilitet. I Komiteen er følgende lande 
repræsenteret: Belgien, Canada, Frankrig, Holland, Italien, Japan, Luxembourg, Schweiz, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA.  

DEFINITION AF ANSVARLIG KAPITAL Boks 1  

Kernekapital    Indbetalt aktiekapital 
  + Overkurs ved emission 
 + Reserver (inkl. overskud) 
 _________________________________________________________________ 
Fradrag - egne aktier 
  -  immaterielle aktiver 
  - skatteaktiver årets løbende underskud 
 _________________________________________________________________ 
 = Kernekapital efter fradrag 
 _________________________________________________________________ 
Supplerende + Opskrivningshenlæggelser 
kapital + Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud 
 _________________________________________________________________ 
  - fradrag af kapitalelementer i andre kredit- eller finansierings- 

  institutter, som ikke konsolideres 
  - fradrag af andele i forsikringsselskaber 
 _________________________________________________________________ 
 = Ansvarlig kapital 
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som egenkapitalen, dvs. aktiekapital, overkurs ved emission og reserver, 
hvorimod supplerende kapital er fremmedkapital. Den supplerende ka-
pital kan højst medregnes med indtil 100 pct. af kernekapitalen. Dermed 
fås et minimumskrav for kernekapitalen på 4 pct. af de risikovægtede 
aktiver. 100 pct.-grænsen for den supplerende kapital indebærer, at en 
nedgang i kernekapitalen i princippet vil have dobbelt effekt, da grund-
laget for den supplerende kapital også reduceres.  

Der er mulighed for at optage supplerende kapital med bestemt eller 
ubestemt løbetid. Værdipapirerne skal opfylde en række betingelser for 
at kunne medregnes ved opgørelsen af den ansvarlige kapital. Fælles for 
disse særlige betingelser er, at de giver den supplerende kapital nogle af 
de egenskaber, som kendetegner aktiekapitalen. Det indebærer, at den 
supplerende kapital kommer til at ligne aktiekapitalen uden dog at væ-
re i besiddelse af de afgørende egenskaber for aktiekapitalen, herunder 
at den berøres først i tilfælde af tab, jf. boks 2. 
 
Kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning i pengeinstitutterne 
Det krav, der vedrører forholdet mellem kernekapital og supplerende 
kapital, er en lovgivningsmæssig vurdering af de enkelte kapitalformers 
evne til at absorbere tab, og den grad, hvormed de reelt står til rådig-
hed for pengeinstituttet i en krisesituation. 

De enkelte pengeinstitutters incitamenter til sammensætning af den 
ansvarlige kapital kan derudover være forskellige. Hovedbegrundelsen 
vil oftest være prisen på kapitalen. Prisen på ansvarlig kapital vil alt an-
det lige være højere end for almindelig fremmedkapital, idet den større  

BETINGELSER FOR SUPPLERENDE KAPITAL Boks 2 

Følgende betingelser skal være opfyldt for at supplerende kapital kan medregnes ved 

opgørelsen af den ansvarlige kapital1: 

• Långiverens krav mod pengeinstituttet skal efterstilles al anden ikke-efterstillet 

gæld i tilfælde af konkurs. 

• Må ikke kunne tilbagebetales førtidigt på ihændehaverens initiativ eller uden Fi-

nanstilsynets godkendelse. 

• Pengeinstituttet skal have mulighed for at udskyde betaling af renter på gælden. 

• De for udstedelsen af værdipapirerne gældende dokumenter skal indeholde en be-

stemmelse om, at gæld og ikke betalte renter skal kunne medgå til dækning af tab, 

uanset om det tillades pengeinstituttet at fortsætte sine aktiviteter. 

• Beløbet skal være indbetalt til pengeinstituttet. 

Når kapitalindskuddet har fast løbetid, indskrænkes det beløb, hvormed kapitalind-

skuddet kan medregnes årligt med 25 pct. af den oprindelige hovedstol hvert af de 

sidste tre år inden den aftalte forfaldsdato. 

1 Nærmere regler for supplerende kapital samt betingelserne for kapitalens nedskrivning findes i bekendtgørelse     
nr. 1040 af 15. december 1995 om efterstillet kapital. 
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risiko for investor som følge af ligheden med aktiekapital afspejles i 
prisen, jf. figur 2. Samtidig vil det også være af betydning, at der er fuld 
skattemæssig fradragsret for betalte renter af supplerende kapital, hvor-
imod udbyttebetalinger til aktionærer betales af overskuddet efter skat. 

Solvensprocenten1 og sammensætningen heraf kan have en indflydel-
se på pengeinstituttets internationale kreditvurdering og dermed have 
en indvirkning på pengeinstitutternes omkostninger ved kapitalanskaf-
felse, de såkaldte fundingomkostninger. Et pengeinstitut med høj sol-
vensprocent kan have mulighed for at opnå funding til en lavere rente 
som følge af en større stødpude. Omvendt kan det hævdes, at et penge-
institut med en meget høj solvensprocent ikke udnytter kapitalen effek-
tivt. 

Ratingbureauernes vurdering af kapitalsammensætningen i det enkel-
te pengeinstitut er i det hele taget en faktor, som har fået stor betyd-
ning for pengeinstitutternes valg af kapitalform. Hvis et pengeinstitut 
bedømmes at være utilstrækkeligt kapitaliseret, herunder at kernekapi-
talandelen er for lille i forhold til risikoen2, kan dette betyde en lavere 
rating fra ratingbureauerne og dermed en højere rente, hvis pengeinsti-
tuttet skal rejse kapital.  

 1
  Solvensprocenten er defineret som ansvarlig kapital i forhold til risikovægtede poster i alt. Risiko-

vægtede poster i alt består af de kreditrisikovægtede aktiver og ikke-balanceførte poster samt mar-
kedsrisici.  

2
  De internationale ratingbureauer lægger vægt på, at kernekapitalprocenten (kernekapitalen i pct. af 

de risikovægtede aktiver) mindst udgør 6,5 pct.  

PRISEN PÅ KERNEKAPITAL OG SUPPLERENDE KAPITAL Figur 2 

Anm.: 
Kilde: 

Vægtet gennemsnit for 45 udvalgte danske banker. 
BankScope. 
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De større pengeinstitutters kapitalstruktur er kendetegnet ved, at sup-
plerende kapital (tier 2) indgår som en væsentlig del af solvensprocen-
ten, jf. figur 3. Heraf fremgår det også, at jo mindre pengeinstitutterne 
er, jo mindre det udgør den supplerende kapital af kapitalgrundlaget.  

Det er reelt den kapitaldækning, der ligger over 8 pct., som gør pen-
geinstituttet modstandsdygtig over for ikke-forventede tab1. Specielt 
mindre pengeinstitutter vælger ofte en større kapitaloverdækning 
sammenlignet med de større pengeinstitutter. Det skyldes dels, at det 
kan være resursekrævende at styre den kapitalmæssige overdækning 
løbende, således at kapitalgrundlaget hele tiden ligger tæt ved lovkra-
vet på 8 pct. Derudover kan den større overdækning (kapitalbuffer) 
skyldes, at det for de mindre pengeinstitutter kan være mere omkost-
ningsfuldt inden for kort tid at fremskaffe kapital. Derfor vælges en 
kapitalbuffer, der også rækker til "dårlige tider".  

En tilpas overdækning er nødvendig for at sikre både pengeinstitutter-
ne og stabiliteten i den finansielle sektor i perioder med lavkonjunktur. 

 1
  Se også "Kapitaldækning og indtjening i bankerne," Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet 

2002. 

STØRRELSE OG SAMMENSÆTNING AF SOLVENSPROCENT  Figur 3 

Anm.: 
 
 
 
 
 
 
Kilde: 

Finanstilsynet opdeler de danske pengeinstitutter i 4 grupper efter størrelsen af institutternes arbejdende kapital.
Den arbejdende kapital består af: Indlån, udstedte obligationer mv., efterstillede kapitalindskud og egenkapital. 
Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 25 mia.kr. og derover (i alt 4 institutter). Gruppe 2:
Pengeinstitutter med en arbejdende kapital fra 3 mia.kr. til 25 mia.kr. (i alt 16 institutter). Gruppe 3: Pengeinsti-
tutter med en arbejdende kapital fra 250 mio.kr. til 3 mia.kr. (i alt 78 institutter). Gruppe 4: Pengeinstitutter med
en arbejdende kapital på under 250 mio.kr. (i alt 92 institutter). Pengeinstitutterne i grupperne 1 til 3 tæller i alt 
98 institutter og dækker mere end 99 pct. af pengeinstitutternes samlede balance.  
Finanstilsynet. 
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FORBEDRING AF DEN SUPPLERENDE KAPITAL  

Adgangen til at opfylde indtil halvdelen af et pengeinstituts kapitalkrav 
med supplerende kapital forudsætter, at den supplerende kapital kan 
absorbere tab og dermed reelt er til rådighed for pengeinstituttet i en 
krisesituation.  

Frem til 1996 kunne pengeinstitutterne optage såkaldt ansvarlig ind-
skudskapital. Denne kapitalform kunne kun medgå til at dække penge-
instituttets tab i tilfælde af konkurs. Ved indførelsen af supplerende 
kapital i dansk lovgivning var ønsket at få en kapitaltype, som kunne 
anvendes til dækning af tab, også selv om pengeinstituttet fortsatte sin 
virksomhed efter en rekonstruktion. 

I forbindelse med en krise i et pengeinstitut i begyndelsen af 
1990'erne opstod der imidlertid usikkerhed om den supplerende kapitals 
stilling. Det var således uklart, om indehaverne af den supplerende kapi-
tal kunne indgive konkursbegæring mod pengeinstituttet med den virk-
ning, at pengeinstituttet ikke kunne fortsætte sine aktiviteter. På den 
baggrund  blev det anbefalet i en række rapporter1, at den uklarhed, 
der var omkring supplerende kapitals mulighed for at indgive konkurs-
begæring, burde fjernes. Dette skete ved en ændring af bank- og spare-
kasseloven i 2001. 

Med virkning for fremtidige udstedelser af supplerende kapital blev 
det præciseret, at supplerende kapital ikke skal indgå i bedømmelsen af, 
om et pengeinstitut er insolvent eller illikvidt i henhold til konkursloven. 
Det vil i praksis betyde, at misligholdelse af den supplerende kapital ikke 
i sig selv vil bevirke, at et pengeinstitut kan erklæres konkurs. Indehave-
re af supplerende kapital vil dog altid kunne indgive konkursbegæring, 
hvis pengeinstituttet, når der ses bort fra den supplerende kapital, er 
insolvent eller illikvidt. 

Der har gennem de senere år været fokus på grundlaget for udstedel-
ser af supplerende kapital. Det har i visse tilfælde fra indehavere af sup-
plerende kapital efterfølgende været hævdet, at grundlaget for udste-
delsen af den supplerende kapital var fejlbehæftet. Dette har impliceret, 
at den pågældende kapital ikke længere skulle have karakter af supple-
rende kapital og dermed ikke stod først i rækken (efter kernekapital) til 
at dække tab, men alene var et simpelt krav i et eventuelt konkursbo på 
linje med almindelige kreditorer, herunder indlån. Der er endnu ikke 
fundet nogen endelig løsning på dette problem. En forudsætning for at 
medregne den supplerende kapital i den ansvarlige kapital bør være, at 

 1
  Senest i rapporten "Den finansielle sektor efter år 2000", Økonomiministeriets udvalg om den finan-

sielle sektor efter år 2000, september 1999.  
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der er sikkerhed for, at kapitalen er tilstede i tilfælde af rekonstruktion 
eller konkurs i et pengeinstitut, og at kapitalen kan anvendes efter for-
målet. 
   
MULIGHED FOR AT MEDREGNE EN NY FORM FOR KAPITALELEMENT 

Igennem de senere år har det i USA og flere lande i Europa været muligt 
at udstede fremmedkapital, som kan medregnes i kernekapitalen. I 1998 
udstedte Baselkomiteen overordnede retningslinjer for anvendelsen af 
denne kapitaltype. Den såkaldte hybride kernekapital (tier 1½) har ka-
rakteristika, der minder om både kernekapital (tier 1) og supplerende 
kapital (tier 2). Kapitalinstrumentet har karakter af et gældsinstrument 
og minder dermed om tier 2. Samtidig er det ved konkurs efterstillet al 
anden gæld, herunder også supplerende kapital, hvilket placerer tier 1½ 
tættere på kernekapital (tier 1) i tilfælde af konkurs.  

Med ændringen af bank- og sparekasseloven i maj 2002 blev det mu-
ligt at medregne disse kapitalinstrumenter i solvensopgørelsen for dan-
ske pengeinstitutter1.  

Adgangen til at medregne tier 1½ i kernekapitalen vil give danske 
pengeinstitutter samme mulighed for at tiltrække kapital, som pengein-
stitutter i mange andre lande har. De danske regler for udstedelse af tier 
1½ kapital er udformet med baggrund i Baselkomiteens overordnede 
retningslinjer, jf. boks 3.   

Kapitalinstrumentet har ikke fuldt samme kvalitet som den nuværen-
de kernekapital, idet det er et gældsinstrument, som ved en evt. konkurs 
er foranstillet aktiekapitalen, jf. figur 1. Derfor har Baselkomiteen anbe-
falet, at tier 1½ kun må udgøre op til 15 pct. af kernekapitalen. Denne 
begrænsning for medregning gør sig også gældende for danske penge-
institutter. Derudover er der i Danmark indført et yderligere krav, idet 
kernekapital inkl. de nye kapitalinstrumenter skal udgøre mindst 5 pct. 
af pengeinstituttets vægtede aktiver i de tilfælde, hvor pengeinstituttet 
vælger at anvende tier 1½. Eftersom tier 1½ kun må udgøre maksimalt 
15 pct. af kernekapitalen, indebærer dette, at hvis et pengeinstitut øn-
sker at medregne tier 1½ fuldt ud, skal den "rigtige" kernekapital udgø-
re mindst 4,25 pct. af de risikovægtede aktiver mod det sædvanlige krav 
på 4 pct. Hensigten er, at der ikke må ske en udhulning af den "rigtige" 
kernekapital. Lignende krav er fastsat i Norge og Storbritannien. Dette 
krav vil med de nuværende faktiske kernekapitalprocenter i danske 
pengeinstitutter reelt være uden betydning, jf. figur 3. 

 1
  Danske pengeinstitutter har mulighed for at medregne tier 1½ i solvensopgørelsen fra 1. januar 

2003. 
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Fradragsretten på rentebetalingerne på tier 1½ gør denne kapitalform 
billigere end traditionel aktiekapital. En anden fordel er, at tier 1½ er 
permanent sammenlignet med supplerende kapital, som i Danmark ty-
pisk har en fast løbetid.  

Selv om pengeinstituttet i princippet kan undlade at betale renter på 
tier 1½ kapital, hvis der ikke er frie reserver, vil dette have en meget 

 

KRAV FOR DANSKE PENGEINSTITUTTERS BRUG AF TIER 1½ Boks 3  

Følgende betingelser skal være opfyldt for at tier 1½ gældsinstrumenter kan medreg-

nes i kernekapitalgrundlaget i danske pengeinstituttet: 

• Kapitalen skal være indbetalt til pengeinstituttet, dvs. kun gældsinstrumenter ud-

stedt direkte af pengeinstituttet kan medregnes. 

• Gælden skal være af varig karakter og må derfor ikke have en fast løbetid. Dette 

skal sikre, at kapitalen løbende er til rådighed for pengeinstituttets aktiviteter og 

ikke kun i en begrænset periode. En eventuel førtidig indfrielse kan på pengeinsti-

tuttets initiativ tidligst ske efter 10 år og kun med myndighedernes godkendelse 

(under særlige omstændigheder kan indfrielse efter 5 år dog også tillades). En så-

dan godkendelse vil som hovedregel blive givet, hvis pengeinstituttet også efter til-

bagebetalingen opfylder solvenskravet, og pengeinstituttets kapitalberedskab efter 

tilbagebetalingen er forsvarligt.  

• Gælden skal være efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld (fx indlån og øvrige 

kreditorer) samt supplerende kapital. Der må ikke stilles garantier eller andet, som 

reelt ændrer denne rangorden. 

• Forrentning af gælden bortfalder, hvis pengeinstituttet ikke har frie reserver (over-

skud overført fra tidligere år samt overført overskud af årets resultat). Låntager har 

således ikke ret til senere at få udbetalt rente for de år, hvor der var underskud 

(rentebetalingerne er ikke-akkumulerende). 

• Gæld samt ikke-betalte renter skal kunne medgå til dækning af tab, uanset om det 

tillades pengeinstituttet af fortsætte sine aktiviteter. 

 

Sammenlignet med kravene til supplerende kapital adskiller tier 1½ sig ved 

• at være efterstillet supplerende kapital. 

• at være permanent (evigt løbende), dog med mulighed for indfrielse efter tidligst 

10 år. For supplerende kapital er der ikke et krav om, at denne skal være perma-

nent, og der er heller ikke en tidsbegrænsning for, hvornår en førtidig indfrielse 

kan ansøges godkendt hos Finanstilsynet. 

• at rentebetalinger er ikke-akkumulerende, dvs. rentekravet bortfalder helt, og der 

er ikke mulighed for at bestemme, at rentebetalingen udskydes. 

 

Egenkapitalelementerne i tier 1½ kan findes i   

• at kapitalen er efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld samt supplerende kapital. 

• at kapitalen er permanent. 

• at der kun betales rente, hvis der er frie reserver i lighed med, at der kun udbetales 

udbytte til aktionærer, hvis der er frie reserver. Långiver har ikke ret til senere at få 

udbetalt rente for de år, hvor der ikke var frie reserver. 

• at kapitalen kan medgå til en rekonstruktion. 
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uheldig signalværdi over for markedsdeltagerne1. Sandsynligvis vil pen-
geinstitutterne derfor kun meget nødigt tage dette skridt. Det indebæ-
rer, at tier 1½ ikke i samme grad som kernekapital vil fungere som en 
stødpude i dårlige tider.  

Kreditvurderingbureauernes bedømmelse af, hvorledes et pengeinsti-
tuts udstedelse af tier 1½ kan påvirke pengeinstituttets kreditkvalitet, er 
ikke entydig men afhænger af flere forhold. Generelt vurderer fx kre-
ditvurderingsbureauet Moodys, at udstedelse af hybrid kernekapital som 
delvis erstatning for den "rigtige" kernekapital ikke nødvendigvis vil 
medføre en svagere kapitalstruktur.  
 
MULIGHED FOR FLEKSIBLE KAPITALKRAV  

Med lov om finansiel virksomhed indførtes i 2001 en mulighed for, at 
Finanstilsynet kan give et påbud til en finansiel virksomhed om at have 
en højere solvensprocent end lovkravet på 8 pct. Dette kan ske i tilfælde 
af, at der vurderes at være risiko for indskydernes, de forsikredes, obli-
gationsejernes eller øvrige investorers økonomiske interesser. Mulighe-
den for at påbyde et forhøjet kapitalkrav erstatter den tidligere mulig-
hed for Finanstilsynet til at kræve ekstraordinære hensættelser.  

Finanstilsynet vil således med hjemmel i denne bestemmelse kunne 
fastsætte et forhøjet kapitalkrav til finansielle virksomheder, der har 
udsat sig for en ekstraordinær høj risiko. En lignende praksis kendes fra 
Storbritannien. Differentierede kapitalkrav, der i højere grad afspejler 
det enkelte pengeinstituts risici, er på linje med Baselkomiteens forslag 
til nye kapitaldækningsregler for pengeinstitutterne2.  

 

 1
  Flere ratingbureauer, herunder S&P samt Fitch IBCA, behandler en udsættelse af rentebetalinger på 

tier 1½ som ensbetydende med en konkurs. 
2
  Se www.bis.org for en beskrivelse af forslaget.  
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Anvendelse af Value-at-Risk som mål for 
Nationalbankens markedsrisiko  

Morten Malle Høyer, Kapitalmarkedsafdelingen 
 
 

INDLEDNING 

I løbet af de seneste 10 år er der sket en kolossal udvikling med hensyn 
til at sætte tal på den risiko, som de finansielle virksomheder er udsat 
for. Alle virksomheder er udsat for risiko som følge af, at verden nu en 
gang er usikker. For de finansielle virksomheder vedrører usikkerheden 
først og fremmest den fremtidige udvikling i renter, valutakurser og 
andre markedsforhold samt modparternes evne og vilje til at opfylde 
deres forpligtelser. Nogle gange er usikkerheden lille, andre gange er 
den stor, og de enkelte virksomheder påvirkes meget forskelligt af fx 
renteudviklingen eller en modparts konkurs. De finansielle virksomheder 
har altid søgt at vurdere de risici, de er udsat for, men det har ikke altid 
været i form af kvantificerede størrelser. 

Den voksende interesse for kvantificeringen af de finansielle virksom-
heders risiko skal ses på baggrund af en række episoder med store tab 
hos velrenommerede internationale virksomheder som følge af en 
"uheldig" markedsudvikling, eller som følge af, at vigtige modparter er 
gået konkurs. En medvirkende årsag til disse tab har ofte været ledel-
sens eller ejernes manglende overblik over risiciene ved de i reglen me-
get komplekse finansielle engagementer. Kvantificeringen af risikoen 
har desuden været fremmet af de finansielle virksomheders ønske om 
en rationel kapitalanvendelse.  

Den fremherskende metode til kvantificering af de finansielle virk-
somheders markedsrisiko er Value-at-Risk (VaR). VaR er et skøn over det 
maksimale finansielle tab, der med en valgt sandsynlighed kan forventes 
under normale markedsforhold. VaR kvantificerer således den finansielle 
risiko ved at angive, hvor galt det kan gå, når man ser bort fra de aller-
værste tilfælde. Metoden kombinerer de finansielle positioner med et 
skøn over, hvor meget markedsforholdene typisk svinger.  

I Danmarks Nationalbank anvendes VaR i forbindelse med overordne-
de porteføljebeslutninger og den løbende overvågning af bankens mar-
kedsrisiko. 
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Det er en fordel ved VaR, at en virksomheds ledelse, ejere og andre inte-
ressenter kan forholde sig til resultatet. Det skal dog understreges, at 
beregningen af VaR ikke fortæller den fulde sandhed. Det skyldes bl.a., 
at beregningen foretages på grundlag af historiske tal. Desuden siger 
VaR ikke noget om tabenes størrelse under ekstremt negative forhold. 
Erfaringer viser, at disse tab kan være langt større end det, VaR angiver. 
VaR-analysen bør derfor altid suppleres med andre risikomål, herunder 
stresstests. 

   
ELEMENTER I BEREGNINGEN AF VALUE-AT-RISK 

VaR er et estimat for det finansielle tab, der med stor sandsynlighed ikke 
vil blive overskredet i løbet af en given tidshorisont. Alternativt formule-
ret angiver VaR det finansielle tab, som man må regne med bliver over-
skredet i sjældne tilfælde.  

Ved beregning af VaR er der en række forhold, der skal overvejes. Det 
gælder især den horisont, som VaR beregnes for, og den ønskede sand-
synlighed. Såvel større sandsynlighed som længere horisont vil lede til et 
højere estimat for VaR. Desuden vil resultatet afhænge af en række 
mere beregningstekniske forudsætninger, herunder estimationsmetode 
og -periode.  

Der er ikke noget "rigtigt" niveau for sandsynligheden, men som regel 
rapporteres VaR med en sandsynlighed på 95 pct. eller 99 pct. For en 
sandsynlighed for 95 pct. taler, at tab herudover må forventes fra tid til 
anden, hvilket gør det muligt at vurdere, om skønnet for VaR er rime-
ligt. For en sandsynlighed på 99 pct. taler, at tab herudover kun kan 
forventes i meget sjældne tilfælde.  

Den anvendte horisont bør afhænge af formålet med beregningen. For 
en institution, der kan afvikle sine positioner i løbet af en dag, og som er 
villig til at gøre det, kan en horisont på én dag være relevant. For andre 
institutioner, der ikke har mulighed for at afvikle sine positioner så hurtigt, 
er det relevant med en længere horisont. VaR kan også anvendes i forbin-
delse med mere strategiske porteføljebeslutninger. I så fald kan det ligele-
des være relevant med en længere horisont, fx et år. Ofte beregnes VaR 

først over en kort horisont, hvorefter der skaleres til en længere horisont. 
For fastholdt sandsynlighed og horisont afhænger VaR af markedsvo-

latiliteten og af de finansielle positioner. Stor volatilitet, dvs. store ud-
sving i markedspriserne, bidrager til et højt estimat for VaR. Det samme 
gør en forventning om en tæt, positiv samvariation mellem mange af de 
relevante markedspriser, idet det øger risikoen for, at flere fordringer 
taber værdi samtidigt. De finansielle positioner påvirker VaR-estimatet 
ved deres størrelse og deres sammensætning. En stor fordring bidrager 
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alt andet lige til et højt estimat for VaR, men det kan modsvares af en 
stor forpligtelse, hvis værdierne af de to positioner reagerer på samme 
måde over for markedsudviklingen. 

Som eksempel på estimation af VaR betragtes en portefølje med en 
markedsværdi på 1 mio.kr. placeret i det danske KFX-indeks. Med en hori-
sont valgt til én dag og en sandsynlighed valgt til 95 pct. består øvelsen i 
at opgøre det tab, som ejeren af denne portefølje må regne med at over-
skride i 5 pct. af tilfældene eller i én ud af tyve dage. Som støtte ses der 
på de daglige afkast af en tilsvarende portefølje i en historisk periode, her 
valgt til perioden fra 2. juli 2001 til 28. juni 2002. Fordeling af de i alt 241 
observationer er vist som blå søjler i figur 1. Af figuren fremgår det, at 
markedsværdien på enkelte dage faldt med 35.000-40.000 kr. Ved bereg-
ningen af VaR skal der dog ses bort fra de værste tilfælde. Konkret skal 
der ved beregning af VaR med en sandsynlighed på 95 pct. ses bort fra de 
0,05 x 241 = 12 dårligste observationer. Herved kan man ud fra figuren 
anslå porteføljens VaR til et sted mellem 20.000 og 25.000 kr.   

Generelt vil beregningen af VaR for en virksomhed tage udgangs-
punkt i en identifikation af, hvilke finansielle risikofaktorer, der påvirker 
virksomhedens finansielle positioner og dermed egenkapital. Disse risi-
kofaktorer kan principielt omfatte alle finansielle risici, herunder kredit-
risici, men som regel vil VaR kun omfatte markedsrisikoen.1 Risikofakto-

 1
  Udviklingen går dog i retning af, at de finansielle virksomheder også kvantificerer andre finansielle 

risici, herunder kreditrisici og operationelle risici. 

FORDELING AF DAGLIGE AFKAST AF 1 MIO.KR. PLACERET I KFX-INDEKSET Figur 1 

Anm.: 
 
Kilde: 

Fordeling af 241 daglige afkast i perioden fra 2. juli 2001 til 28. juni 2002. Det antages, at porteføljen ved alle 
dages start er 1 mio.kr. 
EcoWin og egne beregninger. 
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rerne vil derfor typisk bestå af aktiekurser, valutakurser, renter og råvare-
priser. Når risikofaktorerne er identificerede, anslås deres forventede for-
deling, herunder samvariation, for den valgte horisont. På baggrund af 
denne fordeling og en model for risikofaktorernes indvirkning på den 
samlede portefølje kan der så opstilles en forventet fordeling for porteføl-
jen, hvorefter VaR kan findes. Beregningsgangen er illustreret i boks 1. 

 
Bestemmelse af risikofaktorernes fordeling 
Bestemmelsen af risikofaktorernes forventede fordeling kan ske på 
flere måder. Grundlæggende skelnes mellem simulationsmetoder og 
analytiske metoder. I simulationsmetoderne dannes risikofaktorernes 
fordeling ud fra en række observationer for risikofaktorerne. Det kan 
enten være de faktiske historiske observationer (historisk simulation), 
eller det kan være kunstigt fremkaldte observationer (Monte Carlo 
simulation). I de analytiske metoder antages risikofaktorerne at følge 
en statistisk fordelingsfunktion. Oftest anvendes normalfordelingen 
med parametre i form af spredninger og korrelationer estimeret på 
historiske data.  

Hvis risikofaktorerne antages at være normalfordelte, bliver markeds-
værdien af den samlede portefølje også normalfordelt, hvis der er en 
lineær sammenhæng mellem risikofaktorernes værdi og markedsværdi-
en af de positioner, som de påvirker. VaR beregnet med en sandsynlig-
hed på 95 pct. vil da være lig 1,65 gange porteføljens spredning, mens 
VaR beregnet med en sandsynlighed på 99 pct. vil være lig 2,33 gange 
porteføljens spredning. Den lineære sammenhæng gælder for positio-
ner i aktier, valuta og råvarer og (tilnærmelsesvist) statsobligationer i 
det omfang, positionerne ikke har tilknyttede optionselementer. Positi-
oner i konverterbare realkreditobligationer har et indbygget options-
element i form af låntagers (boligejerens) førtidsindfrielsesret, hvilket 
bryder en tilnærmelsesvis lineær sammenhæng mellem renteniveau og 
markedsværdi ved lave renteniveauer. 

TRIN I BEREGNINGEN AF VALUE-AT-RISK Boks 1 
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Som eksempel på analytisk VaR betragtes igen porteføljen bestående 
af 1 mio.kr. placeret i KFX-indekset. Det antages, at de daglige procen-
tuelle udsving i KFX-indekset følger normalfordelingen med en mid-
delværdi på nul og en spredning på 1,28 pct. Spredningen svarer til 
den spredning, der kan estimeres på historiske data i perioden fra 2. 
juli 2001 til 28. juni 2002. Spredningen på porteføljen bliver 1,28/100 x 
1.000.000 = 12.800 kr. Under normalfordelingsantagelsen kan VaR 
dermed estimeres til 1,65 x 12.800 ≈ 21.000 kr., når der anvendes en 
sandsynlighed på 95 pct. Det er i underkanten af det estimat, man får 
ved at benytte de faktiske historiske udsving i KFX-indekset. Forskellen 
mellem de to tal skyldes, at den faktiske fordeling af de daglige ud-
sving i KFX-indekset har flere observationer i den venstre hale end det, 
normalfordelingen tilsiger, jf. figur 1. I det konkrete tilfælde kan den 
tykke hale henføres til de store aktiekursfald i kølvandet på 
terrorangrebet på USA den 11. september 2001.  

De forskellige metoder til bestemmelse af risikofaktorernes fordeling 
har hver deres fordele og ulemper. En generel ulempe ved normalforde-
lingsantagelsen er, at fordelingen af udsvingene i aktiekurser, valuta-
kurser, råvarepriser og renter i praksis har tykkere haler, dvs. flere eks-
treme observationer, end normalfordelte størrelser. Normalfordelings-
antagelsen giver derfor ofte et VaR, der er mindre end VaR beregnet 
under fordelingsantagelser, der bedre kan fange store udsving i risiko-
faktorerne.  

Et fællestræk ved de forskellige metoder til bestemmelsen af risiko-
faktorernes fordeling er, at de i en eller anden form inddrager infor-
mation fra den historiske udvikling. Uanset metode vil validiteten af 
det beregnede VaR derfor være betinget af, at risikofaktorernes forde-
ling har nogle karakteristika, som forbliver nogenlunde konstante over 
tid. Det er i praksis sjældent tilfældet over længere horisonter. Som 
eksempel kan man betragte den historiske udvikling i spredningen på 
henholdsvis KFX-indekset og renten på den 10-årige danske statsobli-
gation. Som det fremgår af figur 2, har der siden begyndelsen af 
1990'erne været betydelige udsving i disse størrelser. Det samme gæl-
der samvariationen (korrelationen) mellem KFX-indekset og den 10-
årige rente. Samtidig har der dog været en vis træghed i bevægelser-
ne, hvilket "legitimerer" anvendelsen af VaR inden for en kort hori-
sont på baggrund af information over en kort historisk periode. Ved 
estimation af VaR for en længere horisont bør der tages højde for, at 
risikofaktorernes fordeling ændrer sig over tid. Det kan ske på bag-
grund af statistiske metoder eller strukturelle metoder, der inddrager 
forventninger til makroøkonomiske forhold – herunder finanspolitiske 
og pengepolitiske forhold. 
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BEREGNING AF DANMARKS NATIONALBANKS VALUE-AT-RISK 

Nationalbankens finansielle tilgodehavender og forpligtelser indebærer, 
at bankens resultat påvirkes af udviklingen på de finansielle markeder. 
Bankens væsentligste tilgodehavender er indenlandske og udenlandske 
rentebærende instrumenter og en guldbeholdning, mens de væsentlig-
ste forpligtelser er seddel- og møntomløbet, indlån, indskudsbeviser og 
udestående på statens konto. På den baggrund påvirkes Nationalban-
kens resultat af udviklingen i valutakurser, renter og guldprisen. Størrel-
sen af hovedposterne i Nationalbankens balance er vist i tabel 1.   

I Nationalbanken beregnes flere mål for markedsrisikoen på de finan-
sielle positioner, bl.a. Value-at-Risk. Som udgangspunkt beregnes VaR 
med en sandsynlighed på 95 pct. og en horisont på et år.1 Brugen af en 
årlig horisont skal ses på baggrund af, at VaR indgår i overvejelserne 
omkring de overordnede rammer for Nationalbankens positioner. Ud-
svingene i positionernes underliggende risikofaktorer antages at følge 
normalfordelingen, hvis parametre estimeres på baggrund af observati- 

 1
 Nationalbankens VaR estimeres ved brug af programmet RiskManager. 

SPREDNING PÅ OG KORRELATION MELLEM DAGLIGE UDSVING I  
KFX-INDEKSET OG 10-ÅRIG DANSK RENTE Figur 2 

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Spredning på månedlig procentvis ændring i KFX-indekset og spredning på månedlig ændring i procentpoint i 
renten på den 10-årige statsobligation. Spredningerne er beregnet på grundlag af de forudgående 12 måneders 
observationer og er af præsentationshensyn skaleret således, at de har et gennemsnit på 1 i perioden fra januar 
1991 til juni 2002. 
EcoWin og egne beregninger. 
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oner over de forudgående 160 dage, svarende til godt 5 måneder. Val-
get af længde for den historiske periode skal ses i lyset af, at de histori-
ske observationer indgår med aftagende vægte. Således vejer den sene-
ste observation 100 pct., mens observationer, der ligger 1 måned tilba-
ge, kun vejer 50 pct. Observationer, der ligger over 2½ måned tilbage 
vejer under 10 pct. Med den valgte profil for vægtene vil en forlængelse 
af den historiske periode kun påvirke estimatet for VaR marginalt. Profi-
len for vægtene er vist i figur 3. 

Beregningen af VaR efter ovenstående metode giver et VaR på 3,3 
mia.kr. ultimo juni 2002, jf. tabel 2. Med en sandsynlighed på 95 pct. vil 
Nationalbankens finansielle tab således ikke overskride 3,3 mia.kr. i lø-
bet af ét år. Tabet svarer til 7 pct. af egenkapitalen ultimo 2001. 

Nationalbanken er først og fremmest eksponeret over for renteudvik-
lingen. Det ses ved, at renteudviklingen isoleret set giver et VaR på 2,9 
mia.kr. Fluktuationerne i valutakurserne giver isoleret set et VaR på godt 
0,8 mia.kr. Det er et beskedent beløb i forhold til valutareservens størrel-
se. Den lille valutakursrisiko skyldes kronens stabilitet over for euro, og at 
hovedparten af valutakurseksponeringen er i euro. Betydningen af kro-
nens stabilitet over for euro kan også illustreres ved at beregne VaR ekskl. 
risikoen for udsving i kronens værdi over for euro. Resultatet er et ret 
beskedent fald i VaR, jf. tabel 2. Nationalbankens guldbeholdning giver 
isoleret set et VaR på 1 mia.kr. Det er et ret stort beløb i forhold til guld-
beholdningens størrelse. Årsagen er den store volatilitet i guldprisen målt 
i dollar. Det skal dog erindres, at guldbeholdningen samtidigt reducerer 
bankens risiko gennem en spredning af positionerne. 

NATIONALBANKENS BALANCE I MIA.KR. Tabel 1 

 Ultimo 2001 Ultimo 2000 

Guldbeholdning ...........................................  5,0 4,7 
Udenlandsk fondsbeholdning .....................  138,6 110,9 
Fordringer på IMF mv. .................................  8,5 5,1 
Udlån ............................................................  97,0 67,6 
Indenlandsk fondsbeholdning ....................  41,0 39,8 
Øvrige aktiver ..............................................  5,0 9,7 

Aktiver i alt ..................................................  295,3 237,8 

Seddel- og møntomløb ................................  47,3 44,8 
Indlån og indskudsbeviser ...........................  151,6 104,3 
Statens konto ...............................................  43,5 37,7 
Andre forpligtelser ......................................  6,2 5,7 

Forpligtelser i alt ..........................................  248,6 192,6 

Egenkapital ..................................................  46,7 45,2 

Anm.: For en mere detaljeret balance henvises til Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2001. 
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Summen af bidragene fra de enkelte risikofaktorer overstiger det sam-
lede VaR med 1,4 mia.kr. Med andre ord reduceres VaR med 1,4 mia.kr., 
når der tages højde for alle risikofaktorerne på én gang. Reduktionen, 
også kaldet diversifikationsgevinsten, kan henføres til, at der sjældent 
kommer tab på alle positionerne samtidigt.  

Estimatet for VaR afhænger som tidligere nævnt af de finansielle posi-
tioner og af den forventede udvikling i risikofaktorerne. Betydningen af 
disse forhold er afspejlet i figur 4, som viser forløbet i to forskellige esti-
mater for Nationalbankens VaR i de 12 måneder fra juli 2001 til juni 
2002. Den stigende tendens i estimaterne i efteråret 2001 skyldes først 
og fremmes en øget volatilitet på rentemarkederne.  

Fælles for de nævnte estimater for Nationalbankens VaR er antagelsen 
om, at de underliggende risikofaktorer er normalfordelte. Betydningen 

VÆGT TIL HISTORISKE OBSERVATIONER I BEREGNING AF VaR Figur 3 

Anm.: Vægt til historiske observationer ved beregning af VaR på dag t. 

  

 

NATIONALBANKENS VALUE-AT-RISK I MIA.KR. ULTIMO JUNI 2002. Tabel 2 

Enhed VaR VaR ekskl. DKK/EUR-risiko 

Renterisiko ................................................. 2,9 2,9 
Valutakursrisiko ......................................... 0,8 0,5 
Risiko over for guldpris ............................. 1,0 1,0 
Diversifikationsgevinst ..............................  -1,4 -1,4 

Total ........................................................... 3,3 3,0 

Anm.: Analytisk VaR med en horisont på ét år og en sandsynlighed på 95 pct. Risikofaktorernes fordeling er estimeret på 
baggrund af 160 forudgående dagsobservationer, der indgår med aftagende vægt.  

Kilde: Risk Metrics Group og egne beregninger. 
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af denne antagelse kan illustreres ved at beregne VaR under en alterna-
tiv fordeling af risikofaktorerne. Lader man risikofaktorerne følge den 
faktiske historiske fordeling i perioden fra 2. juli 2001 til 28. juni 2002 
(historisk simulation), kan VaR ultimo juni 2002 estimeres til 3,9 mia.kr. 
ved en sandsynlighed på 95 pct. og 7,2 mia.kr. ved en sandsynlighed på 
99 pct. I disse beregninger indgår de historiske observationer med sam-
me vægt. Til sammenligning giver normalfordelingsantagelsen estimater 
på henholdsvis 4,0 mia.kr. og 5,7 mia.kr., når der anvendes samme vægt 
til de historiske observationer. Forskellen mellem resultaterne fra de to 
metoder er mest udtalt ved den høje sandsynlighed, hvor enkelte eks-
treme observationer får stor betydning for VaR, når risikofaktorernes 
faktiske historiske fordeling anvendes. Fordelingen af Nationalbankens 
daglige afkast under de to forskellige forudsætninger om risikofakto-
rernes fordeling er vist i figur 5. I figuren er de daglige afkast opregnet 
til årsniveau.  

Som det fremgår af ovenstående beregninger, afhænger estimatet 
for Nationalbankens Value-at-Risk af en lang række forhold. Det gæl-
der bl.a. valget af sandsynlighed og metode til fastlæggelse af risiko-
faktorernes forventede fordeling. Nationalbankens (og andre finansiel-
le virksomheders) rapporterede VaR bør derfor kun opfattes som et 
skøn over det maksimale tab under normale markedsforhold. Samtidig 
vurderes det dog, at usikkerheden ikke er større, end at VaR kan an-

NATIONALBANKENS VALUE-AT-RISK Figur 4 

Anm.: 
Kilde: 

Se tabel 2. 
RiskMetrics Group og egne beregninger. 
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vendes som værdifuld støtte i forbindelse med fastlæggelsen af ram-
merne for bankens positioner og bidrage til den løbende overvågning af 
bankens markedsrisiko. I Nationalbanken suppleres VaR-beregningerne 
med stresstests med henblik på at få et indtryk af, hvor meget banken 
risikerer at tabe i de værste tilfælde.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
 Se fx Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2001. 

FORDELING AF NATIONALBANKENS AFKAST FRA JULI 2001 TIL JUNI 2002 Figur 5 

Anm.: 
 
Kilde: 

Fordeling af 261 daglige afkast i perioden 2. juli 2001 til 28. juni 2002 beregnet med Nationalbankens positioner 
28. juni 2002. Afkastene er opregnet til årsniveau. 
RiskMetrics Group og egne beregninger. 
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Cyklisk korrigerede offentlige 
budgetbalancer 

Allan Bødskov Andersen, Økonomisk Afdeling 
 
 
 
 

INDLEDNING 

Denne artikel giver en fremstilling af internationale organisationers 
metoder til at beregne cyklisk justerede offentlige budgetbalancer, for-
anlediget af et nyligt metodeskifte i Kommissionen. Metoderne er ikke 
uden problemer og vil med rette ofte kunne kritiseres for deres bagved-
liggende antagelser. Det er derfor vigtigt at se på flere mål ved vurde-
ringen af de offentlige finanser.  

Det offentlige budget påvirkes af den aktuelle økonomiske konjunk-
tur. I perioder med relativ høj vækst og faldende arbejdsløshed vil de 
offentlige indtægter stige sammen med den højere økonomiske aktivi-
tet, og de offentlige udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse vil falde. 
Højkonjunkturen vil via disse automatiske stabilisatorer derfor alt andet 
lige trække i retning af et større offentligt overskud (eller mindre un-
derskud), selv om finanspolitikken over konjunkturen i øvrigt forbliver 
uændret.  

Den faktiske offentlige budgetsaldo er dermed ikke et fyldestgørende 
mål for stramheden af den økonomiske politik. Der er derfor en interes-
se i at måle budgetbalancen renset for den konjunkturmæssige påvirk-
ning. Et sådan mål vil være en indikator for den strukturelle del af fi-
nanspolitikken og give et bedre billede af sundheden af de offentlige 
finanser. Et yderpunkt er, hvis ændringer i den strukturelle (cyklisk kor-
rigerede) saldo udelukkende reflekterer diskretionære ændringer i fi-
nanspolitikken, fx skattelettelse. 

Internationale institutioner, herunder Kommissionen, OECD, IMF og 
ECB,1 har udviklet teknikker til at måle den cyklisk korrigerede budget-
saldo, CAB.2 Kommissionen og ECB benytter bl.a. CAB som støtte til at 

 1
 ECBs estimater på de cyklisk korrigerede budgetbalancer offentliggøres ikke, men metoden er be-

skrevet i Bouthevillain et al., Cyclically adjusted budget balances: an alternative approach, ECB Wor-
king Paper No. 77, 2001.   

2
 CAB er forkortelsen af det engelske udtryk, cyclically adjusted budget balance. 
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vurdere, om EU-landenes offentlige budgetter lever op til Vækst- og 
Stabilitetspagtens krav om at være "tæt på balance eller i overskud på 
mellemlang sigt".1  

Valget af metode til at beregne CAB kan være ret afgørende for 
resultaterne. Eksempelvis opgør Kommissionen CAB for Danmark i 2000 
til 1,3 pct. af BNP, OECDs og IMFs tilsvarende tal er henholdsvis 0,7 og 
1,8 pct. af BNP, mens ECBs metode giver resultatet 2,5 pct. af BNP.2 
Denne variation kan tilskrives rent metodetekniske forhold. 

Efter et kort overblik over de to hovedtilgange ses først på Kommissi-
onens metoder; den "gamle" baseret på HP filtrering, og den "nye" 
baseret på et NAIRU3 estimat og en produktionsfunktion. Kommissio-
nens nye metode lægger sig tæt op ad OECDs og IMFs metoder. Der-
næst ses på ECBs metode, der som udgangspunkt adskiller sig væsentligt 
fra Kommissionens metode ved ikke at bygge på et mål for outputga-
bet, dvs. faktisk BNP fratrukket potentielt BNP. Endelig sammenlignes 
metoderne, herunder vises en syntese af OECDs og ECBs metoder, der 
ellers let kan opfattes som uforenelige.  
        
CAB – ET OVERBLIK OVER TILGANGENE 

I princippet er beregning af CAB ret simpel. Den faktiske budgetbalance 
(B) fratrækkes den cykliske komponent af budgetbalancen (CK), og til-
bage har man den cyklisk justerede eller strukturelle saldo, CAB: 
 
  CAB = B − CK. 
  
Til at finde den cykliske komponent i budgettet behøves et mål for, hvor 
langt økonomien er fra dens potentielle niveau. Overordnet anvendes to 
indfaldsvinkler til beregning af CAB: En aggregeret og en disaggregeret 
metode.  

I den aggregerede metode antages den cykliske komponent af bud-
gettet at være en konstant procentdel af outputgabet. Denne konstant 
udtrykker en samlet elasticitet for budgettet med hensyn til outputga-
bet, og bestemmes udfra estimerede elasticiteter for nogle underposter 
på budgettet med hensyn til outputgabet. Fx beregner OECD CAB for 
Danmark som faktisk budgetsaldo minus 0,75 × outputgabet. Denne 
aggregerede metode benyttes af OECD, IMF og Kommissionen.  

 1
 For en nærmere beskrivelse af Vækst- og Stabilitetspagten henvises til Tina Winther Frandsen og Jens 

Anton Kjærgaard Larsen, Vækst- og Stabilitetspagten – status i 2002, Danmarks Nationalbank, Kvar-
talsoversigt, 2. kvartal 2002. 2

 Kilder: Kommissionen, OECD, IMF og egne beregninger. Den faktiske offentlige budgetsaldo for 
Danmark i 2000 var 2,5 pct. af BNP.  

3
 Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. 
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ECB har valgt en disaggregeret metode, hvor et antal konjunkturaf-
hængige poster på budgettet behandles hver for sig. Disse poster af-
hænger af en budgetdeterminerende base. Eksempelvis er en af poster-
ne indirekte skatter, og den tilhørende base er det private forbrug. Den 
cykliske komponent i denne post på budgettet beregnes som det private 
forbrugsgab gange en elasticitet, der udtrykker indirekte skatters føl-
somhed over for privat forbrug. Man skal med andre ord beregne et 
forbrugsgab. Den samlede cykliske komponent i budgettet er summen 
af de cykliske komponenter i posterne. Teknikken tager dermed højde 
for, at vækst drevet af fx eksport og investeringer påvirker det offentli-
ge budget mindre, end vækst drevet af fx privatforbrug. Metoden inde-
bærer således, at konjunkturens sammensætning er afgørende for CAB. 
De to tilgange er illustreret i figur 1. 

ECB beregner ikke et outputgab, og de øvrige institutioner går uden 
om en direkte beregning af basegabene. Disse antages implicit at stå i 
fast forhold til outputgabet.  
 
AGGREGEREDE METODE 

For OECDs, IMFs og Kommissionens aggregerede metode er problemet 
at estimere outputgabet. Outputgabet er faktisk BNP fratrukket poten-
tielt BNP, og da potentielt BNP ikke kan observeres, må det estimeres. 
Hidtil har Kommissionen gjort dette ved hjælp af Hodrick-Prescott (HP) 
filteret, hvilket er en relativ simpel statistisk øvelse, der ikke anvender 
anden information end BNP-tidsrækken selv. 

TILGANGE TIL BEREGNING AF CAB Figur 1 
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HP-filteret 
HP-filteret dekomponerer en tidsrække i en cyklisk komponent og en 
trend. Anvendt på BNP fortolkes denne HP-trend som potentielt BNP. 
Hvor glat trenden skal være, styres af en parameter λ. Denne parameter 
er altafgørende for trendens (og dermed gabets) egenskaber, idet ga-
bets gennemsnitlige størrelse vokser med λ, jf. boks 1. Derfor er valget 
af λ ofte genstand for intense diskussioner. 

Fordelen ved HP-filtrering er, at det er simple og gennemskuelige be-
regninger, der let kan reproduceres. Det er en fordel, når flere landes 
CAB skal sammenlignes.  

Problemerne med HP-filtrering er, 
• at det er en ren statistisk øvelse, der ikke anvender anden information 

end BNP-væksten selv. Det gør fortolkningen af trenden "som en po-
tentiel eller strukturel vækst, der er konsistent med konstant inflati-
on" arbitrær, og det er ikke muligt at se kilden til en given udvikling i 
gabet.  

• at HP-filteret er et bestemt valgt symmetrisk glidende gennemsnit. Det 
betyder, at i enderne af tidsrækken bliver trenden bestemt ret upræ-
cist, da den her vil afhænge af relativt få observationer. Det er uhel-
digt, da det ofte er de sidste observationer, der er interessante til poli-
tikformål. Dette endepunktsproblem kan løses ved at forlænge serien, 
først med officielle forecast, og derefter ad hoc. Trenden i dag kom-
mer til at afhænge af denne forlængelse, og det er problematisk, hvis 
økonomien udvikler sig anderledes end forudsat. Antagelserne bag og 
metoden for fremskrivningen kan være kompleks, hvilket hæmmer 
gennemskueligheden af beregningerne. 

• at summen af afvigelser fra trenden altid er nul. Udover at trenden 
dermed kommer til at afhænge af starttidspunktet for stikprøven, 
strider det imod en betragtning om, at det er lettere for BNP at være 
under sit potentiale i længere tid end at være over. Til gengæld kan 
man argumentere for, at i anvendelse af outputgabet til at finde den 
cykliske komponent i budgettet er nul-summen en ønskelig egenskab. 

• at den HP-filtrerede trend ikke kan fange strukturelle brud. 
 
Af disse årsager har Kommissionen valgt at skifte metode til at finde 
potentielt output, og vil fremover basere sig på et estimat for NAIRU og 
en produktionsfunktion. Produktionsfunktionsmetoden anvendes i for-
vejen af OECD og IMF. 

 
Produktionsfunktionsmetoden 
Produktionsfunktionsmetoden er et forsøg på at give det potentielle 
output et mere eksplicit økonomisk indhold. Den centrale antagelse er, 
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at det potentielle output bliver bestemt af en aggregeret produktions-
funktion af Cobb-Douglas typen, dvs. faktorandelene antages konstante 
og lig med faktorernes outputelasticitet. Det er en stram, men simpel, 
struktur. Der antages to inputfaktorer, fysisk kapital og potentiel be-
skæftigelse. Derudover afhænger potentielt output af det potentielle 
niveau for totalfaktorproduktiviteten. Metoden er illustreret i figur 2, 
der uddybes efterfølgende. 

Produktionsfunktionsmetoden retter op på ulemperne ved den rene 
HP-filter metode, idet 
• det potentielle output har nu rod i en (simpel) model for den bagved-

liggende teknologi. 

OUTPUTGAB MED HODRICK-PRESCOTT FILTERET Boks 1 

HP-filteret finder trenden som den tidsrække, der ligger tættest muligt op ad den 

faktiske tidsrække, og som samtidig overholder en betingelse om, at trenden skal væ-

re glat. Hvor glat trenden skal være styres af HP-filterets λ parameter. Hvis λ er 0 er 

trenden lig den oprindelige serie, dvs. ingen udglatning, og er λ uendelig stor, er 

trenden lineær.  

Anvendt på BNP er λ dermed afgørende for outputgabets størrelse og den estime-

rede gennemsnitlige længde på konjunkturcyklerne, jf. figuren. Med λ = 100 estime-

res outputgabet fx i 1993 til ca. -2,5 pct., hvor det tilsvarende estimat med λ = 10 er 

ca. -1,5 pct. Tilsvarende ses, at med λ = 100 gennemløb Danmark en fuld konjunktur-

cykel i perioden fra 1984 til 1996, mens λ = 10 eller 30 angiver, at outputgabet lukke-

des allerede i 1994. 

 

OUTPUTGAB FOR DANMARK MED HP-FILTER 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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• endepunktsproblemet er i princippet elimineret, dog anvendes HP-
filteret stadig i beregningerne af inputfaktorerne, jf. nedenfor. 

• afvigelserne fra potentialet vil ikke nødvendigvis at summe til nul. 
• strukturelle brud fanges i det omfang, at de bliver fanget i målene for 

inputfaktorerne.  
 
Omkostningen er, at problemet er meget mere komplekst, da flere tids-
rækker skal renses for konjunkturmæssig indflydelse. Det åbner op for 
flere subjektive valg, og dermed også mere at være uenig om. Dertil 
kommer, at de relevante tidsrækker måske ikke opgøres ens eller eksi-
sterer i alle lande.  

Den strukturelle beskæftigelse er vanskeligst at opgøre, jf. figuren. 
Den strukturelle beskæftigelse opgøres som den strukturelle arbejds-
styrke justeret for den naturlige arbejdsløshed, NAIRU. Den strukturelle 
arbejdsstyrke opgøres som den samlede faktiske arbejdsstyrke ganget 
med den strukturelle erhvervsfrekvens. Sidstnævnte findes som den HP-
filtrerede historiske erhvervsfrekvens, da det er svært at finde mere di-
rekte indikatorer. I beregningen af CAB er der sjældent stor fokus på,  
hvorledes disse størrelser estimeres.  

PRODUKTIONSFUNKTIONSMETODEN Figur 2 

 
Anm.: Figuren er konstrueret med udgangspunkt i Kommissionens metode. OECDs og IMFs metoder afviger fra denne i

nogle detaljer. 
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Estimering af NAIRU er derimod mere kompliceret. Udgangspunktet er 
en teoretisk Phillips-kurve model for arbejdsmarkedet. IMF og Kommis-
sionen estimerer modellen, og dermed NAIRU, ved hjælp af et såkaldt 
Kalman-filter. Kalman-filteret er en økonometrisk teknik, der eksplicit 
tager højde for, at NAIRU ikke kan observeres.  

OECD estimerer NAIRU1 med en lidt simplere, men relateret teknik, og 
bruger den HP-filtrerede trend af den estimerede NAIRU-tidsrække i 
inputtet til beregning af den strukturelle beskæftigelse. 

Selv om HP-filteret er aflivet i Kommissionens og IMFs beregning af 
NAIRU, medfører brugen af den alternative teknik, at andre ad hoc 
antagelser må gøres. Kalman-filteret kræver således en specifikation 
af, hvorledes NAIRU udvikler sig over tid (typisk antages en random 
walk eller anden autoregressiv proces) samt en begrænsning på dens 
variation. Derudover pålægger Kommissionen betingelserne, at udvik-
lingen i totalfaktorproduktiviteten ikke må være faldende, samt at 
outputgabene summer til nul. I lighed med HP-filterets λ er 
kombinationen af disse specifikationer og betingelser afgørende for 
NAIRUs egenskaber, og dermed outputgabet. HP-filterets endepunkts-
problem er derved afløst af et problem med at specificere NAIRU 
tilfredsstillende. Det kan man argumentere for er lettere at have en 
mening om, da man har en økonomisk struktur at tænke i, men man 
slipper selvsagt ikke for at gøre antagelser. 

 
Totalfaktorproduktiviteten og indsatsen af fysisk kapital 
Udover et NAIRU estimat skal kapitalapparatet (K) samt den potentielle 
totalfaktorproduktivitet (TFP) bestemmes, før potentielt output og out-
putgabet kan beregnes. 

Indsatsen af kapital (K) tages fra de statistiske bureauers opgørelse, og 
renses ikke for konjunkturen. Med denne og faktisk beskæftigelse (L) og 
faktisk output (Y) beregnes et Solow-residual, SR: 

 

  SR = Y/LαK1−α = TFP. 

 
Solow-residualet, eller faktisk TFP, udtrykker den del af BNP, der ikke 
kan forklares direkte ved den faktiske indsats af arbejdskraft og kapital.2 

TFP antages at bestå af en cyklisk og en strukturel komponent. Kom-
missionen beregner den strukturelle komponent af TFP som Solow-
residualets HP-filtrerede trend. Der var HP-filteret igen.  

 1
 Kun løninflation indgår i OECDs model, hvorfor den strukturelle arbejdsløshed hos OECD betegnes 

NAWRU, Non-Accelerating Wage Rate of Unemployment. 2
 I litteraturen findes ekstreme synspunkter om Solow-residualet. Real Business Cycle fortalere vil anse 

TFP som rene eksogene stød til teknologien. Keynesianske økonomer vil lade kapitalens udnyttelses-
grad være en del af Solow-residualet, og give TFP mindre vægt som kilde til konjunkturfluktuationer.     
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Med strukturel TFP (TFPPOT) og strukturel beskæftigelse (LPOT) bestemt, 
beregnes potentielt output (YPOT) som 

 
  YPOT = TFPPOT*(LPOT)αK1−α. 
 
Outputgabet (G) beregnes nu som (Y/YPOT) − 1. Den strukturelle budget-
balance er da 

 
  CAB = B − a × G, 

 
hvor a er den estimerede budgetelasticitet med hensyn til outputgabet. 
 
ECBs DISAGGREGEREDE METODE 

ECBs disaggregerede metode anvender ikke outputgabet. I stedet iden-
tificeres fem poster på budgettet: Fire indtægtsposter og en udgiftspost, 
der alle antages konjunkturfølsomme. Posterne og deres tilhørende 
determinerende baser er vist i tabel 1.  

Ideen er, at konjunkturens sammensætning har stor betydning for den 
cykliske komponent i budgettet. Fx vil en opgang drevet af eksport og 
investeringer have en mindre gunstig effekt på det offentlige budget 
end en opgang drevet af privatforbruget. Kommissionens og OECDs 
metoder tager reelt ikke hensyn til sammensætningseffekten. 

Den cykliske komponent af budgettet beregnes ved at HP-filtrere ba-
serne for at finde "base-gabene", defineret som basernes afvigelse fra 
deres HP-trend. Via estimerede elasticiteter for budgetposterne med 
hensyn til baserne kan den cykliske budgetkomponent, og dermed CAB, 
beregnes. Brugen af HP-filteret gør, at metoden er eksponeret over for 
dette filters svagheder, jf. ovenfor. Dertil kommer, at basevariablene 
afhænger af strukturelle forhold, hvorfor deres potentielle niveauer 

 

BUDGETPOSTER OG BASER Tabel 1 

Budgetpost Base 

Direkte skatter på husholdningerne Beskæftigelse i privat sektor 

 Kompensation pr. ansat i privat sektor 

Indirekte skatter Privatforbrug 

Selskabsskatter Indikator for selskabernes bruttoprofit 

Sociale bidrag fra privatansatte Beskæftigelse i privat sektor  
 Kompensation pr. ansat i privat sektor 

Arbejdsløshedsrelaterede udgifter Antal arbejdsløse 

Kilde: ECB Working Paper No. 77. 
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ideelt set burde udledes fra teoretiske modeller, á la produktionsfunkti-
onsmetoden og NAIRU for potentielt BNP. Men det vil naturligvis kræve 
et betydeligt større apparat. 

 
SAMMENLIGNING AF METODERNE 

Produktionsfunktionsmetoden giver et interessant udtryk for potentielt 
output, og dermed den strukturelle saldo. I implementeringen af pro-
duktionsfunktionsmetoden anvendes HP-filteret dog stadig, da det be-
nyttes på erhvervsfrekvensen og Solow-residualet. Så endepunkts-
problemet er der endnu, om end det har mindre indflydelse på endelige 
resultat i forhold til et outputgab udelukkende baseret på HP-filteret.  

En ulempe ved produktionsfunktionsmetoden er, at der skal foretages 
flere subjektive vurderinger. Det er overladt til økonometrikeren at 
estimere et NAIRU ved hjælp af en relativt kompliceret metode, der ikke 
er lige let gennemskuelig for alle. Hvis man ikke kan lide estimatet for 
den strukturelle balance, vil antagelserne altid kunne anfægtes –  ofte 
med rette.  

Her over for står fordelene ved at tilbyde politikere og andre et mere 
detaljeret billede af økonomien. Ændringer i outputgabet er direkte 
fortolkelige i sammenhæng med politisk vigtige emner som arbejdsmar-
ked, løndannelse og inflation. Det er mindre gennemskueligt med den 
rene HP-filter metode.  

I ECB regi har man valgt et λ på 30, der blev fastlagt udfra et hensyn 
om at fange en gennemsnitlig cykellængde på ca. 8 år. Som det fremgik 
af boks 1, ligger denne cykellængde i underkanten af de danske erfa-
ringer. Med λ på 30 nedtones konjunkturens betydning for de aktuelle 
budgetunderskud i de fleste eurolande, i forhold til en beregning med 
en højere λ-værdi. 

 
En syntese af den aggregerede og disaggregerede metode   
Den aggregerede metode baseret på outputgab og den disaggregerede 
metode baseret på basegab og sammensætningseffekter opfattes let 
som uforenelige. Det er imidlertid muligt at lave en syntese af de to 
tilgange.1 Syntesen vises her med baggrund i OECDs metode, men Kom-
missionens eller IMFs relaterede metoder kunne også have været brugt. 

De cykliske komponenter i budgettet for Danmark med henholdsvis 
ECBs og OECDs metode er vist i figur 3. Bag OECDs aggregerede budget-
følsomhed ligger nogle implicitte antagelser om, hvordan de enkelte 
basegab følger outputgabet. Nærmere bestemt kan man dele forskellen 

 1
 For en grundigere gennemgang af syntesen henvises til annekset til ECB Working Paper No. 77. 
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på ECBs og OECDs cykliske komponenter (CKECB henholdsvis CKOECD) op i 
en sammensætningseffekt og en outputgab-effekt, 
 
 CKECB - CKOECD = sammensætningseffekt + outputgab-effekt. 
 
Sammensætningseffekten (CKECB - 0,75 × outputgab med HP-filter) angi-
ver betydningen af, at ECBs basegab afviger fra de basegab, der med 
OECDs antagelser følger af et HP-beregnet outputgab. Gab-effekten, 
0,75 × (outputgab med HP-filter - OECDs outputgab), afspejler forskellen 
på de to typer outputgab.  

Man kan med det udgangspunkt lave kombinationer, hvor man fx bru-
ger OECDs outputgab og samtidig tager hensyn til sammensætningseffek-
ter. Det svarer til, at man først korrigerer budgetsaldoen for, at fx privat-
forbruget er unormalt højt i forhold til BNP, og derefter korrigerer for, at 
OECDs outputgab er forskellig fra nul. 

Gab-effekten er positiv i starten af 1990'erne og har en negativ ten-
dens frem til 2001, hvor den ender med at være negativ, jf. figur 4. Det 
udtrykker, at OECDs outputgab er mere negativt i starten og mere posi-
tivt i slutningen af perioden i forhold til den tilsvarende HP-beregnede, 
så OECDs metode tillader større sving i outputgabet, end den rene HP-
filter metode gør.  

Sammensætningseffekten skifter skarpt mellem at være positiv i 1993 
og negativ i 1994. I 1993 var gabene for de budgetdeterminerende baser 

CYKLISKE KOMPONENTER FOR DANMARK Figur 3 

Kilde: OECD og egne beregninger.  
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mindre negative end outputgabet. I 1994 voksede BNP over trendvæk-
sten, uden at arbejdsløsheden faldt. Det slår ud i en negativ sammen-
sætningseffekt. Faldende arbejdsløshed i 1998 bidrager til en positiv 
sammensætningseffekt. I 2000 er effekten negativ, da væksten er truk-
ket af investeringer og eksport, mens arbejdsløsheds- og privatforbrugs-
gabene næsten er lukkede.  
 
DISKUSSION OG KONKLUSION  

CAB metodologierne præsenteret her giver et bedre billede af sundheden 
af de offentlige finanser og ændringer i den økonomiske politik end den 
faktiske offentlige budgetsaldo. De bør dog ikke stå alene, da CAB er et 
relativt groft mål. I Danmark beregner Finansministeriet den samlede 
aktive finanspolitiks påvirkning på aktiviteten, finanseffekten, udfra en 
detaljeret analyse af finanspolitiske tiltag. Ofte kan sådanne direkte be-
regninger være lettere at fortolke end indirekte CAB-beregninger, hvor 
den diskretionære effekt er alt det, som ikke er cyklisk.  

Et eksempel er kollapset af pensionsafkastbeskatningen sidste år og i 
år, som ikke afspejler en diskretionær lempelse af finanspolitikken. ECBs 
metode benytter kun de fem konjunkturafhængige skattebaser i tabel 
1, hvor aktiekurserne ikke indgår. Faldet i pensionsafkastbeskatningen 
bliver derfor ikke inkluderet i den cykliske effekt, men kommer til at 
forringe CAB og fremstå som en diskretionær lempelse. Et andet eksem-

SAMMENSÆTNINGSEFFEKT OG GAB-EFFEKT FOR DANMARK Figur 4 

Kilde: OECD og egne beregninger. 
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pel er omlægningen af den særlige pensionsopsparing, der fra i år ikke 
længere klassificeres som en skat, men som privat opsparing. Det lavere 
offentlige provenu slår igennem på CAB og fremstår som en lempelse, 
selv om byrden med hensyn til de offentlige finanser er uændret.    

Da trende er uobserverbare, undgår man ikke at lave antagelser for at 
identificere CAB. Valget af metode må bl.a. bero på, hvor stort et appa-
rat man er villig til at vedligeholde. For sammenlignelighed er de enkel-
te institutioner nødt til at anvende samme rammer for beregningerne, 
og et højere detaljeringsniveau via fx udbredt anvendelse af bagvedlig-
gende strukturelle modeller til at bestemme de potentielle niveauer vil 
alt andet lige gøre det sværere at finde et kompromis.  

Desuden er det næppe muligt at finde én metode, som giver let for-
tolkelige og intuitive resultater for alle lande på ethvert tidspunkt i en-
hver situation, så supplerende skøn for cyklisk indflydelse på budgettet 
forbliver nødvendige. Principielt ville det være ønskeligt, at den finans-
politiske målsætning vedrørte den strukturelle saldo, men et sådant mål 
vil være svær at implementere i praktisk internationalt samarbejde.  
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Valutakursregimer og gennemsigtighed 

Peter Ejler Storgaard, Økonomisk Afdeling 
 
 
 
 

INDLEDNING 

Debatten om gennemsigtighed i pengepolitikken har været at finde i 
den økonomiske litteratur gennem mere end to årtier. Økonomer har 
søgt forklaringer på, at centralbankers politik førhen var mindre gen-
nemsigtig. Men forskningen har også frembragt og analyseret en ræk-
ke generelle argumenter for og imod gennemsigtighed i pengepolitik-
ken.  

Denne artikel argumenterer først for, at det er nyttigt at skelne mel-
lem begreberne åbenhed og gennemsigtighed. Dernæst introduceres 
den modelramme, der har været anvendt i formelle analyser af gennem-
sigtighed, og hovedresultatet fra litteraturen præsenteres. En analyse af 
gennemsigtighed i forskellige valutakursregimer må nødvendigvis være 
baseret på en erkendelse af de fundamentale forskelle mellem pengepo-
litikken i de forskellige regimer. Derfor indeholder artiklen en gennem-
gang af, hvordan pengepolitikken i et regime med fast valutakurs ad-
skiller sig fra pengepolitikken i et regime, hvor valutaen flyder. Endelig 
diskuteres sammenhængen mellem valutakursregimer og gennemsig-
tighed i pengepolitikken. 

Et ofte overset aspekt i diskussionen af gennemsigtighed i pengepoli-
tikken er betydningen af valutakursregimet. Denne udeladelse er uhel-
dig, fordi både kravene til og mulighederne for gennemsigtighed af-
hænger af, om centralbanken forsøger at styre valutakursen eller ej. I et 
fastkursregime kan offentligheden kontinuerligt observere, om central-
banken opfylder sit mål, mens det ikke på samme måde er muligt at 
verificere, om en centralbank, hvis pengepolitik er tilrettelagt efter et 
mål for den fremtidige inflation, handler i overensstemmelse med sit 
mål. Såfremt de finanspolitiske myndigheder anerkender de krav, som 
en fastkurspolitik stiller, er det desuden teknisk set forholdsvis enkelt for 
centralbanken at føre fastkurspolitikken ud i livet. En centralbank med 
en inflationsmålsætning er stillet over for den umiddelbart mere kom-
plicerede opgave at søge at styre den fremtidige prisudvikling. 



 

10-09-2002 07:56   Antal sider: 12   Rev. nr. 2   C:\Documents and 

Settings\pbu\Skrivebord\3kvt\red-tryk\pagina57-68.doc  Oprettet af Peter Ejler Storgaard    

58

ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED 

I lighed med udviklingen i andre dele af samfundet er der nu en klar 
tendens til, at centralbanker informerer mere om deres opgaver, mål og 
beslutninger. Den øgede kommunikation med omverdenen antager 
flere forskellige former, fx hjemmesider, pressekonferencer, høringer, 
taler og rapporter. I denne artikel anvendes Winklers (2000) terminologi 
og begrebet åbenhed associeres med præcisionen og mængden af den 
information, centralbanken udsender til omverdenen.1 På basis af denne 
definition kan den observerede stigning i informationsniveauet ses som 
større åbenhed om pengepolitikken. 

Idealet for en centralbanks kommunikation med omverdenen er en si-
tuation, hvor offentligheden og aktørerne på de finansielle markeder 
har en reel forståelse af pengepolitikken. Opnåelse af en sådan reel 
forståelse stiller naturligvis krav både til centralbanken og til omverde-
nen, men denne artikel vil alene fokusere på centralbankens rolle. I 
Winklers terminologi defineres begrebet gennemsigtighed netop som et 
mål for, i hvor høj grad centralbanken gør sit til at muliggøre, at omver-
denen kan nå idealet om en reel forståelse af pengepolitikken. 

Et af de mulige midler til at skabe den nødvendige gennemsigtighed i 
centralbankens politik er øget åbenhed. Men det er vigtigt at indse, at 
målet om høj gennemsigtighed ikke kan nås ved blot at øge informati-
onsstrømmen. Hvis offentligheden skal kunne opnå en reel forståelse af 
pengepolitikken, har den brug for relevant og præcis information fra 
centralbanken og ikke for så meget information som muligt. Central-
bankens kommunikation med omverdenen bør derfor være fokuseret på 
at viderebringe den information, som er væsentlig for pengepolitikken, 
og på at gøre det på en så klar og utvetydig måde, at unødig usikkerhed 
om centralbankens politik undgås. 

 
ARGUMENTER FOR OG IMOD GENNEMSIGTIGHED 

Den akademiske litteratur har gennem de seneste årtier diskuteret de 
økonomiske fordele og ulemper ved gennemsigtighed i pengepolitikken.2 
De fleste formelle analyser tager udgangspunkt i tidligere forskning, der 
studerer et grundlæggende troværdighedsproblem i pengepolitikken. 
Barro og Gordon (1983) viser, at en centralbank, som er pålagt dels at 
stimulere produktionen i samfundet og dels at stabilisere udviklingen i 

 1
  I almindelig sprogbrug anvendes begrebet "åbenhed" således mere bredt end i denne artikel.  

2
  Blinder et al. (2001) peger også på en anden type argument for gennemsigtighed som følge af, at 

mange centralbanker i dag har en høj grad af uafhængighed af det politiske system. Helt eller delvist 
uafhængige institutioners virke og begrænsninger i demokratiske samfund afhænger af de konkrete 
institutionelle forhold, og emnet forfølges ikke yderligere her. 
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både inflation og produktion, i nogle tilfælde kan have fordel af at føre 
pengepolitik efter en fast regel for at imødegå troværdighedsproblemet.1 
Intuitionen bag dette resultat kan sammenfattes således: Centralbankens 
ønske om at stimulere produktionen giver den et incitament til at føre 
lempelig pengepolitik. Den private sektor indser dette og svarer igen med 
at opjustere sine inflationsforventninger netop så meget, at centralban-
kens incitament til at stimulere produktionen gennem inflationær penge-
politik forsvinder. Resultatet bliver en situation, hvor det ikke lykkes for 
centralbanken at stimulere produktionen, men hvor inflationen alligevel 
er højere end både centralbanken og den private sektor ønsker – i littera-
turen taler man om, at der opstår "inflationsbias". Hvis centralbanken 
troværdigt kunne binde sig til ikke at ville forsøge at overraske den priva-
te sektor med lempelig pengepolitik, ville det være muligt at opnå en 
lavere inflationsrate uden at forringe produktionsresultatet. 

Ulempen ved at føre pengepolitik efter en fast regel er, at det ikke er 
muligt for centralbanken at forfølge sit mål om at stabilisere udviklin-
gen i produktionen.2 Det skyldes, at den faste regel forhindrer justerin-
ger af pengepolitikken, når økonomien rammes af uforventede stød. Så 
længe ulempen ved ikke at kunne anvende pengepolitikken i stabilise-
ringsøjemed er mindre end fordelen ved at eliminere inflationsbiasen, 
vil det dog stadig være forbundet med et tab, hvis centralbanken ingen 
mulighed har for at binde sig til en fast regel. 
 
Pengepolitisk gennemsigtighed i lukkede økonomier 
Barro og Gordons analyse af troværdighedsproblemet danner grundlag 
for hovedparten af de eksisterende studier af konsekvenserne af øget 
gennemsigtighed i pengepolitikken. For at give et indtryk af disse analy-
ser præsenteres i det følgende først tre eksempler på bidrag, der betrag-
ter modeller af lukkede økonomier.  

Cukierman og Meltzer (1986) opstiller en model, hvor asymmetrisk in-
formation mellem centralbanken og omverdenen (kun centralbanken 
ved præcist, hvordan produktion og inflation er vægtet i dens målsæt-
ning) er et centralt element. Det antages, at den vægt, centralbanken 
lægger på produktionsmålet relativt til inflationsmålet, varierer over tid, 
og at stød betyder, at centralbanken ikke har perfekt kontrol over ud-
viklingen i det pengepolitiske mellemmål.3 Analysen viser, at det ikke 

 1
  Barro og Gordon antager, at centralbanken kun har mulighed for at stimulere produktionen på kort 

sigt. På langt sigt er modellen "klassisk" i den forstand, at pengepolitikken ingen effekt har på pro-
duktionen. Penges neutralitet på langt sigt er karakteristisk for alle de modeller i Barro-Gordon tra-
ditionen, der omtales i det følgende. 

2
  Se fx Walsh (1998, kap. 8). 3
  Mere specifikt antager Cukierman og Meltzer, at centralbankens mellemmål er pengemængden, 

men denne antagelse er ikke central for resultatet. I deres analyse af gennemsigtighed antager for-
fatterne, at centralbanken frit kan variere graden af kontrol med mellemmålet (pengemængden). 
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altid er optimalt for centralbanken at reducere den asymmetriske infor-
mation ved at øge gennemsigtigheden om sin politik, fordi centralban-
ken derved mister muligheden for at overraske offentligheden i de peri-
oder, hvor den lægger særlig meget vægt på enten produktions- eller 
inflationsmålet. 

Eijffinger et al. (2000) antager, at centralbanken ikke har noget 
problem med at kontrollere sit mellemmål, og indfører i stedet et 
udbudsstød i analysen, hvorved centralbanken får et incitament til at 
føre stabiliseringspolitik. Inden for rammerne af denne model vises 
det, at højere gennemsigtighed (i form af mere præcis information 
om, hvordan centralbanken vægter produktionsmålet i forhold til in-
flationsmålet), ikke nødvendigvis er optimalt for samfundet. Hvis tro-
værdighedsproblemet er begrænset og/eller behovet for stabilisering 
stort, er nogen usikkerhed om centralbankens mål velfærdsmaksime-
rende. 

Jensen (2002) finder også, at mindre end fuld gennemsigtighed er op-
timalt for en centralbank, der i forvejen har høj troværdighed. Modellen 
adskiller sig fra den øvrige litteratur ved at være baseret på en ny-
keynesiansk Phillips-kurve, hvor forventningen til den fremtidige inflati-
on er en af de faktorer, der bestemmer den nuværende inflation. Intui-
tionen bag resultatet er, at mere gennemsigtighed gør pengepolitikken 
mere informativ, hvorfor forventningerne til fremtiden reagerer stærke-
re på pengepolitiske ændringer. Det er derfor muligt, at centralbankens 
reaktion på stød bliver mere forsigtige, hvilket ikke er nogen fordel, hvis 
centralbanken har tilstrækkelig troværdighed til at bruge pengepolitik-
ken aktivt i stabiliseringsøjemed. 

Hovedresultatet i den litteratur, der analyserer gennemsigtighed om 
pengepolitikken i lukkede økonomier, er således, at den vigtigste fordel 
ved gennemsigtighed er større troværdighed, mens den væsentligste 
ulempe er mindre fleksibilitet. Mere gennemsigtighed giver offentlig-
heden en bedre forståelse af pengepolitikken og bedre muligheder for 
at kontrollere, at centralbanken ikke bare lover at føre lavinflationær 
politik, men også gør det i praksis. Ulempen består i, at en meget gen-
nemsigtig pengepolitik kan begrænse centralbankens mulighed for at 
reagere effektivt på stød til økonomien, hvilket kan føre til en mere 
ustabil økonomisk udvikling. 

Set i lyset af Barro og Gordons (1983) resultater om regelbinding af 
pengepolitikken kan høj gennemsigtighed om pengepolitikken ses som 
en alternativ måde at opnå troværdighed på. En centralbank, som ikke 
er i stand til at binde sig til en fast regel for pengepolitikken, kan imø-
degå den potentielle inflationsbias ved at arbejde for, at offentligheden 
har en reel forståelse af pengepolitikken. 
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Pengepolitisk gennemsigtighed i åbne økonomier 
En anden gren af litteraturen betragter eksplicit modeller af åbne øko-
nomier. Hertil hører Canavan og Tommasi (1997), som diskuterer 
valutakursregimer og gennemsigtighed. Udgangspunktet er også her 
en Barro-Gordon model, hvor der er asymmetrisk information om cen-
tralbankens præferencer. I modellen skelnes der mellem to typer af 
centralbanker, der lægger forskellig vægt på produktionsmålet relativt 
til inflationsmålet. Modellen inkluderer desuden et stød til relationen 
mellem centralbankens handlinger og offentlighedens observation 
heraf. Jo højere varians stødet har, jo mindre gennemsigtig er penge-
politikken.  

Forfatterne antager, at et fastkursregime udgør et meget gennemsig-
tigt anker for pengepolitikken, mens en flydende valutakurs er ensbety-
dende med mindre gennemsigtighed. I en udvidet model endogeniseres 
valget af valutakursregime, og det vises, at centralbanker, der lægger 
mest vægt på inflationsmålet i højere grad vælger fastkursregimet end 
centralbanker, der lægger mest vægt på produktionsmålet. Dette påvir-
ker offentlighedens vurdering af centralbanken, således at det tillægges 
større sandsynlighed, at centralbanken vægter inflationsmålet højt, når 
den annoncerer et fastkursregime. 

Herrendorf (1999) analyserer også valutakursregimer og gennemsig-
tighed. Forfatteren argumenterer for, at det er lettere at kontrollere 
valutakursen end inflationen:1 En valutakurs, der er i overensstemmelse 
med den underliggende økonomiske udvikling, kan i princippet opret-
holdes perfekt af centralbanken, givet at valutareserverne er tilstræk-
kelige. Derimod kan et inflationsmål ikke opfyldes præcist som følge af 
pengeefterspørgslens ustabilitet og den usikre transmissionsmeka-
nisme. 

Modellen er igen af Barro-Gordon typen, hvor offentligheden antages 
at være i tvivl om centralbankens type. Herrendorf betragter to typer: 
En, som er bundet til en pengepolitisk regel, hvor inflationen er nul, og 
en, som fører diskretionær politik.2 Som beskrevet ovenfor fører diskre-
tionær politik i en Barro-Gordon model til inflationsbias – høj inflation 
uden det ønskede bedre produktionsresultat. 

Under et flydende valutakursregime eksisterer der (under visse betin-
gelser) en ligevægt, hvor centralbanken, der fører diskretionær politik, 
efterligner den anden type centralbank ved også at planlægge nulinfla-

 1
 Bemærk, at selv om Herrendorf henviser til, at fast valutakurs betyder, at centralbanken bedre kan 

kontrollere sin målvariabel, mens Canavan og Tommasi henviser til, at det er lettere for offentlighe-
den at observere, om centralbanken opfylder sit mål i et fastkursregime, så gør det ikke den store 
forskel. Det centrale er, at fastkurspolitik gør det nemmere for offentligheden at fastslå, om central-
bankens faktiske politik er i overensstemmelse med dens pengepolitiske strategi. 

2
  I et fastkursregime erstattes nulinflationsreglen med en regel, hvor valutakursen holdes fast.  
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tion.1 Der opstår ingen inflationsbias, fordi også centralbanktypen, der 
ikke er bundet til en regel, faktisk følger reglen. Betingelserne for eksi-
stens af denne ligevægt er, at den stigning i produktionen, centralban-
ken med den diskretionære politik kan opnå ved at føre inflationær 
politik, overskygges af det tab, der følger af stigende fremtidige inflati-
onsforventninger. Hvis ligevægten med efterligning ikke eksisterer, så 
vil centralbanken, der fører diskretionær politik, vælge at planlægge 
positiv inflation, og der vil være en vis sandsynlighed for, at den bliver 
afsløret som værende den type, der ikke er bundet til en regel. Hvis cen-
tralbanken med diskretionær politik bliver afsløret, vil den private sek-
tor ikke forvente nulinflation, og der vil være en inflationsbias. 

I et fastkursregime vil enhver afvigelse fra reglen om en konstant valu-
takurs blive opdaget af den private sektor. Centralbanktypen, der fører 
diskretionær politik, vil derfor blive afsløret, medmindre den vælger at 
holde valutakursen fast. Herrendorf viser, at det også i et fastkursregime 
er muligt, at centralbanken, der fører diskretionær politik, vil vælge at 
efterligne den regelbundne centralbank. Desuden vises det, at ligevæg-
ten med efterligning kan være mere sandsynlig i et fastkursregime end i 
et regime med flydende valutakurs. I det tilfælde vil problemet med 
inflationsbias være mindre. 

Herrendorf analyserer også valget af valutakursregime. Det vises, at 
det kan være optimalt for begge centralbanktyper at vælge fastkurspo-
litik, hvis omkostningerne ved et fastkursregime (import af udenlandsk 
inflation og stød til den reale valutakurs) ikke er for store. 

Både Canavan og Tommasi og Herrendorf bygger deres argumenter 
på den præmis, at pengepolitikken er mere gennemsigtig under et fast-
kursregime end med en flydende valutakurs. Der er således ikke tale om 
analyser af, hvorvidt øget gennemsigtighed er en fordel under fastkurs-
regimer. I stedet analyseres konsekvenserne af den gennemsigtighed, 
der forudsættes at følge med et fastkursregime. 
  
Intervention på valutamarkedet og gennemsigtighed 
Den sidste gren af litteraturen, der introduceres i denne artikel, beskæf-
tiger sig med interventioner på valutamarkedet. Mange iagttagere har 
bemærket, at centralbanker ikke informerer med det samme, når de 
intervenerer på valutamarkedet for at påvirke valutakursen. Det kan 
synes overraskende i lyset af de argumenter, der findes for høj gennem-
sigtighed. Dertil kommer, at en af de mekanismer, der har været frem-
ført som vigtig for, at interventioner kan påvirke valutakursen (Mussas 
(1981) teori om interventioners rolle som signal for den fremtidige pen-

 1
  En ligevægt er en situation, hvor ingen af modellens agenter har incitament til at ændre adfærd. 
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gepolitik) netop synes at afhænge af, at offentligheden er vidende om, 
at centralbanken intervenerer på valutamarkedet.1 

For at signaler om fremtidig politik kan have effekter på valutakursen 
i dag, er det afgørende, at valutakursen er en fremadskuende variabel. 
Den aktuelle valutakurs afhænger af, hvilket fremtidigt afkast, man kan 
opnå ved at placere midler i de to valutaer. Pengepolitikken (og for-
ventningerne til den fremtidige pengepolitik) i de to lande vil påvirke de 
forventede afkast og dermed påvirke den aktuelle valutakurs. Derfor vil 
en intervention på valutamarkedet, i den udstrækning markedet opfat-
ter den som udtryk for ny information om den fremtidige pengepolitik, 
kunne føre til en umiddelbar ændring af valutakursen. Effekten af den-
ne mekanisme må formodes at være stærkere, jo mere sikker markedet 
er på, at centralbanken intervenerer på markedet. 

Det er værd at bemærke, at manglende intervention fra centralban-
kens side ligeledes kan være ny information, hvis markedsdeltagerne 
forventer, at centralbanken intervenerer for at understøtte valutakur-
sen. En ændring af valutakursen kan således også blive resultatet, hvis 
markedet forventer en intervention, og centralbanken undlader at 
handle valuta i markedet. 
  
VALUTAKURSREGIMER OG PENGEPOLITIK 

Det er velkendt, at der er afgørende forskel på pengepolitikkens mulig-
heder og begrænsninger, alt efter om centralbanken forsøger at styre 
valutakursen eller ej. I et fastkursregime må pengepolitikken tilrette-
lægges med henblik på at sikre en fast valutakurs, hvorfor centralban-
ken mister muligheden for at føre en selvstændig pengepolitik. Den 
pengepolitiske rente må fastsættes således, at der opnås ligevægt mel-
lem udbud og efterspørgsel efter valutaen ved netop den ønskede kurs, 
og renten kan derfor ikke anvendes til at forfølge andre mål. De fleste 
centralbanker, der fører fastkurspolitik, har desuden en valutareserve, 
som kan anvendes til at intervenere direkte på markedet for yderligere 
at understøtte valutakursen på kort sigt. 

I pengepolitiske regimer, hvor den monetære politik ikke er bundet til 
målet om en fast valutakurs, kan andre hensyn tilgodeses.2 En del cen-

 1
  Den anden hovedteori om (steriliserede) interventioners effekt på valutakursen er baseret på portefølje-

balance-modellen (se fx Kenen (1982)). Intuitionen bag denne forklaring er, at interventioner har effekt, 
fordi centralbankens køb eller salg af valuta(aktiver) fører til en ændret sammensætning af den private 
sektors portefølje. Idet den private sektor rebalancerer sin portefølje vil valutakursen ændres, således at 
det forventede afkast af aktiver i indenlandsk og udenlandsk valuta igen bliver ens. Da interventioners 
effekt via denne kanal ikke afhænger af, om centralbanken er åben om sin intervention på markedet, 
vil portefølje-balance-teorien ikke blive diskuteret yderligere i denne artikel. 2

  Det gælder også for regimer med flydende valutakurs, at centralbanken kun råder over ét instru-
ment (som oftest vælges en kort rente), hvorfor pengepolitikken også i et flydende kursregime kun 
kan anvendes til at forfølge ét mål. 



 

10-09-2002 07:56   Antal sider: 12   Rev. nr. 2   C:\Documents and 

Settings\pbu\Skrivebord\3kvt\red-tryk\pagina57-68.doc  Oprettet af Peter Ejler Storgaard    

64

tralbanker tilrettelægger nu deres pengepolitik efter en inflationsmål-
sætning. Her fastsættes renten med henblik på at sikre, at den fremtidi-
ge inflation kommer til at ligge på det ønskede niveau.1 Andre central-
banker lader også realøkonomiske størrelser som fx produktion eller 
beskæftigelse indgå direkte i deres målsætning. Kombinationen af ét 
instrument og flere mål betyder, at centralbanken ikke generelt vil være 
i stand til at opfylde alle sine mål. 

En af de centrale forskelle på pengepolitikken under fast og flydende 
valutakurs er omverdenens mulighed for at vurdere, om centralbanken 
opfylder sit mål. I et fastkursregime kan offentligheden kontinuerligt 
bedømme centralbankens politik ved at følge med i valutaens markeds-
kurs. I denne henseende er pengepolitik baseret på et valutakursmål 
derfor meget gennemsigtig. 

Når valutaen flyder, og centralbankens mål er at styre inflationen, er 
det vanskeligere for udenforstående at vurdere, hvorvidt den førte poli-
tik er i overensstemmelse med det annoncerede mål. Som oftest er infla-
tionsmålet defineret som inflationen "på mellemlangt sigt", hvilket er 
en ikke-observerbar størrelse, da der er tale om (forventninger til) den 
fremtidige prisudvikling. En centralbank med en inflationsmålsætning 
forfølger således et mål, der her og nu ikke kan opgøres på en entydig 
måde. Hvis forventningerne til inflationen fx baseres på skøn fra øko-
nomiske modeller, vil det fremkomne skøn afhænge af både den an-
vendte model og de forudsætninger, der ligger bag beregningen. Det 
mål for prisudviklingen, der kan opgøres på en objektiv måde – den 
faktiske inflation – anvendes derfor ofte som indikator for, om central-
banken holder sit løfte om at føre lavinflationær politik.2  

Et andet forhold, som gør det svært for offentligheden at vurdere, om 
centralbanken holder sig til sin strategi, er, at økonomien til stadighed 
rammes af stød, som fører til afvigelser mellem centralbankens infla-
tionsmål og den faktiske prisudvikling.3 Som oftest vil det ikke være 
muligt at placere et entydigt ansvar for disse afvigelser, hvilket kan ska-
be usikkerhed om styrken af centralbankens binding til målet. Sammen-
fattende må man sige, at et mål om et bestemt inflationsniveau på mel-
lemlangt sigt ikke er fuldt gennemsigtigt, fordi det ikke er ligetil for 
offentligheden at bedømme, om centralbanken opfylder sit mål. 

En anden forskel mellem regimer med fast og flydende valutakurs, der 
er af betydning for gennemsigtighedsdiskussionen, er centralbankens 

 1
  Dermed har centralbanken fraskrevet sig muligheden for at bruge pengepolitikken til at styre valu-

takursen. 
2
  Et problem med denne indikator er, at den faktiske prisudvikling ikke opgøres kontinuerligt, men på 

månedsbasis, og som regel først offentliggøres nogle uger efter månedens udgang. 
3
  Nogle centralbanker forsøger at undgå disse problemer ved at have et mål for kerneinflationen, hvor 

de mest volatile komponenter (fx energi og fødevarer) i forbrugerprisindekset ikke er medtaget. 



 

10-09-2002 07:56   Antal sider: 12   Rev. nr. 2   C:\Documents and 

Settings\pbu\Skrivebord\3kvt\red-tryk\pagina57-68.doc  Oprettet af Peter Ejler Storgaard    

65 

mulighed for at opfylde sit mål gennem justeringer af pengepolitikken. 
En centralbank, hvis valutakursmål er i overensstemmelse med den un-
derliggende økonomiske situation (hvilket må sikres af den øvrige øko-
nomiske politik, herunder især finanspolitikken), har gode muligheder 
for at opnå sit mål gennem justeringer af renten og evt. direkte inter-
ventioner på markedet. Desuden kan en centralbank, der fører fastkurs-
politik, drage nytte af, at effekterne af dens politikændringer på valuta-
kursen kan aflæses umiddelbart i markedet. 

En centralbank, der fører pengepolitik efter en inflationsmålsætning, 
er i en anden situation, idet sammenhængen mellem den pengepolitiske 
rente og den fremtidige prisudvikling ikke er simpel. Effekten af en ren-
teændring i dag er usikker, både hvad angår hvor meget og hvornår 
inflationen påvirkes. Såvel centralbanker som akademiske økonomer har 
længe interesseret sig for den pengepolitiske transmissionsmekanisme – 
sammenhængen mellem ændringer i det pengepolitiske instrument og 
ændringer i centralbankens mål (fx inflationen) – og centralbankernes 
rentebeslutninger træffes derfor på et stadigt mere informeret grund-
lag.1 Men det er fortsat en kompliceret opgave for centralbanker at fast-
sætte de officielle renter, så priserne i fremtiden udvikler sig i overens-
stemmelse med bankens inflationsmålsætning. 

Interventioner på valutamarkedet spiller normalt en større rolle i et 
fastkursregime end i et, hvor valutakursen flyder. Den væsentlige forskel 
mellem interventioner og renteændringer som instrumenter i pengepoli-
tikken er, at valutareserverne er begrænsede. Dette forhold får Blinder et 
al. (2001) til at bemærke, at centralbanker kan være nødsaget til at være 
mindre end fuldt åbne omkring deres interventioner på valutamarkedet. 

En centralbank, der fører fastkurspolitik, har påtaget sig den opgave 
at styre prisen på sit lands valuta på det frie marked. Hvis centralbanken 
skal være i stand til at påvirke valutakursen, samtidig med at et velfun-
gerende privat marked opretholdes, må centralbanken holde sine takti-
ske overvejelser for sig selv. En offentliggørelse af centralbankens han-
delsstrategi kan fjerne den usikkerhed, der sikrer, at der ikke blot er 
mulige gevinster, men også mulige omkostninger forbundet med at 
spekulere mod valutaen. 
 
VALUTAKURSREGIMER OG GENNEMSIGTIGHED 

Denne artikel har præsenteret argumenter for, at en centralbank til-
stræber at være så åben omkring sin penge- og valutapolitik, at offent-

 1
  Et af de seneste bidrag til litteraturen om den pengepolitiske transmissionsmekanisme er resultatet 

af et større projekt i ECB-regi. Artiklerne er efterfølgende publiceret i ECBs Working Paper serie (nr. 
91-114). 
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ligheden har en reel forståelse heraf. Samtidig er der gjort rede for prin-
cipielle forskelle mellem pengepolitikken under fast og flydende valuta-
kurs, der er centrale for en diskussion af pengepolitisk gennemsigtighed. 

Pengepolitikken i et fastkursregime er grundlæggende mere gennem-
sigtig end i et flydende kursregime, fordi offentligheden til stadighed 
har lettere ved at observere, om centralbanken fører den (lavinflati-
ons)politik, den har lovet, og fordi det er lettere for centralbanken at 
kontrollere et valutakursmål end et fremtidigt inflationsmål. Informati-
onsbehovet er således mindre i et fastkursregime, og specielt er der fær-
re faktorer, som er relevante for pengepolitikken. Disse forhold gør, at 
en centralbank, der fører pengepolitik efter en inflationsmålsætning må 
informere mere end en centralbank, der fører fastkurspolitik, for at op-
nå den samme grad af gennemsigtighed. 

Når en centralbank tilrettelægger sin pengepolitik efter en inflations-
målsætning, må den foretage en omfattende analyse af de fremtidige 
inflationsudsigter som grundlag for de pengepolitiske beslutninger. I et 
fastkursregime vil de pengepolitiske beslutninger som oftest være base-
ret på andre analyser, der især fokuserer på udviklingen i valutakursen 
samt udbuds- og efterspørgselsforholdene på valutamarkedet på kort 
og langt sigt. Denne forskel i den interne analyse, der ligger til grund 
for beslutningerne, vil naturligt afspejle sig i den information, der ud-
sendes fra de to typer af centralbanker. Desuden er det klart, at gen-
nemsigtighed og dermed en reel forståelse af pengepolitikken også 
forudsætter, at kommunikationen fra centralbanken til offentligheden 
giver et korrekt billede af beslutningsprocessen internt i centralbanken. 
Heraf følger, at mere gennemsigtighed ikke nødvendigvis opnås ved at 
øge mængden af information fra centralbanken. God kommunikation er 
en mere kompliceret opgave end som så, og målet for centralbanken må 
være at viderebringe sammenhængende og relevant information, der 
sætter offentligheden i stand til at forstå de pengepolitiske beslutnin-
ger.  
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Pressemeddelelse 

 
Kun ærlige penge tak! – ny folder om farvede sedler 

Det skal ikke være muligt at bruge udbyttet fra røverier. Derfor udgiver 
Nationalbanken og Finansrådet i fællesskab en folder om reglerne for 
håndtering af farvede og mistænkelige pengesedler. 

Pengeinstitutter, Post Danmark og værditransportfirmaer anvender 
farvepatroner, som misfarver sedlerne, når de udløses ved et røveri. Far-
vepatronerne udløses ved eksplosion. Sedler, der ligger tæt ved patro-
nen, kan derfor være brændte eller svedne i kanten. Mange røvere smi-
der straks udbyttet, men nogle af de farvede sedler finder imidlertid vej 
til butikker mv. 

Folderen "Kun ærlige penge tak!" viser eksempler på sedler, der er 
blevet beskadiget af farvepatroner, og fortæller, hvordan man skal for-
holde sig, hvis man bliver præsenteret for mistænkelige sedler. Hverken 
forretninger eller privatpersoner bør tage imod farvede sedler. 

Hvis man uforvarende er kommet til at modtage en farvet seddel, skal 
den indleveres i et pengeinstitut. Herefter ombytter Nationalbanken 
sedlen til "ærlige kontanter". Ved grov uagtsomhed, hvor man burde 
have opdaget, at sedlen er misfarvet, brændt eller renset, bliver sedlen 
inddraget, og beløbet er tabt. 

Folderen distribueres via en række brancheorganisationer og kan end-
videre fås i pengeinstitutterne eller ved henvendelse til Nationalbanken. 
Retningslinjerne for indløsning af mistænkelige sedler kan endvidere ses 
på Nationalbankens hjemmeside www.nationalbanken.dk under sedler 
og mønter. 
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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-
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Redaktionen af tabelafsnittet er afsluttet den 6. september 2002. 
 
Danmarks Nationalbank er kilde til tabellerne 1 til 7, dog er Københavns 
Fondsbørs kilde til serierne over obligationsrenter og aktiekursindeks i 
tabel 1. Danmarks Statistik er kilde til tabellerne 8 til 13 bortset fra valu-
takursserierne i tabel 11, hvor Danmarks Nationalbank er kilde. Bereg-
ningerne i tabel 10 er foretaget af Danmarks Nationalbank. 
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RENTER OG AKTIEKURSINDEKS Tabel 1 

Nationalbankens 
rentesatser 

Effektive 
obligationsrenter 

Diskonto 

Udlån 
og 

ind- 
skuds- 
beviser 

 
ECB's
mini-
mum-

budrente 
(refi-

renten) 

Penge-
markeds-

rente, 
3 måne-

ders 
usikret 

10-årig
stat 

30-årig 
realkredit 

Aktie- 
kurs 

indeks 
KFX 

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

3.7.89 
=100 

1997 ................ 3,50 3,75 … 1997 ............. 3,93 5,63 7,28 210,55 
1998 ................ 3,50 3,95 … 1998 ............. 4,05 4,35 7,10 219,34 
1999 ................ 3,00 3,30 3,00 1999 ............. 3,57 5,64 7,45 255,69 
2000 ................ 4,75 5,40 4,75 2000 ............. 5,33 5,20 7,30 313,90 
2001 ................ 3,25 3,60 3,25 2001 ............. 3,54 5,15 6,55 272,45 

2001   9. nov.... 3,25 3,60 3,25 2001 aug ..... 4,57 5,06 6,49 286,36 

2002   1. feb .... 3,25 3,55 3,25 2002 mar..... 3,62 5,44 6,63 278,64 
   9. aug . . 3,25 3,50 3,25  apr...... 3,61 5,36 6,57 256,87 
         30. aug. ... 3,25 3,45 3,25  maj ..... 3,69 5,37 6,54 254,33 
     jun...... 3,64 5,19 6,45 245,99 
     jul ....... 3,57 5,05 6,38 217,65 

           6. sept . . 3,25 3,45 3,25 aug ..... 3,45 4,91 6,25 224,34 

 
 
 

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. 

1997 ............................... 129,7 38,7 34,0 52,7 18,4 19,9 51,2 
1998 ............................... 101,4 41,0 37,1 34,7 12,6 29,8 17,5 
1999 ............................... 165,3 46,4 39,7 99,8 6,5 33,1 73,2 
2000 ............................... 117,5 44,8 37,7 51,8 8,1 25,3 34,6 
2001 ............................... 148,4 47,3 43,5 113,5 3,7 63,5 53,7 

2001 aug ........................ 122,5 44,6 68,7 62,1 2,9 58,4 6,5 

2002 mar ........................ 172,7 45,7 51,6 109,3 2,2 44,9 66,5 
 apr ......................... 178,9 45,8 56,6 105,1 5,1 42,9 67,2 
 maj ........................ 179,2 46,0 46,4 117,7 2,3 42,1 77,9 
 jun ......................... 177,9 46,5 57,6 117,8 4,0 56,1 65,7 
 jul .......................... 182,3 46,4 61,6 105,6 7,4 47,6 65,5 
 aug ........................ 194,1 45,4 71,5 123,7 2,5 58,5 67,7 
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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. 

1997 .................. 73,8 73,0 0,8 43,2 -1,5 -3,8 38,7 51,2 
1998 .................. 64,1 68,0 -3,8 -28,7 3,2 -4,5 -33,7 17,5 
1999 .................. 67,9 68,8 -0,9 62,7 1,9 -7,9 55,7 73,2 
2000 .................. 62,3 65,7 -3,4 -37,7 2,1 0,4 -38,7 34,6 
2001 .................. 81,2 87,7 -6,5 28,4 1,0 -3,7 19,2 53,7 

2001 aug ........... 3,2 3,9 -0,6 1,7 0,9 -0,2 1,7 6,5 

2002 mar ........... 28,3 9,2 19,1 -0,2 -0,5 2,2 20,5 66,5 
 apr ............ 12,4 12,9 -0,5 1,7 -0,1 -0,4 0,7 67,2 
 maj............ 1,0 -9,3 10,3 0,3 0,7 -0,5 10,7 77,9 
 jun ............ 5,4 18,2 -12,8 0,2 1,0 -0,6 -12,2 65,7 
 jul.............. 18,1 21,0 -3,0 3,3 0,0 -0,6 -0,3 65,5 
 aug ........... -14,1 -3,9 -10,2 12,1 0,0 0,3 2,2 67,7 
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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. 

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 1.578,2 994,0 420,0 125,8 163,7 523,2 
2000  ................. 2.806,0 1.757,8 1.066,7 499,1 114,0 49,6 506,4 
2001  ................. 2.933,0 1.925,9 1.157,8 573,2 133,1 -46,9 546,4 

2001 jul ........... 2.919,1 1.846,9 1.102,7 547,2 136,7 -12,3 566,6 

2002 feb ........... 3.037,1 1.936,0 1.158,3 578,7 143,3 -73,0 554,0 
 mar ........... 3.088,8 1.954,4 1.169,9 584,2 134,8 -76,7 546,2 
 apr ........... 3.069,1 1.959,2 1.173,1 584,6 143,8 -82,8 581,8 
 maj ........... 3.078,7 1.963,6 1.180,0 577,6 141,8 -97,0 574,4 
 jun ........... 3.149,9 1.980,4 1.190,8 583,4 149,2 -70,7 564,9 

 
jul ........... 3.075,5 1.970,0 1.196,2 574,5 154,8 -75,7 588,9 

 Ændring i forhold til året før, pct. 

1997 .................. 10,8 7,6 9,1 3,7 -7,3 … 8,0 
1998 .................. 12,5 9,4 10,2 6,4 10,8 … 3,7 
1999 .................. 8,5 5,8 6,9 2,9 -17,9 … 0,0 
2000 .................. 7,4 11,4 7,3 18,8 -9,4 … -3,2 
2001 .................. 4,5 9,6 8,5 14,8 16,8 … 7,9 

2001 jul ........... 4,2 7,6 7,0 9,9 21,1 … 7,5 

2002 feb ........... 5,6 8,0 8,0 10,9 16,7 … 2,1 
 mar ........... 5,0 7,8 8,0 8,8 3,0 … 1,2 
 apr ........... 5,5 7,4 8,2 7,9 4,3 … 3,1 
 maj ........... 4,3 7,2 8,3 5,9 11,9 … 3,2 
 jun ........... 6,2 7,2 7,9 6,7 18,1 … 2,1 
 jul ........... 5,4 6,7 8,5 5,0 13,2 … 3,9 
 
Anm.: MFI-sektoren omfatter danske Monetære Finansielle Institutioner, dvs. penge- og realkreditinstitutioner, andre 

kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger samt Danmarks Nationalbank.  
1 MFI-sektorens udenlandske nettoaktiver er opgjort som differencen mellem alle aktiver og passiver, hvor MFI-sek-

torens modpart er udlænding. 
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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. 

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 
2001  ................. 588,0 250,0 228,8 112,7 293,5 34,6 259,0 994,1 

2001 jul.............. 561,2 238,8 214,8 118,5 … … … … 

2002 feb ............ 584,9 241,9 231,3 128,9 … … … … 
 mar ........... 596,7 248,2 235,5 144,6 306,7 32,6 274,1 1.048,0 
 apr ............ 596,3 245,1 237,3 132,4 … … … … 
 maj ............ 591,7 243,1 231,0 141,1 … … … … 
 jun ............ 606,9 249,6 237,7 130,5 295,9 31,2 264,7 1.033,3 

 
jul ............ 588,4 247,2 228,4 130,4 … … … … 

 Ændring i forhold til året før, pct. 

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 
2001 .................. 11,9 6,0 22,8 7,6 -6,1 -47,8 5,1 5,5 

2001 jul ............ 9,2 10,6 12,8 21,2 … … … … 

2002 feb ............ 7,7 4,3 14,7 16,8 … … … … 
 mar ........... 8,1 4,0 11,0 25,8 0,4 -43,2 10,5 7,8 
 apr ............ 7,0 3,9 10,3 18,3 … … … … 
 maj ............ 7,1 3,9 9,5 22,5 … … … … 
 jun ............ 6,7 2,2 10,8 -0,3 -10,7 -40,6 -5,0 0,2 
 jul ............ 4,8 3,5 6,4 10,0 … … … … 
 
Anm.: Udlån til husholdninger omfatter også udlån til selvstændige erhvervsdrivende. 
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UDVALGTE POSTER FRA REALKREDITINSTITUTTERNES BALANCE                                  Tabel 6

heraf: 

Indenlandske udlån1 

Balancesum
 I alt 

heraf til 
hushold- 
ninger2 

heraf  
rente-

tilpasnings-
lån 

heraf  
i valuta 

Udstedte 
gælds- 

instrumenter 

Ultimo Mia.kr. 

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 
2001 .................. 1.579,5 1.191,8 900,5 239,0 54,5 1.421,3 

2001 jul ........... 1.265,5 1.139,5 856,5 149,8 28,7 1.175,3 

2002 feb ........... 1.371,5 1.203,1 909,1 270,7 66,6 1.261,6 
 mar ........... 1.386,2 1.209,2 914,5 281,8 71,0 1.267,8 
 apr ........... 1.359,8 1.216,5 920,8 292,2 74,4 1.245,3 
 maj ........... 1.376,7 1.228,1 929,6 301,2 76,5 1.269,4 
 jun ........... 1.403,3 1.231,4 934,1 308,8 78,2 1.293,9 

 
jul ........... 1.384,3 1.240,2 941,8 315,7 79,4 1.292,2 

 Ændring i forhold til året før, pct. 

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 
2001 .................. 17,8 8,8 9,4 139,4 252,2 17,2 

2001 jul ........... 4,6 6,0 5,8 61,4 132,6 7,5 

2002 feb ........... 10,8 8,5 9,0 145,9 282,2 8,7 
 mar ........... 9,3 8,4 9,3 136,8 267,9 7,4 
 apr ........... 8,9 8,6 9,6 135,0 257,1 7,3 
 maj ........... 8,5 8,7 9,6 131,2 240,2 9,2 
 jun ........... 8,5 8,8 9,7 121,1 209,2 8,9 
 jul ........... 9,4 8,8 10,0 110,8 177,0 9,9 
 
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.          
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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. 

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 .................. 25,5 -0,1 -23,7 261,0 -196,9 -21,2 -44,7 -43,0 
2001 .................. 46,9 -0,2 -39,4 59,3 -76,2 -17,9 20,2 27,5 

jul 00 - jun 01..... 47,1 -0,2 -34,8 85,8 -84,4 -40,3 -10,5 1,6 

jul 01 - jun 02..... 39,0 -0,4 14,5 27,2 -35,6 -28,0 1,7 54,9 

2001 jun  ...........  2,9 0,0 0,8 8,2 -3,3 12,8 -2,6 1,2 

2002 jan............. 5,2 -0,1 11,4 1,8 -4,1 -9,1 -1,3 15,2 
 feb ............ 6,3 0,0 7,2 1,2 -1,1 2,2 -5,9 7,6 
 mar ........... 0,7 0,0 -1,1 2,7 -3,2 -6,4 2,0 1,6 
 apr ............ 2,2 0,0 5,7 2,2 -2,6 -6,5 -1,7 6,2 
 maj............ 5,3 0,0 -2,0 0,9 -5,5 -7,9 -3,0 0,3 
 jun ............ 1,2 0,0 -8,4 1,0 -2,5 12,4 6,0 -1,3 
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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. 

1997 .................. 1.116,3 560,9 284,5 220,5 11,2 1.077,1 406,9 367,7 
1998 .................. 1.155,4 581,3 300,5 240,3 10,1 1.132,1 413,4 390,1 
1999 .................. 1.213,6 597,5 313,9 248,1 -3,2 1.156,3 459,6 402,3 
2000 .................. 1.296,1 613,3 325,8 283,0 -1,8 1.220,2 567,4 491,4 
2001 .................. 1.344,5 631,3 343,0 284,2 -0,1 1.258,3 613,0 526,8 

2001 2. kvt ........ 336,9 157,9 85,7 73,3 0,5 317,4 153,4 133,9 
 3. kvt ........ 332,0 154,6 86,7 66,6 -0,3 307,7 153,5 129,1 
 4. kvt ........ 350,6 164,5 87,3 77,1 0,2 329,1 154,9 133,5 

2002 1. kvt ........ 333,4 161,0 87,4 69,2 0,0 317,6 147,6 131,7 
 2. kvt ........ 348,7 165,2 88,7 76,8 -1,2 329,5 154,5 135,3 

 Realvækst i forhold til året før, pct. 

1997 .................. 3,0 2,9 0,8 10,9 … 4,9 4,1 10,0 
1998 .................. 2,5 2,3 3,1 10,1 … 4,0 4,3 8,9 
1999 .................. 2,3 0,2 1,8 1,0 … -0,5 10,8 3,3 
2000 .................. 3,0 -0,3 0,6 10,7 … 2,6 11,5 11,2 
2001 .................. 1,0 0,8 1,2 -0,2 … 1,1 3,7 4,3 

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

2002 1. kvt ........ 1,0 1,8 1,0 1,5 … 1,5 0,3 1,4 
 2. kvt ........ 2,2 2,7 1,3 3,7 … 1,7 5,2 4,2 

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

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

2002 1. kvt ........ 0,2 1,4 -0,2 -5,0 … -0,4 3,5 2,0 
 2. kvt ........ 1,1 0,4 0,4 2,3 … 0,8 0,8 1,4 
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BETALINGSBALANCENS HOVEDPOSTER (NETTOINDTÆGTER) Tabel 9 

Varer 
(fob) Tjenester 

Vare- og 
tjeneste-
balance 

Løn- og 
formue-
indkomst 

Løbende 
overførsler 

Løbende 
poster 

i alt 

 Mia.kr. 

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 ..............................  46,7 11,1 57,8 -16,4 -19,3 22,1 
2000 ..............................  55,1 19,2 74,3 -29,0 -24,6 20,6 
2001 ..............................  57,1 28,5 85,7 -29,5 -21,9 34,3 

jul 00 - jun 01.................  60,5 29,3 89,8 -29,7 -23,0 37,2 

jul 01 - jun 02.................  59,0 21,9 80,9 -28,6 -23,0 29,3 

2001 jun ........................  3,9 1,5 5,4 -0,4 -2,9 2,2 

2002 jan.........................  4,6 0,9 5,4 -2,5 1,7 4,7 
 feb ........................  3,5 0,5 3,9 0,3 -1,0 3,2 
 mar .......................  5,2 1,3 6,5 -3,8 -1,7 1,0 
 apr ........................  4,0 1,5 5,6 -3,5 -2,1 0,0 
 maj........................  5,6 1,9 7,5 -0,5 -2,6 4,5 
 jun ........................  5,4 0,8 6,1 -1,3 -2,6 2,2 
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UDVIKLINGEN I FORBRUGER- OG NETTOPRISERNE Tabel 10 

Indenlandske priser 

Forbrugerpris-
indeks 

Netto-
pris-

indeks Energi Import I alt 
Føde-
varer Husleje

Offent-
lige 

ydelser IMI 

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 2,9 
2000 .................. 2,7 2,9 3,1 19,5 4,3 1,7 2,4 3,1 3,7 0,1 
2001 .................. 2,3 2,4 2,4 -0,9 2,4 2,7 3,4 3,0 3,3 2,1 

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 3,3 24,1 2,1 2,1 2,3 3,1 3,5 1,0 
2000 2. kvt. ....... 2,9 3,2 3,4 21,6 4,1 2,0 3,2 3,4 3,7 0,3 
2000 3. kvt. ....... 2,6 2,7 2,9 18,3 5,1 1,4 2,2 3,0 4,2 -0,5 
2000 4. kvt. ....... 2,6 2,6 2,8 14,9 5,9 1,3 1,8 2,8 3,6 -0,3 

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

2002 1. kvt. ....... 2,5 2,5 2,7 -0,7 0,1 3,4 3,4 3,1 3,9 3,6 
2002 2. kvt. ....... 2,1 2,3 2,3 -0,3 0,5 2,8 1,6 3,1 4,5 2,9 

Anm.: Vægtgrundlag pr. december 2000. 
 Nettoprisindekset er forbrugerprisindekset korrigeret for indirekte skatter, afgifter og tilskud til nedsættelse af 

priserne. 
 IMI udtrykker den indenlandske, markedsbestemte inflation. IMI er normalt større end stigningen i nettoprisin-

dekset som følge af et større indhold af tjenesteydelser, der typisk har en kraftigere prisudvikling end i andre sek-
torer.  

 HICP er det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks. 
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VALUTAKURSER                Tabel 11 

EUR1 USD GBP SEK 
Effektiv 

kronekurs 

Real 
effektiv  

kronekurs 
baseret på 
forbruger-

priser 

Kroner pr. 100 enheder 1980=100 

 Gennemsnit 

1997 ................. 745,10 660,86 1.082,32 86,54 100,0 103,1 
1998 ................. 744,87 669,70 1.109,36 84,23 101,3 104,6 
1999 ................. 743,56 698,34 1.129,49 84,46 99,6 104,3 
2000 ................. 745,37 809,03 1.223,32 88,26 95,6 100,6 
2001 ................. 745,21 831,88 1.197,73 80,58 96,9 101,8 

2001 aug .......... 744,52 826,77 1.187,89 80,00 97,2 101,9 

2002 mar .......... 743,23 848,49 1.206,82 82,03 96,7 102,6 
 apr ........... 743,41 839,81 1.211,00 81,42 96,8 102,7 
 maj........... 743,54 811,31 1.184,19 80,66 97,3 103,2 
 jun ........... 743,30 777,47 1.154,04 81,57 97,8 103,8 
 jul............. 743,01 748,97 1.163,40 80,18 98,3 104,0 
 aug .......... 742,70 759,62 1.167,21 80,31 98,2 … 

1 I 1997 og 1998 er eurokursen beregnet på grundlag af den pr. 31. december 1998 fastlåste omregningskurs mellem
DEM og EUR. 
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UDVALGTE MÅNEDLIGE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 12 

Mængdeindeks
for omsætningen 

inden for 

Sammensat  
konjunktur- 
indikator for 

Tvangs-
auktio-

ner 
Konkur-

ser 

Nyregi-
strerin-
ger af

person-
biler 

For- 
bruger-
tillids-

indikator Industri 

Bygge- og 
anlægs-

virk- 
somhed 

 Arbejds-
løshed 

 

Pct. af 
arbejds-
styrken 

Råstof-
udvin-

ding og 
fremstil-
lingsvirk-
somhed 

1995=100 

Detail-
handel 

2000=100 Stk. Nettotal 

1997 .............. 7,9 107 96,0 2.824 1.759 152.869 9 2 8 
1998 .............. 6,6 109 98,2 2.426 1.652 162.708 2 -3 -2 
1999 ............... 5,7 111 99,3 2.397 1.636 144.259 -2 -11 -8 
2000 .............. 5,4 118 100,2 2.584 1.771 113.633 2 5 -1 
2001 .............. 5,2 120 100,6 2.682 2.329 96.130 0 -3 -11 

 
Sæsonkorrigeret 

2001 aug ....... 5,0 123 101,2 216 181 8.412 -1 -5 -13 

2002 mar ....... 5,1 121 101,8 242 217 8.635 1 0 -10 
 apr ........ 5,1 121 104,5 249 203 9.021 2 0 -13 
 maj ....... 5,1 122 103,9 240 224 9.401 1 -2 -13 
 jun ........ 5,1 122 104,5 262 203 9.551 -1 -4 -14 
 jul ......... 5,1 121 … 250 204 9.525 1 -6 -16 
 aug ....... … … … … … … -1 -8 -16 
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UDVALGTE KVARTALSVISE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 13 

Beskæftigelse 

I alt Privat 

 1.000 personer 

Lønindeks i 
frem- 

stillings- 
virk- 

somhed 

Februar 
1996=100 

Real 
effektiv  

kronekurs 
baseret på 

timelønninger 
  

1980=100 

Ejendoms-
priser  

(enfamilie- 
huse) 

 

I pct. af ejen-
doms- 

værdi 1995 

1997 ........................  2.607 1.813 105,2 100,4 123,5 
1998 ........................  2.652 1.839 109,8 103,3 134,7 
1999 ........................  2.685 1.864 114,4 102,9 143,7 
2000 ........................  2.706 1.883 118,4 98,8 153,1 
2001 ........................  2.720 1.893 123,5 101,4 162,0 

 Sæsonkorrigeret 

2001 2. kvt .............  2.721 1.896 123,2 100,7 161,9 
 3. kvt .............  2.721 1.893 124,2 101,8 163,8 
 4. kvt .............  2.721 1.888 125,3 102,6 162,5 

2002 1. kvt .............  2.722 1.886 126,6 102,1 162,9 
 2. kvt .............  2.720 1.883 127,7 … … 

 Vækst i forhold til året før, pct. 

1997 ........................  1,3 1,1 3,8 -2,0 11,4 
1998 ........................  1,7 1,5 4,4 3,0 9,1 
1999 ........................  1,3 1,3 4,1 -0,4 6,7 
2000 ........................  0,8 1,0 3,5 -4,0 6,5 
2001 ........................  0,5 0,5 4,3 2,7 5,8 

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

2002 1. kvt .............  0,2 -0,3 4,3 1,4 2,0 
 2. kvt .............  0,0 -0,7 3,7 … … 
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Nationalbankens statistiske publikationer 

 
Nyt 
Publikationsserien bringer de seneste statistiske oplysninger om udvik-
lingen på de danske finansielle markeder. Al førstegangsudgivelse af 
statistik fra Nationalbanken sker i Nyt, og udsendes umiddelbart efter 
udarbejdelse. Alle tabel- og figurtekster bliver oversat til engelsk. 
 
Finansiel Statistik 
Publikationen Finansiel statistik omfatter statistiske oplysninger inden 
for alle områder, som Nationalbanken udarbejder statistik for. Oplysnin-
gerne er på flere områder mere detaljerede end i Nyt-publikationerne, 
ligesom tidsserierne er længere. Tabeltekster samt metodebeskrivelser 
bliver oversat til engelsk. Publikationen lægges ud på Nationalbankens 
websted kl. 16 den sidste bankdag hver måned. En papirudgave udsen-
des 4 gange årligt (10. bankdag i marts, juni, september og december). 
 
Særlige opgørelser  
Publikationsserien indeholder statistikker af mere tematisk karakter, der 
ikke udkommer regelmæssigt. 
 
Internet 
Alle Nyt-publikationer, Finansiel statistik og Særlige opgørelser er frit 
tilgængelige på Nationalbankens hjemmeside: www.nationalbanken.dk. 
Her findes desuden en udgivelseskalender for Nyt, der dækker løbende 
måned plus følgende kvartal. 
 
Pris 
Et årsabonnement på papirudgaven af Finansiel statistik koster 100 kr. 
Priserne svarer til forsendelsesomkostningerne mv. Særlige opgørelser 
udsendes gratis til abonnenter af Nyt og papirudgaven af Finansiel stati-
stik. 
 
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 
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