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Seneste økonomiske og monetære udvikling 

Oversigten vedrører perioden fra september til midten af november 
2002 

 
 
 

DEN INTERNATIONALE ØKONOMISKE BAGGRUND 

Den internationale økonomiske situation er mere usikker end for nogle 
måneder siden, og de internationale organisationer forventer ikke, at 
væksten for alvor tager til før i 2. halvår 2003. Uroen på de finansielle 
markeder og den svagere end forventede realøkonomiske udvikling har 
forstærket hinanden og medført en faldende forventning til væksten i 
de kommende kvartaler. Først og fremmest er der usikkerhed om udvik-
lingen i det amerikanske privatforbrug i den kommende tid. Det blev 
også fremhævet af Den amerikanske Centralbank ved rentenedsættel-
sen 6. november. I euroområdet har forbrugerne fortsat ikke fået tillid 
til økonomien, selv om der ikke er økonomiske ubalancer af betydning.  
 
De finansielle markeder  
Gennem de seneste måneder har perioder med stigende aktiekurser 
afløst perioder med faldende og omvendt.  

Fra primo september til medio november har det toneangivende ame-
rikanske aktieindeks, S&P500, været nogenlunde uændret, jf. figur 1. 
Siden begyndelsen af oktober, hvor indekset nåede den betragtede pe-
riodes laveste niveau, er indekset steget 14 pct. Børserne i Europa og 
Asien har i hovedtræk fulgt denne udvikling. I takt med stigningen i 
aktiekurserne i oktober blev usikkerheden om den fremtidige aktiekurs-
udvikling, målt ved volatiliteten, mindre.  

I USA faldt renten på 10-årige statsobligationer igennem september 
og nåede i begyndelsen af oktober ned på 3,6 pct. Siden har renten fluk-
tueret en del og var i midten af november 3,8 pct. Renten på 10-årige 
tyske statsobligationer var 4,4 pct. I perioderne med aktiekursfald er den 
amerikanske 10-årige rente faldet betydeligt mere end den tilsvarende 
tyske, og siden sommeren har den været noget lavere. Rentekurverne 
for statsobligationerne i USA og Tyskland er begge blevet parallel-
forskudt nedad i løbet af året, jf. figur 2. Over hele kurven er faldet me-
re udpræget i USA end i Tyskland. 



 

19-11-2002 09:46    Antal sider: 22   Rev. nr. 54   G:\accidens\TEKST\ORDRENR\25\0001\kvo4-

2002\dansk\SØMU.doc  Oprettet af Ulrik Bie    

2

De seneste måneder har aktiekurserne og den lange obligationsrente i 
høj grad bevæget sig i samme retning, jf. boks 1. I den nuværende peri-
ode med stor usikkerhed foretrækker investorerne således det forvente-
de lavere, men mere sikre, afkast på obligationer, selv om aktiekurserne 
er faldet markant.  

UDVIKLING OG IMPLICIT VOLATILITET I AMERIKANSKE AKTIEINDEKS Figur 1 

Anm.: 
Kilde: 

Volatilitetsmålet er implicit volatilitet, der er beregnet ud fra en kurs af optioner skrevet på S&P100 aktieindeks.  
EcoWin. 

  

 

RENTEKURVER I USA OG TYSKLAND Figur 2 

Kilde: EcoWin. 
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Valutamarkedet  
I forhold til uroen på de finansielle markeder har udsvingene mellem 
hovedvalutaer været beherskede i de seneste måneder, jf. figur 3. Fra 
sidste halvdel af juli til udgangen af oktober lå kursen mellem euro og 

SAMMENHÆNG MELLEM BEVÆGELSER I AKTIEKURSER OG 
OBLIGATIONSRENTER Boks 1 

I de seneste måneder har aktiekurser og obligationsrenter udvist en høj grad af sam-

variation, hvor faldende aktiekurser er fulgt af faldende renter og omvendt. 

I en teoretisk sammenhæng vil man normalt forvente en negativ sammenhæng 

mellem de to, idet generelt faldende renter betyder, at virksomhedernes fremtidige 

profit tilbagediskonteres med en lavere rente, hvorved nutidsværdien stiger. Desuden 

reduceres finansieringsomkostningerne, hvilket øger antallet af rentable investerin-

ger. Denne negative sammenhæng var med enkelte undtagelser gældende i perioden 

op til medio 1999.  

Aktiekurser og obligationsrenter bevæger sig typisk i samme retninger i perioder 

med stor usikkerhed på de finansielle markeder, fx i forbindelse med Asien-krisen i 

1997 og Rusland-krisen i 1998. Aktiemarkederne toppede i foråret 2000 og i den ef-

terfølgende periode med faldende aktiekurser har samvariationen mellem kurser og 

renter været positiv og gradvist stigende. Der har været en tendens til, at investorer-

ne bevæger sig over i obligationer, når aktiekurserne falder, hvorved renterne falder. 

Dermed fungerer de to finansielle aktiver som substitutter.  

 

SAMMENHÆNG MELLEM BEVÆGELSER I AKTIEKURSER OG 
OBLIGATIONSRENTER 

Anm.:
 
Kilde: 

Beregnet som 3-måneders glidende gennemsnit af korrelationen mellem daglige ændringer i S&P500 og den
10-årige benchmark statsobligation. 
EcoWin og egne beregninger.  
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dollar i intervallet 0,97-0,99 dollar pr. euro. Siden blev dollaren svækket 
noget over for euroen, specielt efter den amerikanske rentesænkning 6. 
november. Yen er i den betragtede periode svækket over for både dol-
lar og euro.  
 
DEN INTERNATIONALE ØKONOMI 

USA  
Seneste økonomiske udvikling 
Den kvartalsvise vækst i BNP var i 3. kvartal 0,8 pct. mod 0,3 pct. i 2. 
kvartal. Det er fortsat det private og offentlige forbrug, der er de pri-
mære årsager til væksten, idet hverken investeringer eller nettoeksport 
bidrager.  

Det amerikanske boligfinansieringsmarked minder meget om det dan-
ske, da konverterbare realkreditlån spiller en afgørende rolle. De fal-
dende lange renter har medført, at ansøgningerne om konvertering af 
realkreditlån til en lavere forrentet gæld i 3. kvartal nåede et historisk 
højt niveau, jf. figur 4. Da den amerikanske realkreditsektor ikke er un-
derlagt samme balanceprincip som danske institutter, har rentefaldet 
samtidig haft en negativ indvirkning på realkreditinstitutternes finan-
sielle situation, jf. boks 2.  

Beregninger viser, at op mod 80 pct. af de amerikanske boligejere har  
en økonomisk gevinst ved at konvertere. Ved at konvertere bliver hus-

KURSUDVIKLING I DOLLAR, EURO OG YEN Figur 3 

Kilde: EcoWin. 
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holdningernes disponible indkomster således øget. Samtidig udnytter 
mange husholdninger muligheden for at belåne friværdien i boligen til 
forbrug. De lave lange renter gør det desuden billigere at finansiere 
boligkøb og nybyggeri. Huspriserne er fortsat med at stige, og byggeak-
tiviteten har holdt sig på et højt niveau.  

Det kraftige fald i inflationen fra midten af 2001 er kun i begrænset 
omfang blevet fulgt af lavere lønstigninger. Mens den årlige prisstig-
ningstakt i september således var 1,5 pct., steg lønningerne med 3 pct. 
Endvidere har skattelettelser og længere dagpengeperioder bidraget til 
den fortsatte vækst i privatforbruget. 

Det er især anskaffelsen af varige forbrugsgoder, inkl. biler, der er 
steget, mens forbruget af dagligvarer og tjenester kun er steget lidt. 
Anskaffelsen af varige forbrugsgoder er i høj grad drevet af bilsalget, 
der sidste efterår og igen henover sommeren har nydt godt af fordelag-
tige finansieringsmuligheder. Det har dog samtidig medvirket til at øge 
husholdningernes samlede gældsætning.  

Industriproduktionen steg stabilt i 1. halvår, men faldt lidt i august og 
september. Signalerne fra arbejdsmarkedet er overvejende negative, 
idet arbejdsløsheden steg til 5,7 pct. i oktober, den private beskæftigelse 
er svag, og de ledige melder om stigende vanskeligheder ved at skaffe 
sig nye jobs.  

REALKREDITRENTE OG ANSØGNINGER OM KONVERTERINGER I USA Figur 4 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Realkreditrenten er den gennemsnitlige kontraktrente på indgåede konverteringsaftaler, opgjort af Den ameri-
kanske Centralbank. Konverteringsansøgninger er det konventionelle refinansieringsindeks fra Mortgage Bankers 
Association of America. 
EcoWin. 
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REALKREDITINSTITUTTERS RENTEFØLSOMHED Boks 2 

De danske realkreditinstitutter er underlagt det såkaldte balanceprincip, som sikrer, 

at deres långivning til husholdninger og virksomheder matcher deres låntagning for 

så vidt angår lånetype og løbetid. Det sikrer, at institutternes långivning (aktiver) og 

låntagning (passiver) har næsten samme rentefølsomhed. Ændringer i renteniveauet 

påvirker derfor ikke realkreditinstitutternes indtjening nævneværdigt, idet værdien af 

aktiver og passiver udvikler sig parallelt. 

De amerikanske realkreditinstitutter er ikke underlagt lignende restriktioner. Deres 

aktiver består i vid udstrækning af lange konverterbare lån, mens passivsiden – i mod-

sætning til i Danmark – primært består af lange inkonverterbare obligationer. Det be-

tyder, at rentefølsomheden på aktivsiden reduceres, når renteniveauet er lavt og fal-

dende, fordi sandsynligheden for førtidsindfrielser vokser, og den forventede restlø-

betid dermed falder. Rentefølsomheden på passivsidens inkonverterbare lån påvirkes 

derimod stort set ikke af renteændringer. De amerikanske realkreditinstitutter benyt-

ter dog i varierende omfang afledte instrumenter til at afdække konverteringsrisiko-

en. 

I september kom det frem, at der i det største amerikanske realkreditinstitut, Fan-

nie Mae, var opstået en betydelig forskel på rentefølsomheden mellem dets aktiver 

og passiver. Det kraftige rentefald hen over sommeren reducerede rentefølsomheden 

på den konverterbare långivning, og da denne reduktion kun delvist blev modvirket 

af instituttets afledte instrumenter, blev rentefølsomheden på instituttets aktivside 

betydeligt lavere end på dets passivside. Hvis rentefaldet fortsatte, ville instituttet så-

ledes lide betydelige tab.  

Efterfølgende har Fannie Mae fået nedbragt ubalancen i rentefølsomheden, men 

det er – som følge af det lave renteniveau – sket til høje priser. 

Eksemplet Fannie Mae illustrerer styrken ved det danske balanceprincip. Det forhold, 

at et dansk realkreditinstitut ikke vil kunne komme i en lignende situation medvirker til 

at styrke sektorens stabilitet. Under rolige renteforhold kan balanceprincippet måske 

indebære en lidt lavere indtjening, men til gengæld mindskes sårbarheden i urolige pe-

rioder. Det gør det samtidig mere attraktivt for danske og udenlandske investorer at 

købe danske realkreditobligationer, hvilket isoleret set øger indtjeningen. 

 

 
Økonomiske udsigter 
Udsigterne for amerikansk økonomi er usikre. Både virksomheds- og 
forbrugertillid peger kraftigt nedad, og kapacitetsudnyttelsen samt ind-
tjeningen er fortsat på et lavt niveau. Det kan indebære, at erhvervsin-
vesteringer udskydes – også selv om renten er lav. 

Den utilstrækkelige indenlandske opsparing, jf. boks 3, er fortsat et 
stort risikomoment i amerikansk økonomi. Husholdningssektorens gæld-
sætning er høj, og de faldende kurser på aktier påvirker formuerne, inkl. 
pensionsformuerne, negativt. Da privatforbruget udgør næsten 70 pct. af 
den samlede efterspørgsel, vil selv en mindre bevægelse mod højere op-
sparing umiddelbart mindske den økonomiske vækst. Omvendt betyder 
faldet i de lange renter, at husholdningerne opnår en gevinst gennem 
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reducerede boligudgifter og måske yderligere et positivt bidrag fra ejen-
domspriserne i det omfang, lavere renter vil understøtte boligmarkedet.  

Aktiekursfaldene har gjort det mindre attraktivt at finansiere investe-
ringer via aktieemissioner. Dette forhold spiller en større rolle i USA end 
i euroområdet. Den negative effekt modvirkes af lave renter, men sam-
tidig kan der være tale om, at bankerne vil føre en mere restriktiv ud-
lånspolitik, og at investorer vil kræve en højere risikopræmie for at fi-
nansiere investeringsprojekter. Det er derfor tvivlsomt, om de lavere 
renter vil komme erhvervslivet til gode. Øget usikkerhed omkring den 
økonomiske udvikling må ventes at få virksomhederne til at være mere 
tilbageholdende med investeringsprojekter. Omvendt er det positivt, at 
produktivitetsvæksten – i modsætning til i euroområdet – har været høj 
gennem hele året. 

PRIVATE OPSPARINGSBALANCER Boks 3 

Der er store forskelle på de private opsparingsbalancer, dvs. forskellen på opsparing 

og investeringer, i forskellige lande. USA har et stort privat opsparingsunderskud, der 

dog er faldet lidt i de seneste år i takt med en aftagende investeringsaktivitet. Ja-

pansk økonomi er fortsat underdrejet, og befinder sig i en situation, hvor forbrugerne 

opsparer stadigt mere, og virksomhederne investerer stadigt mindre. Euroområdet og 

Danmark befinder sig i en isoleret set sundere position, hvor private opsparinger og 

investeringer er på nogenlunde samme niveau. 

 

PRIVAT OPSPARINGSBALANCE I USA, JAPAN, EUROOMRÅDET OG 
DANMARK 

Anm.: 
Kilde: 

Tal for 2002 er skøn. 
OECD.  
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EU-Kommissionen forventer i sin efterårsprognose en vækst på 2,3 pct. i 
2003, hvilket er en nedjustering i forhold til i foråret, hvor forventnin-
gen var 3,1 pct. Selv om der tales meget om krise i amerikansk økonomi, 
er forventningerne til væksten i det kommende år således fortsat ganske 
positive. 
 
Finans- og pengepolitik 
Finansåret 20021 endte med et samlet føderalt underskud på 1,5 pct. af 
BNP, jf. figur 5. Det samlede resultat er en markant forværring i forhold 
til skønnet fra Kongressens Budgetkontor fra marts 2002, hvor der for-
ventedes et overskud ligesom i 2001. Forværringen skyldes delvist en 
svagere økonomisk aktivitet, men også øgede militærudgifter og ud-
giftsglidning, fx på sygesikringsområdet, har bidraget.  

Udviklingen betyder også, at Kongressens Budgetkontor har nedjuste-
ret udsigterne for den kommende tiårs periode ret markant. I modsæt-
ning til i marts forventes nu underskud indtil 2006. Nedjusteringen viser 
samtidig den store usikkerhed i budgetfremskrivningerne. 

Den amerikanske Centralbank har et bredt mandat, der tilsiger, at 
banken skal sikre høj vækst og beskæftigelse, men også lav inflation. 
Den ledende pengepolitiske rente, fed funds target rate, blev nedsat 6. 
november med 0,5 pct. til 1,25 pct. Siden august havde Den amerikanske 
Centralbank tilkendegivet, at der var en overvægt af risici for en svagere 

 1
  Det amerikanske finansår løber fra 1. oktober året før. 

FØDERAL BUDGETBALANCE I USA (FINANSÅR) Figur 5 

Kilde: Kongressens Budgetkontor. 
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økonomisk udvikling. Med det nye renteniveau vendte centralbanken 
tilbage til en neutral vurdering af de økonomiske risici.  

Der har gennem de seneste måneder været en stigende forventning i 
markedet om en rentenedsættelse, men de implicitte forwardrenter 
umiddelbart før rentebeslutningen pegede på, at markedet i første om-
gang havde forventet en nedsættelse med 0,25 pct.  

 
Japan 
Seneste økonomiske udvikling 
En kraftigt stigende eksport var den væsentligste vækstkilde i årets før-
ste halvår. Eksportfremgangen skyldes især øget afsætning til resten af 
Asien og afspejler både afledte effekter af regionens øgede eksport til 
USA og en stærk vækst i de øvrige asiatiske landes indenlandske efter-
spørgsel. I 3. kvartal blev eksportvæksten dog afdæmpet. Den inden-
landske efterspørgsel er steget de seneste kvartaler på baggrund af hø-
jere privat og offentligt forbrug. Realindkomsterne var stigende til og 
med 1. kvartal, men faldt igen fra 2. kvartal. Erhvervsinvesteringerne er 
faldet de seneste otte kvartaler.  

 
Økonomiske udsigter 
Der er intet, der tyder på en vending i den indenlandske efterspørgsel. 
Set i lyset af de løbende omstruktureringer og den deraf afledte job-
usikkerhed er det tvivlsomt, om forbruget vil fortsætte den positive 
udvikling. Uroen på aktiemarkederne og afmatningen i USA kan be-
tyde, at investeringsplaner nedjusteres yderligere. Bank of Japans 
virksomhedstillidsindeks, Tankan, er dog steget siden 1. kvartal, men 
niveauet er fortsat lavt. Japansk økonomi er i stigende grad præget af 
store strukturelle problemer, hvoraf mange kan henføres til den me-
get beskyttede indenlandske økonomi. På mange områder vil liberali-
seringer give væsentlige gevinster for samfundet på længere sigt. Det 
vil dog i overgangsfasen betyde, at priserne på en lang række produk-
ter skal falde yderligere, hvilket på kort sigt vil forstærke den økono-
miske krise. På samme måde vil reformer, der afvikler uproduktive 
halvoffentlige selskaber, både forbedre de offentlige finanser og fjer-
ne unfair konkurrence for det private erhvervsliv. Endelig er det nød-
vendigt, at reformer i banksektoren tilskynder til en mere effektiv 
udnyttelse af  kapitalen, ved at lade virksomheder, der ikke kan klare 
sig i fri konkurrence, gå konkurs. Jo længere grundlæggende refor-
mer udskydes, desto hårdere bliver den efterfølgende tilpasningspro-
ces.  

EU-Kommissionen forventer i sin efterårsprognose, at BNP falder med 
0,8 pct. i år og stiger med 1,2 pct. i 2003.  
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Finans- og pengepolitik 
Underskuddet på de offentlige finanser forventes at blive 8 pct. af BNP i 
2002. Der er dermed ikke stort råderum til stimulering af økonomien på 
kort sigt. Alligevel gennemføres midlertidige skattelettelser i størrelses-
ordenen mindst 1.000 mia.yen (0,2 pct. af BNP) i næste finansår. Lettel-
serne skal primært finansieres ved at udvide skattebasen i de kommende 
år. Det er dog tvivlsomt, om en sådan midlertidig stimulans vil have ef-
fekt, da den private sektor i forvejen har fokus på, om budgetstillingen 
er holdbar. 

Pengepolitikken blev lempet 30. oktober, da Bank of Japan hævede 
det månedlige opkøb af statsobligationer fra 1.000 mia.yen til 1.200 
mia.yen. Målet for pengeinstitutternes indskud i centralbanken blev ved 
samme lejlighed hævet til 15-20 billioner yen fra de nuværende 10-15 
billioner yen1. Den korte rente er fortsat nul. Pengepolitikken har i de 
seneste år manglet gennemslagskraft til realøkonomien.  

Ved siden af den manglende gennemslagskraft af pengepolitikken 
må de japanske myndigheder også forholde sig til den fortsatte trussel 
mod den finansielle stabilitet. Banksektoren tynges fortsat af dårlige 
lån, dvs. lån, hvor der ikke er udsigt til, at ydelserne kan betales som 
aftalt. De seneste måneders aktiekursfald har yderligere nedbragt 
værdien af bankernes aktiver. Bank of Japan annoncerede i september, 
at man ville opkøbe aktier til en værdi af 2.000 mia.yen direkte af ban-
kerne indtil udgangen af september 2003 for at undgå, at bankerne 
sælger ud i det åbne marked. Aktierne vil blive købt til markedskurs, 
og Bank of Japan vil holde aktierne frem til 2007. Lovgivningen åbner 
mulighed for, at centralbanken kan holde aktier, hvis regeringen giver 
tilladelse. Regeringen fremlagde 31. oktober et udspil om afvikling af 
bankernes dårlige lån, men forslaget er mindre ambitiøst end oprinde-
ligt annonceret.  
 
Euroområdet  
Seneste økonomiske udvikling 
Væksten er ikke taget til i euroområdet, og økonomien har således ikke 
levet op til forårets forventninger om stigende vækst. Eksporten var det 
eneste egentlige lyspunkt i 2. kvartal med den største kvartalsvise vækst 
siden 4. kvartal 2000. Arbejdsløsheden afspejler kun i begrænset omfang 
den matte økonomiske udvikling og har i juni-august holdt sig på 8,3 
pct. af arbejdsstyrken mod 8,1 pct. i januar.  

 1
  Ved at hæve målet for indestående forpligter centralbanken sig til at opkøbe flere statsobligationer. 

Hermed får pengeinstitutterne flere likvide midler til rådighed på konti i centralbanken. Håbet er, at 
pengeinstitutterne trækker nogle af midlerne ud af centralbanken og låner dem videre eller køber 
andre aktiver, så realøkonomien og priserne påvirkes.  
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Den indenlandske efterspørgsel udvikler sig fortsat svagt med en lille 
stigning i både privat og offentligt forbrug og et procentvist større fald i 
de faste bruttoinvesteringer. Den svage indenlandske aktivitet afspejler 
sig i et voksende privat opsparingsoverskud, jf. tidligere. 

Industriproduktionen er vokset en anelse i løbet af året. Industripro-
duktionen svinger mere end den samlede økonomi, men er normalt en 
god indikator for den økonomiske udvikling, dog således, at den samle-
de økonomi falder mindre i lavkonjunkturer, jf. figur 6. Den positive 
tendens tyder på, at det går fremad, om end i adstadigt tempo.  

 
Økonomiske udsigter 
Forbrugertilliden er faldet i de seneste måneder formentlig af frygt for 
øget arbejdsløshed. Da der ikke er udsigt til en umiddelbar forbedring 
af beskæftigelsessituationen, er det sandsynligt, at husholdningerne vil 
fortsætte med tilbageholdenhed i forbruget. Det er dog værd at be-
mærke, at de forholdsvis høje opsparingsrater over de seneste år kan 
skabe grundlag for en robust vækst i den private efterspørgsel, hvis for-
brugerne begynder at se lysere på fremtiden. En genskabelse af tilliden 
blandt forbrugerne er således en hovedopgave for den økonomiske 
politik.  

Sammenlignet med USA er den direkte effekt på husholdningerne fra 
aktiekursfaldene begrænset i euroområdet, da aktier her spiller en min-
dre rolle i husholdningernes formuer. Pensionssystemerne er samtidig i 

BNP-VÆKST OG INDUSTRIPRODUKTION I EUROOMRÅDET Figur 6 

Kilde: EcoWin. 
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overvejende grad offentlige og usikkerheden omkring fremtidige for-
brugsmuligheder som følge af aktiekursfaldene tilsvarende mindre. I 
Holland pålagde Pensions- og Forsikringstilsynet dog i september pensi-
onskasserne at hæve dækningen for at modstå eventuelle yderligere 
fald i aktiekurserne. Dette ventes at ske gennem øgede pensionsbidrag. 

Virksomhedstilliden er faldet i takt med udviklingen på de finansielle 
markeder og de mindre positive vækstudsigter end tidligere. Stigende 
enhedslønomkostninger har sammen med euroens appreciering i 2. 
kvartal haft en negativ indvirkning på virksomhedernes konkurrenceev-
ne. 

De seneste skøn udviser en kraftig nedjustering af væksten i BNP for 
både 2002 og 2003. EU-Kommissionen forventer i sin efterårsprognose 
en vækst i 2002 på 0,8 pct. mod 1,4 pct. i forårsprognosen. For 2003 er 
skønnet 1,8 pct. mod 2,9 pct. i foråret. Kommissionen har nedjusteret 
skønnene for alle lande i euroområdet. 
  
Finans- og pengepolitik  
I følge traktaten må underskuddet på de offentlige finanser højst være 
3 pct. af BNP undtagen ved usædvanlige og midlertidige omstændighe-
der. For at sikre, at dette bliver vedvarende overholdt, blev Stabilitets- 
og vækstpagten indført i 1997. I henhold til pagten forpligter landene 
sig til på mellemlangt sigt at stile mod balance eller overskud på de of-
fentlige finanser. Formålet med kravene er at sikre, at enkeltlande ikke 
misbruger den sikkerhed, der ligger i eurodeltagelse, til at føre en uan-
svarlig økonomisk politik på fællesskabets bekostning.  

De nuværende problemer i en række lande med at overholde såvel 
traktatens som pagtens bestemmelser er hovedsagelig en konsekvens af 
manglende konsolidering af de offentlige finanser i den seneste periode 
med høj vækst. Ved at holde balance på mellemlangt sigt opnår landene 
netop den handlefrihed, der nu efterlyses af nogle, da der i så fald vil 
være rigeligt manøvrerum, før de 3 pct. nås. ECB udsendte 24. oktober 
en erklæring, hvori Styrelsesrådet understregede, at Stabilitets- og 
vækstpagten har været et vigtigt værktøj til at opnå budgetdisciplin, at 
den rummer tilstrækkelig fleksibilitet, og at den er en uundværlig del af 
den økonomiske og monetære union. 

I EU-Kommissionens efterårsprognose anslås det samlede budgetun-
derskud i euroområdet i 2002 at blive 2,3 pct. af BNP, jf. figur 7. Der er 
dermed tale om en markant forværring både i forhold til 2001, hvor 
underskuddet blev 1,5 pct., og i forhold til Kommissionens skøn fra for-
året på 1,4 pct. af BNP. Forringelsen skyldes til dels, at aktiviteten har 
været svagere end ventet, men i en række lande spiller manglende ud-
giftsstyring og/eller ufinansierede skattelettelser en ikke uvæsentlig 
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rolle. Finanspolitikken har i 2002 således været mere ekspansiv end hidtil 
antaget. Kommissionen forventer kun en mindre reduktion af under-
skuddet i 2003 til 2,1 pct. mod 1,2 pct. i foråret. 

Det er i løbet af 2002 blevet klart, at det i de tre store lande, Tysk-
land, Frankrig og Italien, samt i Portugal ikke er realistisk at opnå ba-
lance på de offentlige finanser i 2004, som landene ellers havde for-
pligtet sig til. Kommissionen forventer et underskud i Tyskland på 3,8 
pct. af BNP i år og 3,1 pct. til næste år. Hvis underskuddet i 2002 ender 
med at blive større end 3 pct., vil proceduren om uforholdsmæssigt 
store underskud blive iværksat af Kommissionen, ligesom den i sep-
tember blev det over for Portugal på baggrund af dets underskud på 
4,1 pct. i 2001. Frankrig ligger på grænsen. Kommissionen forventer et 
underskud på 2,7 pct. af BNP i år stigende til 2,9 pct. næste år, hvilket 
er lidt højere end den franske regerings egne budgetskøn. I Italien 
forventes et underskud på 2,4 pct. i år og ingen væsentlig forbedring i 
de kommende to år. 

I erkendelse af den faktiske udvikling fremsatte Kommissionen i sep-
tember et forslag om at udskyde målet om balance til 2006 mod en fast 
forpligtelse til, at landene, der ikke har nået målet, skal reducere de 
strukturelle underskud1 med mindst 0,5 pct. af BNP om året. Forslaget 
mødte kritik fra de mindre eurolande, der – med undtagelse af Portugal 

 1
 Jf. Allan Bødskov Andersen, Cyklisk korrigerede offentlige budgetbalancer, Danmarks Nationalbank, 

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2002. 

KOMMISSIONENS SKØN FOR EUROLANDENES BUDGETBALANCER I 2002 Figur 7 

Kilde: EU-Kommissionen. 
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– har gennemført en markant konsolidering af de offentlige finanser. På 
et møde blandt eurolandenes økonomi- og finansministre 7. oktober var 
der med undtagelse af Frankrig enighed om at følge målet om et årligt 
fald på mindst 0,5 pct. fald i de strukturelle underskud i de lande, der 
endnu ikke har opnået balance.  

 
Den Europæiske Centralbank, ECB, har ifølge traktaten som primært 
mandat at sikre prisstabilitet. ECB skal desuden understøtte euroområ-
dets generelle økonomiske politikker, fx for at sikre høj beskæftigelse 
og vækst, hvis målsætningen om prisstabilitet ikke bringes i fare. I sin 
tilrettelæggelse af pengepolitikken vil ECB vurdere konsekvenserne af 
budgetsituationen.  

Inflationen var i september 2,1 pct. og således en anelse over ECBs 
mellemfristede mål på under 2 pct. Det foreløbige skøn for oktober er 
2,2 pct. Kerneinflationen, dvs. prisstigningerne fraregnet energi og 
uforarbejdede fødevarer, var 2,5 pct. i september og har siden septem-
ber 2001 ligget over 2 pct. Det er i høj grad prisstigninger på tjeneste-
ydelser, der bidrager til den samlede inflation. Prisstigningerne på nogle 
tjenesteydelser er i offentligheden blevet tilskrevet euroombytningen1. 
Det er dog værd at bemærke, at den samlede stigning på tjenesteydel-
ser i året til og med september har været stærkere i Danmark, som ikke 
har indført euroen, end i euroområdet. Noget tyder således på, at de 
stærke stigninger på tjenesteydelser primært skyldes lønomkostningsud-
viklingen. 

Væksten i pengemængden, M3, var i perioden juli-september 7,1 pct. i 
forhold til samme periode året før og dermed fortsat højere end refe-
renceværdien på 4,5 pct. På grund af den svage konjunkturudvikling er 
ECB for tiden mindre bekymret for, at den høje M3-vækst skal føre til 
yderligere inflation. Udlån til den private sektor udviste i september en 
årlig stigning på 5,3 pct. og befinder sig fortsat omkring det laveste ni-
veau siden euroens introduktion i 1999. 

Som tidligere nævnt har væksten i BNP været svagere end ventet, og 
de fortsatte nedjusteringer af forventningerne til den fremtidige vækst 
vil mindske det inflationære pres i den kommende tid. I samme retning 
trækker euroens appreciering i 2. kvartal. Der er dog også en række 
faktorer, der udgør en opadrettet risiko. Det gælder først og fremmest 
den fortsat høje stigningstakt i kerneinflationen og i det indenlandske 
omkostningspres. Timelønomkostningerne udviste i 2. kvartal en årlig 
stigning på 3,6 pct., og da produktivitetsudviklingen er flad, er enheds-
lønomkostningerne markant forøget. Denne omkostningsforøgelse for 

 1
 Jf. Morten Roed Sørensens artikel, side 51. 
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virksomhederne kan presse priserne, især på tjenesteydelser. Desuden er 
udviklingen i olieprisen som følge af konflikten i Mellemøsten et risiko-
moment.  

På det pengepolitiske møde den 7. november besluttede ECB at holde 
renten uændret. Beslutningen blev truffet efter en indgående diskussion 
af argumenterne for og imod en nedsættelse af renten. Den fremher-
skende holdning var at lade renten forblive uændret. ECB signalerede 
ved samme lejlighed, at den vil være ekstra opmærksom på de nedad-
rettede risici i den kommende tid. 

 
Andre lande  
I Storbritannien voksede BNP med 1,6 pct. i 3. kvartal i forhold til samme 
kvartal sidste år, og privatforbruget er fortsat den væsentligste driv-
kraft. De offentlige finanser er blevet markant forværrede, og Kommis-
sionen forventer nu et underskud på 1,1 pct. af BNP i 2002 mod et over-
skud på 0,7 pct. i 2001. En stor del af forværringen skyldes øgede offent-
lige investeringer. Bank of England har fastholdt renten på 4 pct. siden 
november 2001.  

I Sverige har væksten været tiltagende. De offentlige finanser er ble-
vet betydeligt svækket i 2002, primært som følge af skattelettelser. 
Kommissionen forventer nu et overskud på 1,4 pct. af BNP mod 4,8 pct. 
i 2001. Riksbanken sænkede renten med 0,25 pct. til 4,0 pct. på et eks-
traordinært pengepolitisk møde 14. november på baggrund af udsigt 
til lavere inflation end målet på 2 pct. i løbet af de kommende et til to 
år.  

I Norge er fastlandsøkonomien ramt af afmatning. Fastlandsprodukti-
onen faldt i 2. kvartal med 0,7 pct. i forhold til 1. kvartal mod en stig-
ning på 0,8 pct. i den samlede økonomi. Økonomien befinder sig meget 
tæt på sin kapacitetsgrænse, og selv om den underliggende inflation i 
oktober var moderate 2,1 pct., er der et stigende omkostningspres fra 
lønsiden. Når omkostningerne ikke er slået igennem på inflationen skyl-
des det især, at den norske krone er styrket. Norges Bank har holdt ren-
ten uændret på 7 pct. siden juli 2002. 

 
DANSK ØKONOMI 

Seneste økonomiske udvikling  
Den overvejende del af de statistikker, der er offentliggjort i de seneste 
måneder peger på, at udviklingen i dansk økonomi er robust. Arbejds-
løsheden er lav, og der er overskud på såvel betalingsbalance som of-
fentlige finanser. I den seneste internationale nedgangsperiode har 
Danmark undgået de kvartalsvise fald i BNP, der har ramt en lang række 
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af de lande, Danmark normalt sammenlignes med. Den robuste udvik-
ling understreges af, at Danmark er det eneste land i EU, hvor Kommis-
sionen i sin efterårsprognose ikke har nedjusteret vækstskønnet i for-
hold til foråret.  

Privatforbruget er steget i 2002 og var i 2. kvartal 2,3 pct. højere end 
året før, jf. figur 8. Investeringerne udviser samtidig stabil vækst. Er-
hvervslivets investeringer i maskiner og andet materiel ligger på et 
bemærkelsesværdigt højt og stabilt niveau i betragtning af de svagere 
internationale konjunkturer. Det kan skyldes mangel på kvalificeret 
arbejdskraft og dertil knyttede lønstigninger. Erhvervsbyggeriet stiger 
også, om end fra et lavt niveau. Boliginvesteringerne er faldet, selv 
om de reale boligpriser samlet set stiger. Boligpriserne stiger dog be-
tydeligt mindre end i tidligere år, og der er forskellige tendenser af-
hængig af geografi og boligtype. Fraværet af umiddelbare balance-
problemer i dansk økonomi betyder, at risikoen for et generelt tilba-
geslag på boligmarkedet er beskedent ved det nuværende renteni-
veau. 

Det væsentligste problem i dansk økonomi er fortsat det stramme ar-
bejdsmarked. Ledigheden er ganske vist steget lidt gennem de seneste 
måneder og var 5,3 pct. i september mod 5,0 pct. i januar. På lidt længe-
re sigt er risikoen for, at arbejdsstyrken stagnerer eller falder som følge 
af udviklingen i befolkningens alderssammensætning det største pro-
blem. Den i forvejen høje erhvervsfrekvens betyder, at arbejdskraftre-

PRIVATFORBRUG OG INVESTERINGER Figur 8 

Kilde: Danmarks Statistik. 
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serven er lille, og indsatsen for at øge arbejdsudbuddet skal derfor være 
så meget desto større. På den baggrund peger forliget mellem flere af 
Folketingets partier om "flere i arbejde" fra oktober i den rigtige ret-
ning. Økonomien er fortsat tættere på overophedning med accelere-
rende lønninger og priser end på afmatning. I den nuværende situation 
med et højt kapacitetspres er det også af den grund vigtigt, at regerin-
gen fastholder en stram budgetdisciplin i den offentlige sektor, de aftal-
te rammer overholdes.  

Handels- og betalingsbalancen udviser solide overskud. Handelsover-
skuddet (sæsonkorrigeret, ekskl. skibe) er i 3. kvartal dog faldet lidt til 
12,5 mia.kr. mod 15,1 mia.kr. i 2. kvartal på baggrund af lavere eksport. 
Den positive handelsbalance afspejler sig i betalingsbalancens løbende 
poster, der i september udviste et overskud på 30 mia.kr. for de seneste 
12 måneder. Overskuddet var 11 mia.kr. mindre end i den foregående 
12-måneders periode, hvilket især skyldes lavere indtægter fra tjeneste-
ydelser. Dansk eksport har et lavt indhold af investeringsvarer og er der-
for generelt forholdsvis ufølsom over for konjunkturudsving, hvilket 
betyder, at en svag vækst i verdensøkonomien ikke nødvendigvis vil få 
stor indflydelse. Der er en tendens til, at dansk eksport erobrer mar-
kedsandele i lavkonjunkturer og mister markedsandele i højkonjunktu-
rer. 

Udlandsgælden blev i 2. kvartal forøget med 10 mia.kr. til 234 mia.kr. 
Det skyldes de store aktiekursfald, som har udhulet værdien af de uden-
landske aktiebeholdninger.1 

 
Priser og lønninger 
Den årlige stigning i det harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, var i 
oktober 2,7 pct., jf. figur 9. Inflationen har dermed været højere end i 
euroområdet siden juni.  

I oktober var stigningen uden energi og uforarbejdede fødevarer 2,6 
pct. i Danmark mod 2,4 pct. i euroområdet. Den indenlandske markeds-
bestemte inflation, IMI, var 3,0 pct. Det stramme arbejdsmarked og den 
høje kapacitetsudnyttelse afspejler således prisdannelsen. Dette billede 
understreges af, at priserne på tjenesteydelser – der i højere grad end 
det generelle indeks afspejler omkostningsudviklingen i økonomien – i 
oktober var 3,8 pct. højere end året før. Til sammenligning var prisstig-
ningerne på tjenesteydelser 3,2 pct. i euroområdet.  

Lønstigningerne ligger generelt fortsat over euroområdets. Flere om-
råder i den offentlige sektor har i de seneste kvartaler haft højere løn-
stigning end det private arbejdsmarked. Det gælder fx den statslige 

 1
 Jf. Thomas Bie og Frank Øland Hansens artikel, side 61. 
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sektor som helhed, hvor den årlige stigning i både 2. og 3. kvartal var 
4,2 pct. Til sammenligning var stigningen i den private sektor 3,7 pct. i 2. 
kvartal.  

 
Monetære og finansielle forhold  
Kronen ligger fortsat stabilt på den stærke side af centralkursen på 
7,46038 kroner pr. euroen. Den 15. november var kursen 7,426 kroner 
pr. euro. Nationalbanken har i den betragtede periode ikke ændret ud-
lånsrenten, efter den blev nedsat to gange i august til 3,45 pct. Spændet 
til ECBs minimumsrente er 0,2 pct. Diskontoen og foliorenten har været 
uændret 3,25 pct. siden 9. november 2001.  

Nationalbanken har periodevist interveneret på valutamarkedet for 
at imødegå en tendens til styrkelse af kronen.  Valutareserven er som 
konsekvens heraf steget, jf. figur 10. I september blev der opkøbt valu-
ta for 5,0 mia.kr., mens et beskedent opkøb i oktober blev mere end 
opvejet af afdrag på statens udlandsgæld. Valutareserven var ultimo 
oktober 195,6 mia.kr. Det seneste års stigning afspejler i høj grad por-
teføljeomlægninger hos de institutionelle investorer. 

Bevægelserne på de internationale finansielle markeder har haft en 
klar afsmitning i Danmark. I Danmark har uroen på de finansielle mar-
keder i perioder medført et betydeligt indhug i pensionsselskabernes 
reserver og krævet omlægninger af aktiverne for fortsat at kunne ga-
rantere en nominel minimumsforrentning af indskuddene. 

INFLATIONEN I DANMARK Figur 9 

Kilde: Eurostat og egne bereginger. 
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I oktober gik forsikringsselskabet Plus Forsikring konkurs. Konkursen 
skyldes selskabsspecifikke forhold, og er således ikke udtryk for en sy-
stemisk krise i branchen. Plus Forsikrings markedsandel var beskeden, og 
konkursen udgør ingen trussel for sektorens stabilitet. 

3-måneders pengemarkedsrenten (CIBOR) faldt fra 3,5 pct. primo sep-
tember til 3,35 pct. 13. november, jf. figur 11. Rentespændet til euroom-

NATIONALBANKENS VALUTARESERVE Figur 10 

 

 

RENTEUDVIKLINGEN I DANMARK Figur 11 

Kilde: Nationalbanken, Realkreditrådet og EcoWin. 

0

50

100

150

200

250
Mia.kr.

1997 1998 1999 2000 2001 2002

2

3

4

5

6

7

8

9
Pct.

Diskonto Nationalbankens udlånsrente 3-måneders CIBOR
30-årig byggerente 10-årig statsobligation

2000 2001 2002

mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj juljan sep



 

19-11-2002 09:46    Antal sider: 22   Rev. nr. 54   G:\accidens\TEKST\ORDRENR\25\0001\kvo4-

2002\dansk\SØMU.doc  Oprettet af Ulrik Bie    

20

rådet var 0,2 pct. Renten på 10-årige statsobligationer følger den tyske 
tæt og var 13. november 4,70 pct. Realkreditrådets 30-årige byggeren-
te er faldet med 0,1 pct. fra begyndelsen af september til 6,15 pct. i 
begyndelsen af november. 

De faldende renter har i august og september medført en lidt højere 
konverteringsaktivitet end i foregående måneder, jf. figur 12. Foreløbi-
ge opgørelser indikerer, at værdien af førtidsindfrielser i oktober bliver 
over 30 mia.kr. 

En af forklaringerne på, at konverteringsaktiviteten ikke er højere – på 
trods af det markant lavere renteniveau – kan findes i, at der fandt et 
meget stort antal konverteringer af højkuponlån sted i december 2001. 
Gennem de senere år er bestanden af realkreditobligationer med en 
kupon på 7 pct. og derover faldet markant, jf. figur 13. Der er således nu 
færre låntagere, der har mulighed for en nævneværdig økonomisk ge-
vinst ved at konvertere.  

Husholdningernes låntagning i penge- og realkreditinstitutter er det 
seneste år (september til september) øget med 9,3 pct. Realkreditlån er 
steget 11,1 pct. og udgjorde i september 79 pct. af husholdningernes 
bruttogæld til penge- og realkreditinstitutter.  

Traditionelle fastforrentede realkreditlån steg i absolutte tal i 3. kvar-
tal med 22 mia.kr. til 836 mia.kr. efter at være faldet ikke blot relativt, 
men også absolut gennem de seneste år. Rentetilpasningslån voksede 
også i 3. kvartal og udgjorde ved udgangen af september 28 pct. af de 

BYGGERENTE OG FØRTIDSINDFRIELSER Figur 12 

Kilde: Realkreditrådet og EcoWin. 
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nominelle realkreditlån mod 17 pct. i september sidste år. Ved udgan-
gen af september var der optaget rentetilpasningslån for 325 mia.kr., 
heraf 77 mia.kr. i fremmed valuta, primært euro. 
 
 
 

REALKREDITOBLIGATIONER FORDELT PÅ KUPON Figur 13 

Anm.: 
 

4 kupon: Obligationer med kupon på 4 eller 4½ pct., 5 kupon: Obligationer med kupon på 5 eller 5½ pct., 6 
kupon: Obligationer med kupon på 6 eller 6½ pct., Højkupon: Obligationer med kupon på 9, 10, 11 eller 12 pct.
Indeksobligationr er ikke medtaget 
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Nye kontobestemmelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 18. november 2002 trådte et nyt sæt kontobestemmelser i kraft. 
Kontobestemmelserne (Dokumentationsgrundlag for pengepolitiske 
instrumenter og betalingsafvikling i DKK, EUR og SEK) udgør det formel-
le grundlag for adgangen til og anvendelsen af konti i Danmarks Natio-
nalbank1. 

De væsentligste ændringer i kontobestemmelserne vedrørte følgende: 
• Bestemmelserne omkring sikkerhedsretsaftaler mv. er revideret, så de 

redegør for vilkårene for at anvende sikkerhedsretten også i forbin-
delse med betalingssystemer (sumclearingen), periodiske betalinger i 
Værdipapircentralen, VP, i forbindelse med værdipapirer (renter og 
afdrag) samt udtrækninger i VP. Disse muligheder supplerer den 
eksisterende adgang til at benytte sikkerhedsretten i forbindelse med 
VPs handelsafviklinger. Sikkerhedsretten er en særlig procedure for 
sikkerhedsstillelse, der gør det muligt for en kontohaver at indgå 
aftale med Nationalbanken om adgang til kredit på basis af en 
beholdning af værdipapirer i VP. 

• Overgang til anvendelse af kurser inkl. vedhængende rente ved be-
regning af kursværdien af VP-registrerede værdipapirer, der pantsæt-
tes til Nationalbanken som sikkerhed for kredit i kroner og euro. 

• Ensretning af fradrag (haircuts) i kursværdi ved beregning af belå-
ningsværdi af værdipapirer pantsat som sikkerhed for kredit i kroner 
og euro i Nationalbanken, jf. tabel 1. 
 

Kontobestemmelserne kan ses på Nationalbankens hjemmeside 
www.nationalbanken.dk. 

 1
  Jf. artiklen Finansielle institutioners konti og sikkerhedsstillelse i Nationalbanken, Danmarks 

Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2001. 
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MARGINER OG HAIRCUTS VED SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I 
KRONER OG EURO I DANMARKS NATIONALBANK PR. 18. NOVEMBER 2002 Tabel  1 

Pct. kroner euro 

Margin ...................................................................................................... 2 1 

Valutakurs haircut .................................................................................... ... 3 

Haircuts for VP-registrerede aktiver   
Restløbetid til og med 1 år....................................................................... 0 0 
Restløbetid over 1 år til og med 3 år ....................................................... 1,5 1,5 
Restløbetid over 3 år til og med 7 år ....................................................... 2 2 
Nulkuponobligationer med restløbetid over 7 år ................................... 5 5 
Andre aktiver med restløbetid over 7 år ................................................. 3 3 

Tillæg til haircut på grund af begrænset likviditet, procentpoint (a) ...... 10 10 

Anm.: Variabelt forrentede papirer indplaceres løbetidsmæssigt efter tidsafstanden mellem forrige og kommende 
rentefastsættelsestidspunkt.  

(a) Cirkulerende mængde i en serie mindre end 3 mia.kr. (nominelt). 
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Opgraderet 100-kroneseddel 

INDLEDNING 

Den 27. november 2002 udsendte Nationalbanken en mere sikker 100-
kroneseddel. Portræt og motiver er de samme. Det nye er, at sedlerne 
får et hologram og fluorescerende farver. Dette vil sammen med de 
eksisterende sikkerhedselementer være med til at sikre de danske pen-
gesedler endnu bedre mod forfalskninger. Med ca. et halvt års mellem-
rum vil de øvrige sedler i seddelserien blive opgraderet og udsendt. Hele 
serien forventes således at være opgraderet med de nye sikkerhedsele-
menter i slutningen af 2004. De gamle pengesedler forbliver gyldige, 
men inddrages løbende af Nationalbanken.  
 
Forbedret sikkerhed mod forfalskning 
Antallet af falske danske sedler fundet i omløb er beskedent i forhold til 
de øvrige skandinaviske lande, men det har været stigende i de senere 

 

OPGRADERET 100-KRONESEDDEL MED HOLOGRAM  
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år. Antallet af falske sedler fundet i omløb pr. år er i løbet af 1990'erne 
steget fra et niveau under 100 til omkring 700. Ultimo oktober 2002 er 
der fundet 957 falske sedler i omløb, hvilket er højere end sidste år. I 
Sverige og Norge blev der fundet henholdsvis 2.390 og 3.058 falske sed-
ler i omløb i 2001. Stigningen i antallet af falske pengesedler skyldes den 
teknologiske udvikling, som har gjort det nemmere og billigere at gen-
give pengesedler. Der er derfor behov for løbende at opgradere sikker-
heden af pengesedlerne. 

De nye sikkerhedselementer, hologram og fluorescerende farver, vil 
sammen med de eksisterende sikkerhedselementer – som fx vinduestråd 
med farveskift og vandmærke – gøre gengivelse af pengesedler sværere. 
Hologrammet er et vigtigt sikkerhedselement, idet det metalglitrende 
felt og det farveskift, der opstår ved bevægelse af hologrammet, ikke 
kan gengives ved kopiering. De nye fluorescerende farver kan heller 
ikke gengives ved kopiering. På en opgraderet 100-kroneseddel vil sed-
len lyse op i ultraviolet belysning. 

De nye sikkerhedselementer betyder, at det bliver nemmere at skelne 
en falsk seddel fra en ægte. Opgraderingen af den danske seddelserie er 
også i tråd med udviklingen i landene omkring os. Sveriges Riksbank 
opgraderede således for ca. et år siden to af seddelværdierne med holo-
gram og et guldfarvet bånd med farveskift, og man har ikke oplevet 
forfalskninger af disse. Norges Bank har siden 1999 opgraderet de tre 
største seddelværdier med hologram og indført fluorescerende farver på 
samtlige seddelværdier. Hologrammer anvendes i forvejen som sikker-
hedselement på bl.a. betalingskort og eurosedler. 

 
Information 
I forbindelse med udsendelsen af den nye, opgraderede 100-kronesed-
del er der husstandsomdelt en folder med beskrivelse af sedlens sikker-
hed. I folderen er der desuden et lille huskekort med de fire vigtigste 
sikkerhedselementer – lige til at opbevare i pungen. Ud over folderen 
informeres der via gratis postkort, som fås på cafeer rundt om i landet, 
og på www.nationalbanken.dk under sedler og mønter. 
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Fremtidig publicering af statistik 

 
Nationalbanken er ophørt med at udsende publikationsserien ”Finansiel 
Statistik – Nyt” på papir. Fremover vil statistikkerne alene blive offent-
liggjort elektronisk. Indholdsmæssigt er publikationerne uændrede, men 
i forbindelse med omlægningen fremrykkes de detaljerede opgørelser i 
den hidtidige Månedsoversigt, så de fremover offentliggøres samtidigt 
med Nyt-publikationerne for de enkelte områder. 

I løbet af 2003 er det hensigten at følge op ved at give brugere ad-
gang til en statistisk publikationsdatabase på bankens websted. Herved 
vil omfanget af offentligt tilgængelige statistiske data blive markant 
udvidet. 

 
Overgangen til elektronisk publicering af ny statistik kan ses som en 
naturlig konsekvens af fremkomsten af internettet, som i dag har en 
central placering i informationsformidling såvel nationalt som internati-
onalt. Internettet betyder, at markedsinformation, analyser, statistik mv. 
i stadig stigende grad leveres elektronisk frem for på papir. 

En medvirkende årsag til denne udvikling er, at postbesørget udsen-
delse af denne type oplysninger tidligst kan være abonnenter i hænde 
dagen efter, de er blevet tilgængelige på internettet.  

I forbindelse med omlægningen til elektronisk publicering af ny stati-
stik revideres strukturen i offentliggørelsen. En publicering inden for et 
område vil således frem over bestå af følgende 3 dele: 
• E-mail1 indeholdende et kort resumé med udvalgte hovedtal samt links 

til nedennævnte publikationer på bankens websted. 
• Nyt-publikation med tekst og figurer, der belyser de væsentligste ud-

viklingstendenser, samt 1-2 sider med oversigtstabeller. Indholdsmæs-
sigt vil Nyt-publikationerne i højere grad end hidtil medtage kommen-
tarer med det formål at styrke brugernes muligheder for at fortolke 
og anvende statistikkerne. 

• Tabeltillæg indeholdende tabeller med størst mulig detaljeringsgrad 
samt beskrivelser af de kilder og metoder, der ligger til grund for stati-
stikkerne. Der udarbejdes både et pdf-dokument og Excel-regneark af 
tabeltillæggene. 

 1
 Et abonnement på modtagelse af Nationalbankens statistikpublikationer på e-mail er gratis og kan 

bestilles ved at sende en anmodning herom til stat@nationalbanken.dk. 
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Nationalbanken har ved omlægningen ikke ændret indholdsmæssigt på 
publiceringen af statistik. Antallet af offentliggjorte tidsserier er således 
uændret. 

Tabeltillæggene erstatter Månedsoversigten, der udkom den sidste 
bankdag i hver måned med detaljerede opgørelser for alle de områder, 
som Nationalbanken udsender statistik for. Idet tabeltillæg fremover 
offentliggøres samtidigt med Nyt-publikationen for de pågældende 
statistikområder, indebærer omlægningen en fremrykning af offentlig-
gørelsen af de detaljerede opgørelser på op til 30 dage. 

Udover de elektroniske publikationer vil Nationalbanken fortsætte 
med hvert kvartal at udsende en samling af tabeltillæggene i papirpub-
likationen "Finansiel Statistik". Denne publikation svarer således ind-
holdsmæssigt til den hidtidige Månedsoversigt. 

Det er hensigten i 2003 at supplere de elektroniske publikationer med 
etablering af en brugeradgang til en statistisk publikationsdatabase, der 
vil indebære en markant udvidelse af antallet af tidsserier, som Natio-
nalbanken stiller til rådighed for offentligheden. Adgangen til publika-
tionsdatabasen vil blive udformet med henblik på at give en fleksibel 
udvælgelse af data, så mere professionelle brugere kan lave netop de 
dataudtræk, som svarer til deres behov. 
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Erfaringerne med Eurosystemets ugentlige 
pengepolitiske operationer 

Kim Abildgren, Økonomisk Afdeling 
 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

De ugentlige markedsoperationer er den væsentligste måde, hvorpå 
Eurosystemet (dvs. ECB og de nationale centralbanker i Euroområdet) 
tilfører likviditet til banksystemet. Frem til midten af 2000 blev operati-
onerne udført som auktioner med fast rente. Siden har der været tale 
om auktioner med variabel rente.  

Ved introduktionen af euroen i begyndelsen af 1999 deltog omkring 
1.000 modparter i auktionerne. Siden er deltagerantallet gradvist faldet 
til omkring 300. Modparter lokaliseret i Tyskland modtager omkring 50 
pct. af likviditetstildelingerne. "Markedsandelene" for banker lokalise-
ret i Luxembourg er siden midten af 2000 gået frem, mens modparter 
fra Frankrig og Italien i samme periode har haft en tilbagegang. Det er 
således tegn på, at det i stigende grad er bankerne i de finansielle 
centre i Frankfurt og Luxembourg, der er aktive ved auktionerne og 
dermed spiller en nøglerolle ved distributionen af centralbanklikviditet 
inden for Euroområdet. 

Perioden med auktioner med fast rente var præget af en stadig sti-
gende grad af overbud set i forhold til banksystemets likviditetsbehov. 
Det var årsag til, at der blev skiftet auktionsteknik i midten af 2000, 
hvorved problemet med overbud blev løst. I perioden med auktioner 
med variabel rente har der været 4 tilfælde af underbud set i forhold til 
banksystemets likviditetsbehov. 

Ud over auktionsteknikken og banksystemets likviditetsbehov er 
spændet mellem markedsrenterne og ECBs renter forud for auktionerne 
af væsentlig betydning for modparternes budafgivelse. Jo større spænd, 
desto større budmængde. Der synes også i perioder at kunne spores en 
effekt på budadfærden fra forventningerne til den fremtidige kortsig-
tede renteudvikling. Sidstnævnte skal ses i lyset af reservekravssystemets 
indretning, der gør det fordelagtigt for banker, som venter rentestig-
ning mod slutningen af en reservekravsperiode, at låne til reservekravs-
indskuddet i den første del af perioden, inden renten er steget.  
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ECB har i oktober 2002 annonceret, at man overvejer at ændre reserve-
kravsperioden, så den kommer til at følge de månedlige pengepolitiske 
møder i ECB. Samtidig påtænkes løbetiden af likviditetstildelingerne 
reduceret til 1 uge. Såfremt ændringerne gennemføres, forventes det at 
reducere renteforventningernes indflydelse på modparternes budad-
færd ved de ugentlige auktioner og dermed reducere sandsynligheden 
for underbud. 

 
UDFORMNINGEN AF EUROSYSTEMETS UGENTLIGE 
MARKEDSOPERATIONER 

Hovedparten af Eurosystemets tilførsel af likviditet til banksystemet fin-
der sted via ugentlige primære markedsoperationer, der gennemføres 
som auktioner.  

I perioden fra Eurosystemets start i begyndelsen af 1999 og frem til 
begyndelsen af oktober 2002 blev der i alt afholdt 196 ugentlige mar-
kedsoperationer med en gennemsnitlig likviditetstildeling på omkring 
75 mia.euro pr. auktion. Banksektoren i Euroområdet har som helhed et 
strukturelt likviditetsunderskud, der gør sektoren afhængig af regel-
mæssig likviditetstilførsel fra Eurosystemet. En hensigtsmæssig udform-
ning af de ugentlige markedsoperationer er derfor af afgørende betyd-
ning for forsyningen med centralbanklikviditet i Euroområdet og der-
med for funktionaliteten af europengemarkedet. Boks 1 giver en sum-
marisk oversigt over den samlede operationelle ramme for Eurosyste-
mets pengepolitik. 

Eurosystemets auktioner gennemføres ved indhentning af bud via de 
nationale centralbanker i Euroområdet, og deltagerne er kreditinstitut-
ter lokaliseret i de respektive lande. Normalt annonceres de ugentlige 
auktioner kl. 15.30 om mandagen med frist for modparternes indsendel-
se af bud kl. 9.30 om tirsdagen og offentliggørelse af resultatet af auk-
tionen samme dag kl. 11.15. Transaktionerne afvikles dagen efter aukti-
onsdagen, dvs. normalt onsdag. Likviditetstilførslen via auktionerne sker 
ved lån mod sikkerhed i værdipapirer, og lånene har en løbetid på to 
uger.  

Eurosystemet har mulighed for at gennemføre auktioner med fast el-
ler variabel rente. Frem til midten af 2000 blev de primære markedsope-
rationer gennemført som auktioner med fast rente. Som det vil fremgå 
senere i artiklen var perioden med auktioner med fast tildelingsrente 
præget af en tiltagende grad af "overbud". For at imødegå dette over-
gik Eurosystemet til at gennemføre de ugentlige markedsoperationer 
som auktioner med variabel rente med virkning fra auktionen med af-
vikling den 28. juni 2000. 
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I perioden med auktioner til fast rente annoncerede ECB en fast tilde-
lingsrente forud for auktionen, hvorefter modparterne indgav bud på 

EUROSYSTEMETS PENGEPOLITISKE INSTRUMENTARIUM Boks 1 

Eurosystemet (dvs. ECB og de nationale centralbanker i Euroområdet) har en række 

forskellige pengepolitiske instrumenter til rådighed i styringen af likviditeten og de 

korte renter på pengemarkedet i Euroområdet. 

Hovedparten af Eurosystemets tilførsel af likviditet til banksystemet finder sted via 

ugentlige primære markedsoperationer, der gennemføres som auktioner afholdt med 

indhentning af bud via de nationale centralbanker i Euroområdet. Likviditetstilførslen 

sker ved lån mod sikkerhed i værdipapirer (genkøbsforretninger eller lån mod pant), 

og lånene har en løbetid på to uger. Eurosystemet tildeler desuden likviditet gennem 

langfristede markedsoperationer, der afholdes som månedlige auktioner over likvidi-

tet med en løbetid på tre måneder. Desuden har Eurosystemet mulighed for at benyt-

te finjusterende markedsoperationer til at udjævne rentebevægelser, især hvis rente-

bevægelserne er forårsaget af uventede likviditetsudsving. Endelig kan Eurosystemet 

også udføre strukturelle markedsoperationer for at justere sin nettostilling over for 

den finansielle sektor over en længere periode. ECB har i oktober 2002 i en offentlig 

høringsskrivelse annonceret, at man overvejer at reducere løbetiden på udlån ved de 

ugentlige primære markedsoperationer fra 14 dage til 1 uge. Desuden overvejes det 

at suspendere anvendelsen af langfristede markedsoperationer. 

Eurosystemets stående faciliteter har til formål at tilføre og opsuge likviditet fra 

dag til dag. De pengepolitiske modparter, der består af kreditinstitutterne i Euroom-

rådet, kan på eget initiativ anvende den marginale udlånsfacilitet til at opnå dag-til-

dag likviditet mod sikkerhed, mens de på eget initiativ kan benytte indlånsfaciliteten 

til dag-til-dag indskud. Renten på den marginale udlånsfacilitet er højere end den 

rente, hvortil der tildeles likviditet ved de ugentlige primære markedsoperationer, 

mens renten på indlånsfaciliteten er lavere end markedsoperationsrenten. Renterne 

på de stående faciliteter udgør normalt grænserne (en "korridor" på 2 procentpoint) 

for dag-til-dag renten i Euroområdet (EONIA). 

Eurosystemets reservekravssystem pålægger kreditinstitutterne i Euroområdet at 

deponere 2 pct. af udvalgte passiver i de nationale centralbanker. Reservekravet skal 

opfyldes i gennemsnit i løbet af en reservekravsperiode på en måned, som normalt 

løber fra den 24. i en måned til den 23. i den følgende måned. De krævede reserver 

forrentes med den gennemsnitlige skæringsrente ved de primære markedsoperatio-

ner i reservekravsperioden. ECB har i oktober 2002 i en offentlig høringsskrivelse an-

nonceret, at man overvejer at ændre reservekravsperioden, så den kommer til at føl-

ge de månedlige pengepolitiske møder i ECB, jf. senere. 

Reservekravssystemet har til hensigt at opfylde to formål: For det første bidrager 

systemet til at stabilisere dag-til-dag renten, idet modparterne har et incitament til at 

udlåne likviditet i markedet, når dag-til-dag renten ligger over forrentningen af re-

servekravsindeståender. Omvendt har modparterne et incitament til at holde rigelige 

reservekravsindeståender i de perioder, hvor dag-til-dag renten ligger under renten 

ved de primære markedsoperationer. For det andet bidrager reservekravssystemet til 

at fastholde kreditinstitutterne i et strukturelt likviditetsunderskud over for Eurosy-

stemet, hvilket antages at øge gennemslaget fra de officielle pengepolitiske renter til 

markedsrenterne. 
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de beløb, som de ønskede at låne til den givne rente. Hvis det samlede 
budbeløb fra modparterne oversteg det beløb, som ECB ønskede at til-
dele, skete tildelingen på pro rata basis. Den enkelte modpart modtog 
herved likviditet i forhold til, hvor stor en andel den pågældende mod-
parts budbeløb udgjorde af modparternes samlede budbeløb. Under 
setup'et med auktioner med fast rente var det den faste forudannonce-
rede tildelingsrente, der var ECBs pengepolitiske signalrente. 

Ved auktioner med variabel rente indsender modparten bud for såvel 
renter som beløb. Eurosystemet har mulighed for at gennemføre aukti-
onerne enten med en enkelt tildelingsrente eller med flere tildelingsren-
ter ("Dutch auction"/"uniform price auction" versus "American auc-
tion"/"multiple price auction"). Hidtil har Eurosystemet valgt at gen-
nemføre auktionerne med variabel rente som "multiple price auctions". 
Her imødekommes bud med højst rente først, og der betales den rente, 
som bydes. ECB accepterer successivt bud med lavere renter, indtil den af 
ECB ønskede tildeling af likviditet nås. Den laveste rente, hvortil der 
tildeles likviditet, kaldes skæringsrenten, og der kan være tale om pro 
rata tildeling af likviditeten ved denne rente1. Forud for auktionerne 
med variabel rente offentliggør ECBs styrelsesråd en minimumsbudren-
te, der er den laveste rente, som det tillades modparterne at byde. Un-
der setup'et med auktioner med variabel rente er minimumsbudrenten 
ECBs vigtigste pengepolitiske signalrente. 

I perioden med auktioner til variabel rente har ECB forud for auktio-
nerne offentliggjort en prognose for påvirkningerne af banksystemets 
likviditet i den resterende del af reservekravsperioden, jf. ECB (2001c). På 
baggrund af prognosen opgør ECB (internt) en såkaldt "benchmarktilde-
ling", der er udgangspunktet for ECBs valg af tildelingsmængde ved 
auktionerne. Benchmarktildelingen angiver den mængde likviditet, som 
ECB finder det nødvendigt at tilføre modparterne for at sikre en smidig 
opfyldelse af reservekravene. ECB kan dog vælge at afvige fra bench-
marktildelingen, såfremt udviklingen i markedsrenterne eller andre me-
re tekniske faktorer tilsiger det. I perioden med auktioner med fast ren-
te udarbejdede ECB tilsvarende interne likviditetsprognoser, der danne-
de baggrund for tildelingen, jf. ECB (2002b), der ligeledes indeholder en 
detaljeret beskrivelse af, hvorledes ECB kommer frem til benchmarktil-
delingen ud fra den offentliggjorte likviditetspronose. 

ECBs rentesatser knyttet til de ugentlige markedsoperationer er vist i 
figur 1. Som det fremgår, har skæringsrenten i perioden med auktioner 
til variabel rente som regel befundet sig meget tæt på den forudannon-

 1
  Ved "uniform price auction" er det ligeledes bud med højest rente, der imødekommes først, men for 

alle accepterede bud betales den samme rente – nemlig skæringsrenten. Dette princip anvendes fx i 
forbindelse med den danske stats månedlige auktioner over skatkammerbeviser. 
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cerede minimumsbudrente. Dette understreger betydningen af mini-
mumsbudrenten som den væsentligste pengepolitiske signalrente i peri-
oden med variabel rente.  

Den vægtede gennemsnitsrente har i det meste af perioden med auk-
tioner til variabel rente ligget relativt tæt på skæringsrenten. Det skal 
ses i lyset af, at modparternes bud ofte koncentreres omkring en enkelt 
sats. Der forekommer derfor også ofte pro rata tildeling ved auktioner-
ne til variabel rente, jf. ECB (2001b). 

 
DELTAGELSE I EUROSYSTEMETS UGENTLIGE AUKTIONER 

Adgang til at deltage i Eurosystemets ugentlige auktioner har institutter 
i Euroområdet, der: 
• er underlagt ECBs reservekrav 
• er underlagt EU/EØS-harmoniseret tilsyn  
• opfylder en række operationelle kriterier (systemkrav mv.). 

 
Kreditinstitutter i Euroområdet udgør den potentielle kreds af modpar-
ter som følge af bestemmelsen om reservekrav. Ved udgangen af 2000 
var der omkring 7.500 kreditinstitutter i Euroområdet. Det var dog kun 
2.500 af disse, der var godkendt som deltagere i de ugentlige auktioner. 
Af de 2.500 godkendte modparter var omkring 1.500 lokaliseret i Tysk-
land. 

ECBs RENTER Figur 1 

Kilde: ECB. 
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Antallet af modparter, der rent faktisk er aktive ved de ugentlige aukti-
oner, fremgår af figur 2. Ved auktionernes start i begyndelsen af 1999 
deltog omkring 1.000 modparter. Siden er antallet gradvist faldet. Fal-
det har været særligt markant efter overgangen til auktioner med vari-
abel rente. Faldet skal muligvis ses i lyset af den øgede risiko for mod-
parterne ved at deltage i auktioner med variabel rente (skæringsrente 
ukendt før budafgivelse) sammenlignet med auktioner med fast rente – 
en risiko, der kan afholde visse modparter fra at deltage. Hertil kommer, 
at store dele af perioden fra efteråret 1999 til medio 2000 var præget af 
forventninger i markedet om stigende renter, hvilket kan have bidraget 
til et højt deltagerantal i denne periode. Siden efteråret 2001 har delta-
gerantallet befundet sig i omegnen af 300 institutter, hvilket svarer til 
omkring 1/8 af antallet af godkendte modparter.  

I perioden fra slutningen af juni 2000 til slutningen af juni 2001 deltog 
i alt 1.199 forskellige modparter i auktionerne. Af disse deltog 29 mod-
parter i periodens samtlige 53 auktioner, mens 225 modparter deltog i 
mere end 45 af de 53 auktioner, jf. Bindseil, Nyborg & Strebulaev (2002). 
Disse modparter udgør således den "stabile" kreds af bydere.  

Koncentrationsgraden i tildelingerne i perioden med anvendelsen af 
auktioner med henholdsvis fast og variabel rente er illustreret i tabel 1. 
Som det fremgår aftager de 3 største likviditetsmodtagere i Euroområ-
det mellem 10 og 15 pct. af den samlede tildeling, mens de 10 største 
modtagere tegner sig for omkring 30 pct. af tildelingen.  

ANTAL BYDERE VED EUROSYSTEMETS UGENTLIGE AUKTIONER Figur 2 

Kilde: ECB og de nationale centralbanker i Euroområdet. 
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I perioden fra juni 2000 til juni 2001 fandt den største koncentration hos 
en enkelt byder sted den 26. juni 2001, hvor den pågældende modpart 
aftog knap 27 pct. af hele auktionen. I gennemsnit for denne periode 
har den største modtager dog kun aftaget omkring 7 pct. af tildelinger-
ne. 

Ud fra de årsbalancer over aktiver og passiver, som de nationale cen-
tralbanker i Euroområdet offentliggør, kan man udlede den geografiske 
lokalisering af de banker, der tildeles likviditet ved auktionerne. I tabel 2 
er der på denne vis opgjort "markedsandelen" for de enkelte eurolan-
des banksystemer ud fra mængden af udestående 14-dages lån ved ud-
gangen af årene 1999-2001. Banker lokaliseret i Tyskland aftager godt 
halvdelen af den tildelte likviditet, mens banker fra Frankrig, Italien og 
Luxembourg hver aftager knap 10 pct.  

 

KONCENTRATIONSGRADEN I TILDELINGERNE VED EUROSYSTEMETS 
UGENTLIGE AUKTIONER Tabel 1

 
Perioden med auktioner 

med fast rente1 
Perioden med auktioner 

med variabel rente2 

Andel i pct. aftaget af:   
Den største modtager .................................. ... 7 
De 3 største modtagere ...............................  11 15 
De 10 største modtagere .............................  27 34 
De 30 største modtagere .............................  52 60 

Kilde: ECB. 
1 Januar 1999 – juni 2000. 
2 Juni 2000 – juni 2001. 

 

MARKEDSANDELE VED EUROSYSTEMETS UGENTLIGE AUKTIONER Tabel 2

Udlån ultimo, mia.euro Markedsandel, pct. 

 1999 2000 2001 1999 2000 2001 

Modparter fra:       
Belgien .......................................... 5 15 8 3 7 5 
Finland .......................................... 1 0 1 1 0 1 
Frankrig ......................................... 38 23 12 23 10 8 
Grækenland .................................. ... ... 1 ... ... 0 
Holland .......................................... 7 8 2 4 3 1 
Irland ............................................. 1 3 5 1 1 4 
Italien ............................................ 33 25 9 20 11 7 
Luxembourg .................................. 5 17 13 3 8 9 
Portugal ........................................ 0 1 2 0 0 1 
Spanien ......................................... 20 14 8 13 6 6 
Tyskland ........................................ 48 111 81 30 50 57 
Østrig ............................................. 3 5 0 2 2 0 

Euroområdet i alt........................... 162 223 142 100 100 100 

Anm.: Tallene er opgjort som "spejlstatistik" ud fra udlånsposten i de årsbalancer over aktiver og passiver, som de 
nationale centralbanker i Euroområdet og ECB har offentliggjort. 
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Da deltagelsen i auktionerne af banker fra de enkelte lande kan fluktu-
ere en del fra auktion til auktion skal en vurdering af markedsandelene 
på basis af tallene ultimo året i tabel 2 foretages med forsigtighed. Som 
supplement er der derfor i figur 3 vist en tilsvarende opgørelse for ud-
valgte lande på månedsbasis siden 1. kvartal 1999. Tyske banker har 
gennem det meste af perioden haft en markedsandel omkring 50 pct. – 
dog med tendens til fald frem mod midten af 2000 og en efterfølgende 
stigning. Franske og italienske bankers markedsandel er gået tilbage 
siden midten af 2000 med et fald i deres samlede markedsandel fra knap 
40 til omkring 15 pct. Faldet i markedsandele har været nogenlunde 
parallelt for bankerne lokaliseret i hver af de to lande. Omvendt be-
mærkes, at de luxembourgske bankers markedsandel er mere end for-
doblet, så banker lokaliseret i Luxembourg i dag aftager mellem 10 og 
15 pct. af tildelingerne. 

Landefordelingen af udlånene ved auktionerne afspejler to forhold: 
Dels det "underliggende" behov for likviditet i banksystemet i det på-
gældende land, dels banksystemets nettoudlån af centralbanklikviditet 
til banker i andre eurolande. Som det fremgår af boks 2 havde det tyske 
banksystem en stor negativ nettostilling ved Eurosystemets start i be-
gyndelsen af 1999 og følgelig som udgangspunkt et stort behov for cen-
tralbanklikviditet. Opgørelsen indikerer endvidere, at en del af de tyske 
bankers likviditetsbehov ved udgangen af 1999 netto var dækket ved 

 

MARKEDSANDELE VED EUROSYSTEMETS UGENTLIGE AUKTIONER Figur 3 

Anm.: 
 
 

Tallene er opgjort som "spejlstatistik" ud fra udlånsposten i de ugebalancer over aktiver og passiver, som de 
nationale centralbanker i Euroområdet og ECB har offentliggjort. Figuren er baseret på 3-måneders glidende 
gennemsnit af markedsandelene ultimo måneden for at få en vis udjævning af de månedlige udsving i serierne. 
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UDVIKLINGEN I EUROPENGEMARKEDET BELYST UD FRA 
CENTRALBANKERNES BALANCER Boks 2  

Ud fra de årlige balancer over aktiver og passiver, som offentliggøres af ECB og de 

nationale centralbanker i Euroområdet, kan man danne sig et overblik over udbud og 

efterspørgsel efter centralbanklikviditet i Euroområdet.  

I tabel a er for hvert land i Euroområdet opgjort nettostillingen for de pengepoliti-

ske modparter lokaliseret i de respektive lande. Nettostillingen opgøres som forskel-

len mellem modparternes indskud i den nationale centralbank fratrukket modparter-

nes lån fra den nationale centralbank. Fx fremgår det af tabellen, at det tyske banksy-

stem havde en negativ nettostilling på 81 mia.euro ved indførelsen af den fælles valu-

ta i Euroområdet i begyndelsen af 1999. 

 

DE PENGEPOLITISKE MODPARTERS NETTOSTILLING I EUROOMRÅDET Tabel a 

Indskud Lån Nettostilling 
Ultimo,  
mia.euro 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 

Modparter fra:             
Belgien ............. 7 4 7 6 5 20 15 8 2 -17 -8 -2 
Finland ............. 2 5 2 4 0 2 0 1 2 3 2 3 
Frankrig............ 19 24 28 30 25 45 25 14 -7 -21 3 15 
Grækenland ..... ... ... 3 2 ... ... 1 1 ... ... 2 1 
Holland ............ 8 7 9 10 8 9 9 3 -1 -2 0 7 
Irland................ 3 2 2 4 2 5 8 13 0 -3 -6 -10 
Italien ............... 7 9 8 8 3 36 26 10 4 -27 -18 -2 
Luxembourg..... 0 4 5 6 0 9 19 16 0 -5 -14 -11 
Portugal ........... 1 4 4 4 1 2 3 2 0 2 1 2 
Spanien ............ 7 12 8 12 27 24 16 11 -19 -12 -8 2 
Tyskland ........... 29 42 47 57 110 91 139 123 -81 -49 -92 -66 
Østrig ............... 4 3 3 5 2 5 7 1 2 -2 -4 4 

I alt ................... 87 117 128 148 185 249 269 204 -98 -132 -142 -56 

Anm.: Tallene er opgjort som "spejlstatistik" ud fra de årsbalancer over aktiver og passiver, som de nationale 
centralbanker i Euroområdet og ECB har offentliggjort. 

Alle andre poster på centralbankernes balance – bortset fra nettostillingen – betegnes 

normalt de "autonome poster". Ved Eurosystemets start i 1999 var der på aktivsiden 

især tale om centralbankernes nettovalutatilgodehavender og på passivsiden seddel-

omløb og statslige indlån. De autonome poster på en centralbanks balance modsvarer 

numerisk set præcist de pengepolitiske modparters nettostilling over for centralban-

ken. Ændringer i de autonome poster vil derfor være afspejlet i tilsvarende ændringer 

i nettostillingen. En stor del af forbedringen af modparternes nettostilling fra 2000 til 

2001 skyldes et fald i seddelomløbet op til introduktionen af fysiske eurosedler den 1. 

januar 2002. 

Efter Eurosystemets start indgår en ny post blandt de autonome poster, som afspej-

ler nettomellemværender mellem centralbankerne i Euroområdet som følge af cen-

tralbankernes rolle i betalingssystemet TARGET. Såfremt en bank lokaliseret i Tyskland 

foretager et udlån af centralbanklikviditet på fx 100 mio.euro til en bank i Italien, vil 

det tyske banksystems nettostilling over for Deutsche Bundesbank blive reduceret 

med 100 mio.euro, mens det italienske banksystems nettostilling over for Banca d'Italia 
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FORTSAT Boks 2 

vil blive forøget med 100 mio.euro. Modposterne på de to centralbankers balancer er, 

at Banca d'Italia får et TARGET-tilgodehavende på 100 mio.euro, mens Bundesbank 

får en TARGET-gæld på 100 mio.euro. Det er således muligt ud fra centralbankernes 

balancer at danne sig et approksimativt indtryk af omfordelingen af centralbanklikvi-

ditet mellem banksystemerne i de forskellige lande i Euroområdet. 

I tabel b er det illustreret, hvorledes banksystemets nettostilling i hvert enkelt euro-

land modsvares af "nettolån fra banksystemerne i øvrige eurolande" og "andre auto-

nome poster". Sidstnævnte kan tolkes som en form for "underliggende" nettostilling. 

Af tabel b fremgår fx, at det tyske banksystem ved udgangen af 1999 netto havde 

lånt 26 mia.euro fra banksystemerne i de øvrige eurolande. I 2000 og 2001 er udvik-

lingen vendt, så det tyske banksystem er blevet en stor nettoudlåner af centralbankli-

kviditet til banksystemerne i de øvrige eurolande.  

 

DE PENGEPOLITISKE MODPARTERS NETTOSTILLING I EUROOMRÅDET Tabel b 

  Nettostilling modsvares af 

Nettostilling 
Nettolån fra banksyste-

merne i øvrige eurolande Andre autonome poster 
Ultimo, 
mia.euro 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 

Belgien.......... 2 -17 -8 -2 0 -10 -7 -5 2 -7 -2 4 
Finland.......... 2 3 2 3 0 -1 0 -1 2 5 2 3 
Frankrig ........ -7 -21 3 15 0 -19 5 20 -7 -2 -2 -5 
Grækenland.. ... ... 2 1 ... ... 0 -8 ... ... 2 9 
Holland ......... -1 -2 0 7 0 -3 0 -2 -1 1 0 9 
Irland............. 0 -3 -6 -10 0 1 -4 -5 0 -4 -2 -5 
Italien............ 4 -27 -18 -2 0 -11 -18 11 4 -15 0 -13 
Luxembourg . 0 -5 -14 -11 0 -3 -14 -11 0 -1 0 0 
Portugal ........ 0 2 1 2 0 1 -4 -4 0 0 5 7 
Spanien ......... -19 -12 -8 2 0 28 41 25 -19 -40 -49 -23 
Tyskland........ -81 -49 -92 -66 0 26 -7 -31 -81 -75 -85 -35 
Østrig ............ 2 -2 -4 4 0 -7 -5 2 2 5 1 2 

I alt1 .............. -98 -132 -142 -56 0 2 -13 -10 -98 -133 -129 -46 

Anm.: Tallene er opgjort som "spejlstatistik" ud fra de årsbalancer over aktiver og passiver, som de nationale 
centralbanker i Euroområdet og ECB har offentliggjort.  

1 Et beløb forskellig fra 0 under "i alt" for "Nettolån" skyldes, at der kan være tilfælde, hvor de nationale central-
banker eller ECB netto kan have TARGET-tilgodehavender eller -gæld over for hinanden som følge af afviklinger af 
betalinger, som ikke er relateret til modparternes omfordeling af centralbanklikviditet. Et beløb forskelligt fra 0 
under "i alt" modsvares af et tilgodehavende eller en gæld for ECB. I henhold til ECBs Årsberetning fra 2000 kan 
ECBs nettotilgodehavende på TARGET-posten over for centralbankerne i Euroområdet på 13 mia.euro ved udgan-
gen af 2000 primært henføres til ECBs køb af euro mod fremmed valuta, der blev afviklet via TARGET. 

  

 

lån fra andre banker i Euroområdet. Siden er udviklingen vendt, så det 
tyske banksystem ved udgangen af 2001 var nettoudlåner af likviditet til 
de øvrige banker i Euroområdet. Omvendt indikerer opgørelsen, at det 
franske og italienske banksystem i 1999 var nettoudlånere af likviditet til 
øvrige banker i Euroområdet, mens de ved udgangen af 2001 var netto-
låntagere.  
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Efter euroens indførelse er det således i kraft af det fælles europenge-
marked ikke længere nødvendigt, at banksystemerne i hvert enkelt land 
selv dækker deres behov for centralbanklikviditet ved lån direkte fra 
den nationale centralbank. Der er nu også mulighed for at fremskaffe 
likviditeten fra banksystemerne i de øvrige eurolande. Hermed får ban-
kerne i visse lande mulighed for at specialisere sig i at fremskaffe cen-
tralbanklikviditet ved Eurosystemets ugentlige auktioner og efterføl-
gende videreudlåne likviditeten til banker i andre eurolande. 

 
UDVIKLINGEN I MODPARTERNES BUDADFÆRD 

Fra begyndelsen af 1999 og frem til juni 2000 afholdt Eurosystemet i alt 
76 auktioner med forudannonceret fast tildelingsrente. Perioden var 
præget af stadigt stigende budmængder sammenlignet med den 
mængde likviditet, som ECB anså det for nødvendigt at tilføre af hensyn 
til en smidig overholdelse af reservekravene, jf. den tidligere omtalte 
"benchmarktildeling". Fænomenet betegnes i litteraturen "overbid-
ding" eller på dansk: "Overbud". ECB valgte som hovedregel at foretage 
en likviditetstildeling, der lå meget tæt på benchmarktildelingen af hen-
syn til at holde dag-til-dag renten tæt på de officielle renter, jf. ECB 
(2002b). Tildelingsprocenten lå derfor det meste af perioden under 10 

 

BUDBELØB OG TILDELINGSPROCENT VED EUROSYSTEMETS UGENTLIGE 
PENGEPOLITISKE OPERATIONER Figur 4 

Anm.: 
Kilde: 

Tildelingsprocent angiver det tildelte likviditetsbeløb i procent af det samlede budbeløb. 
ECB. 
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pct., og faldt gradvist helt ned til under 1 pct. ved nogle af de sidste 
auktioner før overgangen til auktioner med variabel rente, jf. figur 4.  

Mod slutningen af perioden med auktioner til fast rente udgjorde 
mængden af afgivne bud fra modparterne et beløb, der samlet svarede 
til mere end 130 pct. af værdien af den samlede udestående mængde af 
værdipapirer, der var godkendt til sikkerhedsstillelse over for ECB (så-
kaldte "belånbare aktiver"). Måles alene i forhold til beholdningen af 
belånbare aktiver hos Euroområdets samlede MFI-sektor1 udgjorde bud-
beløbene næsten 400 pct. 

Deltagerne i Eurosystemets auktioner er ikke forpligtet til at stille sik-
kerhed for budbeløbet, før budene afgives, og det er åbenbart, at mod-
parterne ikke ville have været i stand til at levere den nødvendige sik-
kerhed, såfremt ECB havde valgt at imødekomme de ekstreme budbeløb 
fuldt ud2. Det var på baggrund af det massive overbud, at ECB valgte at 
overgå til auktioner med variabel rente i midten af 2000. 

Der er i den teoretiske og empiriske litteratur anført en række fakto-
rer til forklaring af modparternes budadfærd ved Eurosystemets ugent-
lige auktioner, jf. boks 3. 

Som det fremgår af figur 4 har overgangen fra fast til variabel rente 
betydet et markant fald i niveauet for den samlede budmængde, og 
tildelingsprocenterne ved auktionerne ligger normalt nu mellem 50 og 
100 pct. Som ventet har den øgede usikkerhed, der for den enkelte by-
der er forbundet med udfaldet af auktioner med variabel rente, gjort 
overbud mindre profitabelt/mere risikofyldt. Den enkelte modpart skal 
jo ved "multiple price auctions" betale den rente, som modparten har 
budt. Man skal dermed som byder være meget sikker på, at man ikke er 
"forkert på den" i sin rentevurdering, såfremt man byder store beløb 
og/eller høje renter3. Skift af auktionsform fra fast til variabel rente har 
således haft en markant afdæmpende indflydelse på niveauet for mod-
parternes budafgivelse og dermed løst problemet med overbud4. 

Figur 5 viser for perioden med auktioner med henholdsvis fast rente 
og variabel rente sammenhængen mellem modparternes bud og spæn-
det mellem markedsrenten for 14 dages lån og ECBs forudannoncerede 

 1
  Monetære Finansielle Institutioner, dvs. kreditinstitutter og pengemarkedsforeninger. 2
  Hvis en modpart ikke kan stille den nødvendige sikkerhed over for Eurosystemet ved indgåede 

forretninger, kan ECB pålægge bøder eller tage skridt til udelukkelse af modparten for deltagelse i 
auktionerne i en periode fremover. 3  
Hvis man "vinder" tildelingerne ved en "multiple price auction", er det fordi, man har budt mest – 
men man har dermed formentlig også en vurdering af auktionsgenstanden (likviditeten), der ligger 
over vurderingen hos de øvrige bydere (markedet).  4 

 Problemer med overbud kan dog også løses i et setup med auktioner til fast rente, fx såfremt man er 
villig til øge mængden af tildelt likviditet i tilstrækkeligt omfang. Herved vil mange modparter ople-
ve, at de kommer til at placere overskydende likviditet i Eurosystemets indlånsfacilitet til en rente, 
der ligger under lånerenten ved auktionerne. Ved de ugentlige pengepolitiske operationer i Dan-
mark fås ikke problemer med overbud, idet modparterne selv frit kan vælge, hvor mange midler de 
ønsker at låne eller placere til de af Nationalbanken forudannoncerede renter ("åbent vindue"). 
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FAKTORER BAG MODPARTERNES BUDADFÆRD VED EUROSYSTEMETS 
UGENTLIGE AUKTIONER Boks 3 

Auktionsteknik og de andre byderes adfærd 

Den enkelte modparts bud ved auktioner med fast rente må antages at afhænge af 

forventningen til de andre byderes budmængde, såfremt det på forhånd forventes, at 

ECB ikke imødekommer alle indkomne bud. Jo mere en modpart forventer, at de an-

dre bydere tilsammen indgiver af bud, desto mere skal modparten selv byde for at 

opnå en ønsket tildeling i mio.euro.  

Forventningen til de andre byderes budmængde kan ligeledes spille en rolle i peri-

oden med auktioner med variabel rente, da der også her ofte forekommer pro rata 

tildeling på skæringsrenten, jf. ECB (2002b). 

 

Likviditetsbehov 

Den enkelte modparts behov for likviditet til betalinger i den kommende uge – her-

under forfald af pengepolitiske lån optaget hos Eurosystemet ved tidligere ugers auk-

tioner – må forventes at indgå i modpartens overvejelser omkring budmængde. 

 

Markedsrenterne forud for auktionen 

I forbindelse med afgivelsen af bud til auktionerne med fast rente spiller markedsren-

terne forud for auktionen en central rolle. Selv om banksystemet som helhed har et 

strukturelt behov for likviditet fra Eurosystemet, udgør låntagning og placering via 

pengemarkedet for den enkelte modpart alternativet til at låne direkte fra Eurosy-

stemet gennem auktionerne. Man må derfor alt andet lige forvente, at en modpart vil 

byde mere aggressivt, desto større spændet mellem markedsrenterne og den for-

udannoncerede faste tildelingsrente er forud for auktionen.  

Da auktionerne med variabel rente desuden er blevet kombineret med en forudan-

nonceret minimumsbudrente, som er den vigtigste pengepolitiske signalrente fra 

ECBs side, fungerer systemet med variabel rente de facto på mange måder helt paral-

lelt til systemet med fast rente. Inden for et sådant setup må spændet forud for auk-

tionen mellem markedsrenterne og minimumsbudrenten derfor forventes at have be-

tydning. 

 

Renteforventninger 

Modparternes forventninger til den fremtidige renteudvikling må antages at have 

indflydelse på afgivelsen af bud. Det skal ses i sammenhæng med reservekravssyste-

mets indretning. Reservekravet skal for den enkelte bank være opfyldt i gennemsnit 

over reservekravsperioden som helhed. Reservekravet forrentes til gennemsnitsrenten 

på de primære markedsoperationer over reserservekravsperioden som helhed. Den 

enkelte bank har derfor alt andet lige et incitament til at låne ekstra meget ved de 

primære markedoperationer i begyndelsen af en reservekravsperiode, såfremt den 

forventer, at renterne stiger senere i reservekravsperioden. Herved kan banken 

"overopfylde" reservekravet, mens det er billigt at låne, og holde tilsvarende færre 

reserver senere, hvor det forventes at blive dyrere at låne. 

 

I appendiks er betydningen for budadfærden af ovennævnte faktorer sammenfattet 

og kvantificeret inden for rammerne af en lineær regressionsanalyse. 
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faste tildelingsrente eller minimumsbudrente ved markedets lukning 
dagen før auktionens afholdelse ("spotrentespændet"). Som det frem-
går var den kraftige stigning i budmængderne i løbet af 1. halvår 2000 
sammenfaldende med et stigende rentespænd. Faldet i budaktiviteten i 
juni 2000 inden overgangen til auktioner med variabel rente ses ligele-
des at være sammenfaldende med en kraftig indsnævring af rente-
spændet, ligesom der også i 1999 synes at være en vis samvariation i de 
to tidsserier. Figuren synes derfor umiddelbart at understøtte en hypote-
se om, at spotrentespændet havde en indflydelse på bankernes budad-
færd i perioden med fast rente1.  

Figur 6 sigter mod at illustrere renteforventningernes betydning for 
budafgivelsen i perioden med henholdsvis fast og variabel rente. Figur-
ne viser sammenhængen mellem modparternes bud og spændet mellem 
1-måneds og 14-dages markedsrenten ved markedets lukning dagen før 
auktionsdagen ("forwardrentespændet"). Dette spænd kan – jf. for-
ventningsteorien om rentestrukturens form – tages som en indikation af 
forventningen blandt markedsdeltagerne til 14-dages renten om 14 
dage: Et positivt spænd kan tages som et approksimativt udtryk for for-
ventninger om en stigende 14-dages rente, mens et negativt spænd er 
udtryk for forventninger om en lavere 14-dages rente. Vurderet på den-
ne vis var der i store dele af perioden fra efteråret 1999 til medio 2000 
forventninger i markedet om stigende renter. Dette kan have bidraget 

 1
  Lån for andre løbetider end 14 dage (fx dag-til-dag, 1 uge eller 1 måned) har selvfølgelig også be-

tydning, når modparterne skal forberede deres bud op til auktionerne, men 14-dages renten fore-
kommer at være den mest oplagte sammenligningsrente over til ECBs rentesatser. 

BUDBELØB OG SPOTRENTESPÆND VED EUROSYSTEMETS UGENTLIGE 
MARKEDSOPERATIONER Figur 5

Anm.: 
 
 
 
 
 
Kilde: 

For perioden med auktioner med fast rente er spotrentespændet opgjort som forskellen mellem EONIA 2-ugers 
swaprenten og ECBs forudannoncerede faste tildelingsrente ved markedets lukning dagen før auktionens afhol-
delse. 2-ugers EONIA swaprenten er renten på det faste ben i en 2-ugers pengemarkedsrenteswap, hvor der 
betales EONIA dag-til-dag rente på det variable ben. For perioden med auktioner med variabel rente er spotrente-
spændet opgjort som forskellen mellem EONIA 2-ugers swaprenten og ECBs forudannoncerede minimumsbudren-
te ved markedets lukning dagen før auktionens afholdelse.  
ECB og EcoWin. 
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til at forstærke problemet med overbud i perioden med auktioner med 
fast rente1. 

Vurderet ud fra figur 5 synes der også i perioden med auktioner med 
variabel rente at være visse tegn på den nævnte sammenhæng mellem 
modparternes budadfærd på den ene side og spotrentespændet på den 
anden, mens sammenhængen budmængden og forwardrentespændet i 
perioden med variabel rente forekommer mindre klar, jf. figur 6. 

Der har været relativt få tilfælde af situationer med "underbud" 
("underbidding") ved de ugentlige auktioner. Underbud betegner situa-
tioner, hvor markedsdeltagerne samlet set ikke ønsker at aftage den 
mængde centralbanklikviditet ("benchmarktildelingen"), der er nød-
vendig af hensyn til en smidig opfyldelse af reservekravene. Bindseil 
(2002) opregner i alt 5 tilfælde med underbud siden Euroystemets start i 
1999, jf. tabel 3. Et enkelt tilfælde forekom i "fast rente perioden", 
mens de resterende 4 tilfælde er forekommet i perioden med auktioner 
til variabel rente. 

Underbuddet gav modparterne behov for at få tilført ekstra likviditet 
– enten ved at ECB kompenserede ved at tildele mere likviditet end 
benchmarktildelingen ved de efterfølgende ugentlige auktioner i den 
resterende del af reservekravsperioden, ved såkaldte fine-tuning opera-
tioner og/eller ved træk på den marginale udlånsfacilitet. Kun i novem-
ber 2001 kompenserede ECB fuldt ud underbuddet ved de efterfølgende 
auktioner. For de øvrige tilfælde af underbud var kompensationsgraden 
50-90 pct.  

 

 1
  Forventninger til renter for andre løbetider end 14 dage (fx dag-til-dag eller 1 uge) kan ligeledes 

være relevant (eller mere relevant end 14-dages renten mod slutningen af en reservekravsperiode). 
Der er af hensyn til at få en simpel analyseramme alene valgt at se på forventningerne til 14-dages 
renten. 

BUDBELØB OG FORWARDRENTESPÆND VED EUROSYSTEMETS UGENTLIGE 
MARKEDSOPERATIONER Figur 6

Anm.: 
 
Kilde: 

Forwardrentespændet er opgjort som forskellen mellem EONIA 1-måneds swaprenten og EONIA 2-ugers swap-
renten ved markedets lukning dagen før auktionens afholdelse.  
ECB og EcoWin. 
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OVERVEJELSER OM ÆNDRING AF ECBs PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER 

ECB har i oktober 2002 i en offentlig høringsskrivelse annonceret, at 
man overvejer en række mindre ændringer af teknisk karakter af de 
pengepolitiske instrumenter, jf. ECB (2002c). Overvejelserne vedrører i 
hovedtræk følgende: 
• Løbetiden på udlån ved de ugentlige markedsoperationer ændres fra 

14 dage til 1 uge.  
• Reservekravsperioden løber i dag normalt fra den 24. i en måned til 

den 23. i den følgende måned. Fremover skal reservekravsperioden 
påbegyndes på afviklingsdagen for den første ugentlige auktion efter 
ECBs månedlige pengepolitiske møde. 

• Anvendelsen af månedlige langfristede markedsoperationer suspende-
res. 

 
Under normale forhold ændrer ECB højst renter én gang månedligt i 
forbindelse med et pengepolitisk møde. Da reservekravsperioden i dag 
ikke er lig perioden mellem to månedlige pengepolitiske møder, kan 
man få situationer, hvor minimumsbudsrenten ændres med virkning i 
slutningen af indeværende reservekravsperiode. Modparterne skal der-
for ved planlægningen af deres reservekravsstrategi og dermed budad-
færd som nævnt overveje, om de forventer, at ECB ændrer den penge-
politiske rente i slutningen af reservekravsperioden.  

Såfremt ovennævnte ændringer af de pengepolitiske instrumenter 
gennemføres, kan modparterne normalt forvente, at ECBs renter ikke 
ændres i løbet af reservekravsperioden. Det vil reducere renteforvent-
ningernes indflydelse på modparternes budadfærd ved de ugentlige 
auktioner og dermed reducere sandsynligheden for underbud.  

 

TILFÆLDE MED UNDERBUD VED EUROSYSTEMETS UGENTLIGE 
MARKEDSOPERATIONER Tabel 3

Mia.euro Bud Benchmarktildeling Underbud 

Perioden med auktioner med fast rente    
  7. april 1999................................................. 67 84 17 

Perioden med auktioner med variabel rente    
  14. februar 2001 .......................................... 65 88 23 
  11. april 2001............................................... 25 53 28 
  10. oktober 2001. ........................................ 60 79 19 
  7. november 2001........................................ 38 66 28 

Anm.: Benchmarktildelingen angiver den mængde likviditet, som ECB finder det nødvendigt at tilføre modparterne for
at sikre en smidig opfyldelse af reservekravene. 

Kilde: Bindseil (2002). 
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APPENDIKS 

Formålet med dette appendiks er at illustrere, hvorledes de i boks 3 
nævnte faktorer bag budadfærden ved Eurosystemets ugentlige mar-
kedsoperationer kan sammenfattes og kvantificeres inden for rammerne 
af en lineær regressionsanalyse. 

Der tages udgangspunkt i følgende regressionsligning: 
 
( ) t1tEt2T1t1TtFtSCt eBUDbTILbTILbFSPÆNDbSSPÆNDbbBUD1E +⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+= −−− 2  

 
hvor: 
 

),(~ 2
t 0NIDe σ  

 
I (E1) forventes budmængden i mia.euro ved auktionen i uge t (BUDt) at 
afhænge positivt (bS > 0) af spotrentespændet (SSPÆNDt), dvs. spændet i 
procentpoint mellem markedsrenten på 14 dages lån og den af ECB 
forudannoncerede faste tildelingsrente (i perioden med auktioner med 
fast rente) eller minimumsbudrente (i perioden med variabel rente) ved 
markedets lukning dagen før auktionens afholdelse.  

Endvidere antages budmængden at afhænge positivt (bF > 0) af for-
wardrentespændet (FSPÆNDt), dvs. forskellen i procentpoint mellem 
markedsrenten for lån med henholdsvis 1-måneds løbetid og 14-dages 
løbetid ved markedets lukning dagen før auktionens afholdelse.  

Budmængden forventes at afhænge negativt (bT1 < 0) af den tildelte 
mængde i mia.euro (TILt-1) ved den forrige auktion: Jo større tildelt 
mængde ved forrige auktion, desto mindre er lånebehovet og dermed 
budmængden alt andet lige ved den aktuelle auktion, såfremt en be-
stemt lånebestand skal nås. Omvendt forventes budmængden at af-
hænge positivt (bT2 > 0) af den tildelte mængde ved auktionen to uger 
tidligere (TILt-2), idet disse lån afdrages ved den aktuelle auktion. Jo stør-
re mængde lån, der afdrages, desto større er alt andet lige bruttolåne-
behovet og dermed budmængden ved den aktuelle auktion. Endelig 
forventes budmængden at afhænge positivt (bE > 0) af budmængden 
ved forrige auktion (BUDt-1). Niveauet af budmængden ved forrige auk-
tion kan opfattes som en indikator for, hvor meget modparterne i alt 
forventer, at de "andre" byder. 

I boks 4 er illustreret, hvorledes en simpel model for modparternes bu-
dadfærd ved auktionen leder frem til regressionsligningen (E1). Der er 
med udgangspunkt i (E1) foretaget en række estimationer på grundlag af 
196 ugentlige observationer dækkende perioden fra begyndelsen af ja-
nuar 1999 til begyndelsen af oktober 2002. (E1) er estimeret på perioden 
med auktioner med henholdsvis fast og variabel rente hver for sig.  
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For perioden med fast rente er det ud fra test for strukturelle brud fun-
det hensigtsmæssigt at opdele perioden i to dele: Delperiode 1 dækker 
perioden fra Eurosystemets start til og med den 3. november 1999, mens 
delperiode 2 dækker den resterende del af perioden med fast rente. I 
ingen af de to delperioder er effekten fra TILt-1 og TILt-2 samtidigt fundet 
signifikant med de forventede fortegn. TILt-1 og TILt-2 er derfor begge 
udeladt fra de endelige estimationer for de to delperioder.  

For perioden med variabel rente har auktionerne med "underbud" vist 
sig at repræsentere klare "outliers". De 4 auktioner med underbud er 
derfor udeladt sammen med den første auktion efter hver af disse 4 
auktioner, der ligeledes må forventes at være karakteriseret ved "unor-
mal" budafgivelse. Endvidere er effekten fra forwardrentespændet ikke 
fundet signifikant, hvorfor FSPÆNDt er udeladt fra den endelige estima-
tion for perioden med variabel rente. 

EN SIMPEL MODEL FOR BUDADFÆRDEN VED EUROSYSTEMETS 
UGENTLIGE PENGEPOLITISKE AUKTIONER Boks 4  

Med udgangspunkt i et beholdningstilpasningsprincip (parallel til "kapitaltilpasnings-

princippet" i investeringsteorien) kan der opstilles følgende model for modparternes 

budadfærd: 
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(1) angiver, at bydernes ønskede beholdning af lån fra Eurosystemet efter auktionen 

(LØt) afhænger positivt af spotrentespændet (SSPÆNDt) og forwardrentespændet 

(FSPÆNDt). 

(2) angiver bydernes nettoefterspørgsel efter lån ved auktionen (LNt) som en andel 

af forskellen mellem den ønskede beholdning af lån efter auktionen og den eksiste-

rende beholdning af lån umiddelbart før auktionen (Lt) fratrukket afdrag på auktio-

nens afviklingsdag (At). 

(3) er en definition af bruttolåneefterspørgslen (LBt) som nettoefterspørgslen tillagt 

afdrag. 

Endelig siger første led i (4), at byderne indsender bud proportionalt med deres 

bruttolåneefterspørgsel. Parameteren m kan derfor opfattes som den reciprokke 

værdi af modparternes forventning til tildelingsprocenten i en situation, hvor for-

ventningerne til de andre byderes adfærd er uden betydning for budafgivelsen. An-

det led i (4) indebærer, at budmængden vokser i takt med forventningerne til, hvor 

meget "de andre" byder (hvor niveauet af budmængden ved forrige auktion (BUDt-1) 

er anvendt som proxy for sidstnævnte). 

Idet At = TILt-2 og Lt = TILt-1 + TILt-2. kan ligningerne (1)-(4) med tilføjelse af uafhængi-

ge og normalfordelte restled omskrives til (E1). 
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Resultaterne af de herefter udførte regressioner er sammenfattet i tabel 
4. Alle de estimerede parametre har de forventede fortegn. Spotrente-
spændet bidrager signifikant til forklaringen af budadfærden ved ECBs 
ugentlige markedsoperationer i alle perioderne. Endvidere spiller for-
ventningerne til de andre byderes adfærd en rolle såvel i perioden med 
fast rente som i perioden med variabel rente. Forwardrentespændet er 
ligeledes klart signifikant i de to delperioder med fast rente.  

For perioden med variabel rente fanger den estimerede relation om-
kring 55 pct. af den lineære samvariation i datamaterialet, mens forkla-
ringsgraden i de to delperioder med fast rente er oppe på 85-90 pct.  

 
 
 

ESTIMATIONSRESULTATER Tabel 4 

Auktioner med fast rente  

Delperiode 1 Delperiode 2 
Auktioner med variabel 

rente 

 
Estimat eller 
teststørrelse 

Signifikans-
sandsynlig-

hed 
Estimat eller 
teststørrelse

Signifikans-
sandsynlig-

hed 
Estimat eller 
teststørrelse 

Signifikans-
sandsynlig-

hed 

Konstantled ............... 192,13 0,009* -464,04 0,098 52,80 0,000* 
BUDt-1 .......................... 0,5559 0,000* 0,4149 0,000* 0,4272 0,000* 
TILt-1 ............................ ... ...  ... ...  -0,3968 0,000* 
TILt-2 ............................ ... ...  ... ...  0,4785 0,000* 
SSPÆNDt ..................... 2742,8 0,000* 11313,9 0,000* 172,1 0,000* 
FSPÆNDt ..................... 2134,8 0,001* 9382,5 0,001* ... ...  
Antal observationer.... 43 31 110  
R2 ................................. 0,86  0,90  0,56  
Justeret R2 ................... 0,85  0,89  0,55  
F (model) .................... 77,86 0,000* 82,05 0,000* 33,73 0,000* 
Durbin-Watson .......... 1,82  1,65  1,97  
LM (lag 1) ................... 0,0059 0,9389 0,7470 0,3953 0,0130 0,9094 
LM (lag 1-2) ................ 0,0402 0,9606 0,4192 0,6621 0,2853 0,7524 
LM (lag 1-3) ................ 0,1688 0,9168 0,4730 0,7039 0,7682 0,5145 
LM (lag 1-4) ................ 0,7174 0,5858 0,4088 0,8004 0,7317 0,5724 
Ljung Box (lag 1-9) ..... 3,3 0,9530 3,6 0,9345 6,1 0,7347 
White (a) .................... 5,75 0,4523 3,47 0,7480 32,39 0,0001* 
White (b) .................... 25,80 0,0022* 17,47 0,0419* 40,18 0,0002* 
Normalitet ................. 2,1599 0,3396 6,2908 0,0430* 2,2306 0,3278 

Anm.: Estimeret med PcGive. * angiver afvisning ved et signifikansniveau på 5 pct. af følgende nulhypoteser: Parame-
terestimat lig 0 (ved dobbeltsidet test); alle parameterestimater er lig 0; ingen autokorrelation i restled; ingen 
heteroskedasticitet i restled; restled normalfordelte. 

(a) Forklarende variable og deres kvadrater.  
(b) Forklarende variable, deres kvadrater og deres krydsprodukter. 
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Status for overgangen til eurosedler  
og -mønter 

Morten Roed Sørensen, Internationalt Kontor 
 
INDLEDNING 

Indførelsen af eurosedler og -mønter i euroområdet1 var en enorm op-
gave, som greb ind i mere end 300 millioner borgeres hverdag. Milliar-
der af eurosedler og -mønter lå klar til at blive sendt i cirkulation på E-
dagen 1. januar 2002. At der var tale om en enorm operation illustreres 
af, at sedlerne lagt i forlængelse af hinanden ville kunne række fra jor-
den til månen og tilbage igen 2 gange, samt at mønterne tilsammen 
vejede mere end 24 gange vægten af Eiffeltårnet. I løbet af 2 måneder, 
fra 1. januar til 28. februar 2002, erstattede alle disse sedler og mønter 
eurolandenes nationale sedler og mønter som betalingsmiddel.2 Hermed 
var det blevet muligt at bruge samme type pengesedler og mønter i alle 
eurolandene (uanset euromønternes forskellige nationale side).3  

Til trods for den relativt korte overgangsperiode krævede operationen 
flere års planlægning, der involverede store dele af samfundet. Lovgiv-
ningen skulle på plads, sedler og mønter skulle produceres og distribue-
res, der skulle føres oplysningskampagner etc. Banksystemets nøgleposi-
tion i et samfunds betalingsformidling måtte nødvendigvis betyde, at de 
også fik en vigtig betydning i forbindelse med euroens indførelse. Virk-
somheder skulle overgå til prisfastsættelse og regnskabsaflæggelse i 
euro. Sidst, men ikke mindst, skulle borgerne vænne sig til de nye sedler 
og mønter, hvilket stillede helt nye krav ved indkøb, prissammenlignin-
ger etc. 

Overgangen til eurosedler og -mønter var en vellykket operation, spe-
cielt når omfanget af operationen tages i betragtning. Kun få problemer 
opstod, og overgangen forløb hurtigere end ventet. Allerede efter en 
uge foregik hovedparten af alle transaktioner i euroområdet i euro. Den 

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

Tyskland og Østrig. 
2
  For en beskrivelse af indførelsen af eurosedler og -mønter i Irland henvises til Ulrik Bie, Fra irske 

pund til euro, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2002. Endvidere har Kommis-
sionen (Review of the introduction of euro notes and coins, COM(2002) 124 final, marts 2002), Bank 
of England (Practical issues arising from the euro, maj 2002) og Den Europæiske Centralbank (Evalua-
tion of the cash changeover, april 2002) alle udgivet rapporter om kontantombytningen. 

3
  For billeder af eurosedlerne og -mønterne henvises til Indførelsen af eurosedler og -mønter, Dan-

marks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2001. 



 

18-11-2002 14:31    Antal sider: 10   Rev. nr. 13   G:\accidens\TEKST\ORDRENR\25\0001\kvo4-

2002\dansk\Euroovergang_kvo402_8.doc  Oprettet af Morten Roed Sørensen    

52

smidige overgang må i høj grad henføres til en nøje tilrettelæggelse af 
kontantombytningen samt en positiv indstilling fra borgernes side. I 
denne artikel ses nærmere på kontantombytningens forløb fra planlæg-
ningsfasen over selve indførelsen af eurokontanter til forskellige følger 
af ombytningen, såsom mulige afledte prisstigninger. 

 
FORBEREDELSEN AF KONTANTOVERGANGEN 

Mens de overordnede rammer for indførelsen af euro blev fastlagt på 
europæisk niveau, var det på nationalt niveau, at den faktiske organise-
ring og implementering af overgangen fandt sted. Detaljerede nationa-
le overgangsplaner blev udarbejdet i samtlige eurolande under hensyn-
tagen til de rammer, som var fastlagt i bl.a. EU-traktaten.1 Grundlaget 
var, at euroen skulle indføres 1. januar 1999, og at den fælles valuta de 
første tre år kun ville eksistere som kontopenge. Eurosedler og -mønter 
skulle introduceres 1. januar 2002 og erstatte de nationale sedler og 
mønter efter maksimalt 2 måneder. Enkelte lande valgte at afkorte 
overgangsperioden yderligere (Frankrig, Holland og Irland). 

I næsten alle eurolandene blev der nedsat en komite til at stå for den 
overordnede koordination af kontantovergangen. Komiteen blev som 
oftest ledet af en repræsentant fra finansministeriet og havde som med-
lemmer en række institutioner og organisationer, der blev anset som 
vigtige for overgangens forløb. En central opgave for disse komiteer var 
at sikre, at de nødvendige forberedelser blev udført af de ansvarlige 
aktører, så overgangsplanen kunne blive implementeret planmæssigt. 
Centralbankerne spillede en vigtig rolle i disse komiteer, specielt med 
hensyn til forberedelserne i den finansielle sektor og selve kontantover-
gangen.  

Den decentrale tilgang til forberedelserne af euroovergangen gjorde 
det muligt at tilpasse forløbet til det enkelte lands traditioner. Eksem-
pelvis var der forskelle i graden af koordination af de forskellige tiltag – 
i nogle lande var tiltagene ofte koordineret fra centralt hold, mens an-
dre lande i højere grad overlod initiativet til de enkelte institutioner. 
Sideløbende med nationale oplysningskampagner førtes ligeledes tvær-
nationale kampagner af Den Europæiske Centralbank, ECB, og EU-
Kommissionen. 

Opgaverne forbundet med kontantovergangen var varierede og om-
fattende. Parlamenterne skulle vedtage lovgivning, som gav alle involve-
rede parter i kontantovergangen et fast holdepunkt i deres videre plan-

 1
  For en beskrivelse af de overordnede rammer forbundet med introduktionen af euroen henvises til 

Louise Mogensen, Praktiske aspekter af euroens indførelse, Danmarks Nationalbank, Kvartalsover-
sigt, 4. kvartal 1999. 
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lægning. Sedler og mønter skulle produceres, og store offentlige institu-
tioner som fx skattemyndigheder behøvede tid til at gennemføre pro-
jekter, der skulle gøre deres IT-systemer eurokompatible. Dette faldt 
oven i købet sammen med gennemførelsen af andre store IT-projekter 
på grund af årtusindskiftet. Sideløbende med disse konkrete opgaver 
kom så den overordnede koordinerende rolle med at sikre og tilskynde 
andre aktører til at udføre nødvendige euroforberedelser rettidigt samt 
at udbrede kendskabet til kontantovergangen i den brede befolkning. 

Euroområdets banker var vigtige for overgangen til euro. Allerede i 
forbindelse med euroens indførelse 1. januar 1999 var bankerne blevet 
stillet over for en stor udfordring, idet de finansielle markeder med ét 
skulle til at operere i euro frem for 11 nationale valutaer (Grækenland 
indtrådte først i eurosamarbejdet 1. januar 2001). Denne udfordring 
blev i øvrigt løst uden gnidninger. I forbindelse med kontantovergangen 
bestod opgaverne i overgangsfasen primært i at konvertere bankkun-
dernes konti til eurokonti samt at overgå til, at kontantløse betalinger, 
fx checks, blev opgjort i euro. Hen mod slutningen af 2001 blev banker-
ne også travlt optaget af logistiske opgaver forbundet med at bringe 
euroen i omløb fra årsskiftet, jf. nedenfor. 

Omfanget af virksomhedernes euroforberedelser varierede alt efter de-
res størrelse. For store komplekse organisationer var det, som med de 
store offentlige organisationer, vigtigt at komme tidligt i gang med nød-
vendige europrojekter. Blandt opgaverne var ændring af regnskabsprak-
sis, redenominering af aktiekapitalen og konvertering af lønudbetalinger 
til euro. For mindre og mellemstore virksomheder var forberedelserne 
mindre omfattende, men også disse virksomheder skulle foretage eurotil-
pasninger af fx regnskabspraksis og konvertering af lønudbetalinger. 

Informationskampagner til oplysning af borgerne om indførelsen af eu-
rosedler og -mønter var en forudsætning for en vellykket kontantover-
gang. Mange resurser blev da også brugt på at oplyse borgerne om den 
forestående operation. ECB, EU-Kommissionen og nationale offentlige og 
private institutioner førte alle oplysningskampagner ved brug af et bredt 
spektrum af medier. Borgerne fik eksempelvis kendskab til euroovergan-
gen via husstandsomdelte brochurer, annoncer i aviser og magasiner samt 
tv-reklamer. En særlig indsats blev gjort for forskellige udsatte grupper; 
primært blinde, svagtseende, hørehæmmede og personer med indlæ-
ringsvanskeligheder. Der blev arrangeret møder med disse grupper i løbet 
af 2001, hvor de ved hjælp af specielt producerede ikke-omsættelige eu-
rosedler og -mønter kunne gøre sig bekendte med de nye penge. 

Var eurolandene – med alle de mangeartede og nødvendige forbere-
delser – så klar til kontantovergangen 1. januar 2002? Det korte svar er 
ja. Også selv om mange banker og virksomheder relativt sent foretog 
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deres euroomstilling. I mange lande blev de fleste bankkonti først kon-
verteret til euro hen mod slutningen af 2001, og specielt små og mel-
lemstore virksomheders (manglende) forberedelser gav anledning til 
bekymring. Men med en betydelig indsats tæt på årsskiftet lykkedes det 
at undgå større omstillingsproblemer. 

Befolkningens europarathed blev løbende vurderet ved opinionsun-
dersøgelser. Også her var der tale om en relativt sen "opvågnen" til, 
hvad der skulle ske ved årsskiftet 2001/02. En årsag til dette kunne være, 
at folk næppe føler noget stort behov for at søge informationer om 
noget, der ligger relativt langt ude i fremtiden. Ydermere intensiveredes 
informationskampagnerne hen mod slutningen af 2001. Bl.a. solgte alle 
eurolandene euromøntsæt til offentligheden fra midten af december og 
kunne mange steder hurtigt melde udsolgt. Mere udbredt anvendelse af 
dobbelt prismærkning, dvs. prismærkning i både euro og nationale 
penge, mod slutningen af 2001 har uden tvivl også haft sin indvirkning. 
Ved indgangen til 2002 følte tre fjerdedele af eurolandenes befolkning 
sig godt forberedte til den forestående kontantombytning, men tilbage 
for en vellykket eurokontantovergang stod stadig en stor logistisk ope-
ration. 

 
KONTANTOVERGANGENS FORLØB 

15 mia. eurosedler og 51 mia. euromønter var blevet produceret og lå 
parate til at blive sendt i cirkulation fra 1. januar 2002. Samtidig med at 
euroen ville blive sat i omløb, skulle en stor del af de cirkulerende 9 mia. 
nationale pengesedler og 107 mia. nationale mønter trækkes ud af cir-
kulation. Med en operation af denne størrelsesorden var det klart, at 
der ville være pres på de kanaler, som kontanter bevæger sig ad for at 
komme i eller ud af cirkulation, såsom pengetransportfirmaer, banker 
og forretninger. Derudover skulle forretninger og borgere i en periode 
håndtere to typer sedler og mønter på én gang, samt vænne sig til en ny 
regneenhed. 

For at mindske det pres, som pengedistributionskanalerne ville blive 
udsat for fra årsskiftet, var centralbanker og møntproducenter allerede 
fra 1. september 2001 begyndt at distribuere eurosedler og -mønter ud 
til banker og andre finansielle institutioner. Ved årsskiftet havde ban-
kerne modtaget eurosedler svarende til 67 pct. af værdien af de cirkule-
rende sedler pr. 15. januar 2002 og euromønter svarende til 96 pct. af 
værdien af de cirkulerende mønter pr. 15. januar 2002. Bankerne havde i 
et vist omfang mulighed for at videredistribuere eurosedler og -mønter 
til detailhandlere inden årsskiftet, så disse allerede 1. januar kunne give 
tilbage i euro. Denne mulighed blev kun udnyttet i mindre grad; om-
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trent 10 pct. af værdien af bankernes beholdning af eurosedler og 22 
pct. af værdien af beholdningen af euromønter blev videredistribueret. 

En årsag til den begrænsede videredistribution af eurokontanter var, 
at bankernes distribution til detailhandlere (såvel som centralbankernes 
distribution til bankerne) var forbundet med forholdsvis store forsik-
rings- og opbevaringsomkostninger. Dertil kom, at der var store bøder 
forbundet med cirkulation af eurokontanter til offentligheden inden 
årsskiftet. For mange små detailhandlere blev disse omkostninger uden 
tvivl anset for at være for store samtidig med, at de relativt hurtigt efter 
1. januar 2002 ville kunne få adgang til eurokontanter i bankerne. 

Fra 1. januar blev eurosedler og -mønter sat i omløb. Dette skete pri-
mært via tre kanaler – pengeautomater, banker og forretninger – der 
alle i forskellig grad var klar til umiddelbart at udbetale euro. 80 pct. af 
pengeautomaterne udbetalte euro allerede 1. januar, og i løbet af de 
næste par dage blev den resterende del af automaterne konverteret. I 
nogle eurolande var bankerne åbne 1. januar (Tyskland, Spanien og 
Luxembourg), og i dagene derefter gik mange i banken for at få adgang 
til eurosedler og -mønter. Større forretninger var som regel i stand til at 
kunne give euro i byttepenge allerede fra første dag, mens mindre for-
retninger de første dage af januar havde en tendens til at give tilbage i 
samme mønt, som betalingen var foregået i. Dette ændredes dog hur-
tigt i takt med, at også de mindre forretninger blev forsynet med rigeli-
ge mængder eurosedler og -mønter. 

På trods af de mange forberedelser inden årsskiftet, fx forhåndsdistri-
bution af eurokontanter og opfordringer til folk om at ligge inde med 
en så lille kontantbeholdning ved årsskiftet som muligt, viste det sig 
umuligt helt at undgå "flaskehalse" i forbindelse med eurointroduktio-
nen. Specielt i bankerne var der visse steder lange kødannelser i løbet af 
årets allerførste dage. En årsag var folks utålmodighed. Dels af nysger-
righed, dels sikkert for at undgå besværet med at skulle håndtere to 
typer penge på én gang, valgte mange omgående at veksle alle deres 
nationale sedler og mønter til euro. Denne adfærd kom i nogen grad 
som en overraskelse for de involverede parter. Forventningen inden 
årsskiftet havde været et noget langsommere forløb af kontantombyt-
ningen, hvor folk i højere grad kom i besiddelse af eurokontanter ved, 
at de fik euro i byttepenge, når de foretog betalinger med nationale 
sedler og mønter. 

En følge af folks entusiasme omkring indførelsen af eurosedler og        
-mønter var en overraskende hurtig kontantombytning. I løbet af få 
dage var nationale sedler og mønter blevet fortrængt af euroen som 
betalingsmiddel. Efter en uge foregik 75 pct. af alle kontantbetalinger i 
euro, og efter to uger var dette tal steget til over 90 pct. Det gik også 
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hurtigt med at trække nationale sedler og mønter ud af cirkulation. 
Nationale sedler svarende til en tredjedel af værdien af de cirkulerende 
sedler ved årsskiftet var tilbage i centralbankerne inden for fjorten da-
ge, og i begyndelsen af februar var nationale sedler svarende til tre fjer-
dedele af værdien blevet returneret. Disse tal undervurderede endvidere 
hastigheden, hvormed tilbagetrækningen af nationale sedler foregik, 
idet flaskehalse også var til stede i processen med at inddrage de natio-
nale kontanter. Dette betød, at mange inddragne nationale kontanter i 
en periode fortsat indgik i statistikken for cirkulerende penge, uden at 
de i realiteten var i cirkulation. 

Indførelsen af eurosedler har hidtil mindsket antallet af forfalskede 
sedler. Eurosedlernes mange sikkerhedsdetaljer og den relativt sene 
offentliggørelse af sedlernes udseende har uden tvivl medvirket til det-
te. I årets 6 første måneder blev der fundet knap 22.000 falske eurosed-
ler, mens der i samme periode i 2001 blev fundet 14 gange så mange 
falske nationale sedler i de 12 eurolande. 

 
Ikke alt ved indførelsen af eurosedler og -mønter har dog været om-
gærdet med begejstring. Der er en udbredt opfattelse af, at mange af 
euroområdets forretninger har benyttet sig af kontantombytningen til 
at sætte priserne kraftigt i vejret. Dette er blevet mødt med forbruger-
kritik. I en række lande har der været truet med "forbrugerstrejker", og 
i Tyskland fik euroen – nu med tilnavnet "teuro"1 – sågar en del af an-
svaret for den økonomiske afmatning.  

Prisstatistikkerne harmonerer imidlertid ikke med dette billede. I janu-
ar 2002 steg forbrugerprisindekset (HICP) godt nok med 0,5 pct. i for-
hold til måneden før, men dette skyldtes ifølge EUs statistiske kontor, 
Eurostat, primært en kombination af stigende priser på frugt og grønt 
grundet dårligt vejr og stigende tobaksskatter. Eurostat skønner, at kon-
tantombytningen kun har kunnet forklare en prisstigning på maksimalt 
0,2 pct. frem til slutningen af første halvår 2002. 

Hvad kan så forklare diskrepansen mellem den udbredte opfattelse af 
kraftige prisstigninger forbundet med kontantovergangen og de fakti-
ske statistikker, som udviser forholdsvis begrænsede priseffekter? På den 
ene side er det muligt, at folk overdriver euroombytningens priseffekter. 
Denne hypotese støttes af udviklingen i Kommissionens indikator for 
forbrugernes inflationsopfattelse. Indikatoren udarbejdes på baggrund 
af månedlige forbrugerinterviews og giver information om forbrugernes 
opfattelse af inflationsudviklingen over det forløbne år.2 Det skal be-

 1
  Ordspil med ordet "teuer", der betyder dyr. 

2
  Undersøgelsen offentliggøres løbende i European Economy Supplement B, der udgives af Kommissi-

onen. 
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mærkes, at indikatoren kun giver kvalitativ (og ikke kvantitativ) infor-
mation om den opfattede prisudvikling. I figur 1 ses at forbrugerne hi-
storisk har været ganske gode til at fange den faktiske prisudvikling. 
Men fra år 2000 og frem har forbrugernes inflationsopfattelse i stigende 
grad ikke udviklet sig i overensstemmelse med den faktiske inflation. 
Dette er blevet stadigt mere udtalt i løbet af 2002, hvor forbrugerne har 
haft opfattelsen af stigende inflation til trods for, at den faktiske infla-
tion gradvist er faldet siden januar. 

En årsag til den stigende uoverensstemmelse mellem opfattet og fak-
tisk inflation kunne være, at folk opfatter store prisstigninger på varer 
og serviceydelser, der købes på næsten daglig basis, som tegn på, at der 
også har været en betydelig generel prisstigning. Men dette er ikke 
nødvendigvis korrekt. I et prisindeks indgår en lang række priser, og 
eksempelvis vil prisfald på varer, der kun købes med længere intervaller, 
potentielt kunne opveje prisstigninger på andre varer, uden at forbru-
gere lægger mærke til det. Og dette kunne netop være, hvad der skete i 
årets første halvdel. Priserne steg mere end normalt på en række varer 
og serviceydelser, der købes med jævne mellemrum – fx café- og restau-
rationsbesøg – hvilket måske, måske ikke, har været forbundet med 
kontantombytningen. Derimod steg andre priser mindre markant, eller 

OPFATTET OG FAKTISK INFLATION I EUROOMRÅDET Figur  1 

Anm.: 
 
 
 
 
Kilde: 

Opfattet inflation er målt ved Kommissionens indeks. Nettobalance angiver forskellen i procentpoint mellem
procentdelen af respondenter, der angav, at leveomkostningerne var højere i forhold til for 12 måneder siden, og
procentdelen af respondenterne, der angav, at leveomkostningerne var lavere eller uændrede. Faktisk inflation er
opgjort ved HICP-prisindekset. Månedsobservationer. Sidste observation er september 2002 for faktisk inflation og 
oktober 2002 for opfattet inflation. 
EcoWin. 
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faldt endog, således at euroområdets samlede inflationstakt målt ved 
HICP-prisindekset steg væsentligt mindre, end mange umiddelbart hav-
de opfattelse af. 

Prisudviklingen i euroområdet afveg ikke nævneværdigt fra den dan-
ske prisudvikling omkring tidspunktet for indførelsen af eurokontanter 
bortset fra visse specifikke underkomponenter, jf. figur 2. Årsskiftet 
2001/02 var tydeligvis forbundet med en unormalt kraftigere prisudvik-
ling på restauranter og caféer i euroområdet i forhold til i Danmark. 
Men dette delindeks indgår blot med en vægt i euroområdets samlede 
prisindeks og prisindekset for serviceydelser på henholdsvis 7 og 17 pct. 
Ses der på de mere aggregerede prisindeks skete der ingen divergeren-
de udvikling. Danmark havde i januar 2002 fortsat en højere prisstig-
ningstakt på serviceydelser, der bl.a. omfatter restauranter og caféer, og 
relativt til euroområdet er Danmarks inflation faktisk steget gradvist 
over det sidste år, således at inflationen for tiden er højere i Danmark 
end i euroområdet. 

På den anden side kan det heller ikke afvises, at prisstatistikkerne un-
derdriver euroombytningens priseffekter. I realiteten er det umuligt at 
vide, hvad priserne havde været, hvis kontantombytningen ikke havde 
fundet sted. For at undersøge denne problemstilling nærmere har Hol-
lands centralbank gennemført interviewundersøgelser med forretnings-

FORSKEL MELLEM EUROOMRÅDETS OG DANMARKS PRISUDVIKLING Figur 2 

Anm.: 
 
Kilde: 

Euroområdets prisudvikling (pct. år-år) fratrukket Danmarks tilsvarende prisudvikling. Månedsobservationer. 
Sidste observation er september 2002. 
Eurostat. 
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drivende. I en første undersøgelse1 gennemført i januar 2002 konklude-
redes det, at kontantombytningen havde ført til en stigning i det hol-
landske prisindeks på 0,2-0,4 pct. To tredjedele heraf vurderedes at skyl-
des oprunding til en "psykologisk rigtig pris", en tredjedel vurderedes at 
skyldes forøgede omkostninger relateret til indførelsen af eurosedler og 
-mønter. I en anden undersøgelse2 gennemført i juni 2002 vurderedes 
det, at kontantombytningen havde ført til en stigning i det hollandske 
prisindeks på 0,6 pct. Dette tal er ikke nødvendigvis uforeneligt med 
Eurostats priseffektskøn på 0,2 pct. for hele euroområdet, bl.a. fordi 
Holland gennem længere tid har haft relativ høj inflation. Ved udgan-
gen af 2001 var inflationen i Holland 5,1 pct., hvorimod inflationen i 
euroområdet som helhed var på 2,0 pct. 

De forskellige skøn for kontantombytningens priseffekter peger såle-
des på, at indførelsen af eurosedler og -mønter har haft en priseffekt, 
der ikke kan anses for helt ubetydelig, men som dog er relativ beskeden 
i forhold til det samlede forbrugsmønster. En del af prisstigningerne kan 
henføres til forøgede omkostninger for de forretningsdrivende i forbin-
delse med kontantombytningen. Ombytningen førte også til, at 1. janu-
ar 2002 blev et naturligt tidspunkt for forretninger at foretage en af 
deres jævnligt forekommende prisjusteringer. Muligvis betød kontant-
ombytningen derfor blot en fremrykning og en koncentration af prisju-
steringer, der alligevel ville være kommet inden længe. Mens kontant-
ombytningen har været forbundet med prisstigninger, forventes det, at 
euroen på sigt vil føre til mere afdæmpede prisstigninger eller endog 
prisfald på visse produkter. Dette skyldes, at den fælles valuta gør det 
nemmere at sammenligne priser på tværs af grænserne, hvilket må for-
modes at føre til øget priskonkurrence. 

Beretningerne om prisstigninger i kølvandet på kontantombytningen 
ændrer ikke afgørende ved indtrykket af en vellykket indførelse af euro-
sedler og -mønter. Generelt tog folk overstrømmende imod de nye sed-
ler og mønter. Ifølge en opinionsundersøgelse foretaget af Kommissio-
nen sidst i januar 2002 mente 80 pct. af de adspurgte, at indførelsen af 
eurosedler og -mønter var forløbet godt eller meget godt. I samme un-
dersøgelse sagde mere end to tredjedele af de adspurgte, at de var per-
sonligt glade eller meget glade for, at euroen var blevet deres nye valu-
ta. 

 
 

 1
  C. K. Folkertsma, C. van Renselaar og A. C. J. Stokman, Smooth euro changeover, higher prices? 

Results of a survey among Dutch retailers, Research Memorandum WO no 682.E, April 2002, De Ned-
erlandsche Bank (tilgængelig på den hollandske centralbanks hjemmeside, www.dnb.nl). 

2
  Getting used to the euro, Quarterly Bulletin September 2002, De Nederlandsche Bank (tilgængelig på 

den hollandske centralbanks hjemmeside, www.dnb.nl). 
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Følsomhedsanalyse af udlandsgælden 

Thomas Bie, Statistisk Afdeling og Frank Øland Hansen, Økonomisk  
Afdeling 
 
 
 
 
 
INDLEDNING 

Udlandsgælden er forskellen mellem danskernes aktiver og passiver over 
for udlandet opgjort til markedsværdi. Udlandsgælden er faldet fra 42 
pct. af årets BNP i 1990 til 17 pct. medio 2002. Det skyldes først og 
fremmest, at der siden 1990 med undtagelse af 1998 har været overskud 
på betalingsbalancens løbende poster. 

Imidlertid er både aktiver og passiver over for udlandet mere end for-
doblet siden 1990. Samtidig er sammensætningen af udlandsgælden 
ændret i retning af stigende nettopassiver i obligationer og nettoaktiver 
i aktier. Herved har bevægelserne på de internationale finansielle mar-
keder fået større betydning for udviklingen i udlandsgælden. 

Den statistiske belysning af udlandsgælden er stærkt forbedret i de 
seneste år. Nationalbanken er således begyndt at offentliggøre kvartals-
vise udlandsgældsopgørelser som en udbygning i forhold til de hidtidige 
årlige opgørelser. Opgørelserne foretages på et meget detaljeret grund-
lag med opsplitninger af danske residenters udenlandske aktiver og 
passiver på sektorer, finansielle instrumenter, modpartsland og udste-
delsesvaluta, hvilket muliggør tilsvarende detaljerede analyser. 

Dette datagrundlag anvendes i det følgende til at fordele udviklingen 
i udlandsgælden i 2. kvartal 2002 på periodens transaktioner, børskurs- 
og valutakursgevinster/tab. De nye oplysninger om sammensætningen 
af aktiver og passiver benyttes desuden til at analysere udlandsgældens 
følsomhed over for udsving i valuta-, aktie- og obligationskurser, idet 
effekten af afdækning dog ikke inddrages, da der ikke er tilstrækkelige 
oplysninger herom. Analysemetoden er Value-at-Risk (VaR), som med en 
valgt sandsynlighed angiver en øvre grænse for det forventede udsving i 
en given periode. VaR-analysen viser, at værdireguleringer med 95 pct. 
sandsynlighed højst forøger udlandsgælden med ca. 50 mia.kr. på et 
kvartal. 
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UDVIKLING I UDLANDSGÆLDEN 

Stigningen i såvel aktiver som passiver har medført, at værdiregulering 
på beholdningerne har fået større betydning for den samlede udvikling i 
udlandsgælden. På kort sigt overskygger effekten af værdireguleringer 
ofte overskuddet på betalingsbalancens løbende poster, jf. figur 1. Vær-
direguleringer af aktiverne og passiverne tenderer dog til at udjævnes 
over tid, så betalingsbalancen er afgørende for udlandsgældens langsig-
tede udvikling. 

De senere års meget kraftige bevægelser på de internationale finan-
sielle markeder kommer til udtryk som udsving omkring den trendmæs-
sige udvikling, der bestemmes af saldoen på de løbende poster, jf. figur 
2. Udlandsgælden er således steget siden 1999 trods overskud på beta-
lingsbalancen, primært som følge af kraftige aktiekursfald siden begyn-
delsen af 2000. 

 
DEKOMPONERING AF UDVIKLINGEN I UDLANDSGÆLDEN 

Det detaljerede datagrundlag, som udlandsgælden opgøres på, jf. boks 
1, gør det muligt at dekomponere udviklingen fra primo til ultimo under 
hensyntagen til udviklingen i både valuta- og børskurser: 

 
Ultimobeholdning ≡ primobeholdning +  

 
nettotransaktioner + valutakursregulering + børskursregulering 

BIDRAG TIL LAVERE UDLANDSGÆLD FRA BETALINGSBALANCENS LØBENDE
POSTER OG VÆRDIREGULERING Figur 1 

Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 
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De samlede værdireguleringer bestemmes ud fra oplysninger om primo- 
og ultimobeholdninger samt periodens nettotransaktioner. Dernæst 
opdeles de samlede værdireguleringer i valutakursregulering og børs-
kursregulering, idet valutakursreguleringen beregnes ud fra udviklingen 
i de mest betydende valutaer.1 I udlandsgældsopgørelsen indgår afdæk-
ning i form af derivater fx terminsforretninger under lån, indskud mv. 
Detaljeringsgraden for derivater muliggør ikke en nedbrydning af den 
samlede værdiregulering for lån, indskud mv. på valutakurs- og børs-
kurseffekt.  

Udlandsgælden steg fra 224 mia.kr. til 234 mia.kr. i løbet af 2. kvartal 
2002. Det skyldes, at kvartalets overskud på betalingsbalancen på 7 
mia.kr. blev mere end modsvaret af kursudvikling på kapital- og valuta-
markederne, jf. tabel 1. Udviklingen i valutakurserne reducerede ud-
landsgælden med 8 mia.kr., mens udviklingen i børskurserne forøgede 
udlandsgælden med 25 mia.kr. 

Faldet i de internationale aktiekurser i 2. kvartal 2002 betød, at dan-
skeres beholdning af udenlandske porteføljeaktier mistede 55 mia.kr. i 
værdi. Hertil kom et valutakurstab for de udenlandske porteføljeaktier 
på 22 mia.kr., hvilket primært skyldes fald i US-dollar på over 12 pct. i 
forhold til den danske krone. 

 1
   Beregningen af valutakursreguleringen tager udgangspunkt i primobeholdningerne. Herved ses bort 

fra, at både værdireguleringer og transaktioner med udlandet i løbet af kvartalet forårsager æn-
dringer i beholdningerne. 

DANMARKS AKTIVER OG PASSIVER OVER FOR UDLANDET  
SAMT UDLANDSGÆLDENS ANDEL AF BNP Figur 2 

Kilde: Danmarks udlandsgæld 2. kvartal 2002, Nyt nr. 93. 
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De faldende danske aktiekurser har tilsvarende bevirket, at udlændinges 
beholdninger af danske porteføljeaktier er faldet 24 mia.kr. i værdi, 
hvilket reducerer udlandsgælden. At udlandsgælden forbedres af fal-
dende danske aktiekurser kan synes ulogisk. Imidlertid medfører den 
faldende markedsværdi tab for såvel danske som udenlandske ejere. 
Tabet for de danske ejere betyder en lavere indenlandsk formue, mens 
tabet for udlændinge reducerer deres danske tilgodehavender og der-
med udlandsgælden. Et ekstremt tilfælde herpå observeredes i årene 
1998-1999, hvor udlændinges ejerandele i den kraftigt stigende Nokia-
aktie var afgørende for stigningen i Finlands udlandsgæld. Tilsvarende 
er kursfald på dette ene papir den væsentligste enkeltårsag til, at Fin-

DATAGRUNDLAG FOR DE KVARTALSVISE UDLANDSGÆLDSOPGØRELSER Boks 1  

Udlandsgælden opgøres fra 2002 kvartalsvis på baggrund af en række nye statistikker 

og dataindsamlingssystemer. Det er bl.a. krav fra IMF og ECB, der har gjort dette nød-

vendigt. Det er med hensyn til detaljeringsgraden af de indsamlede data forsøgt at 

fremtidssikre hvert enkelt område. De væsentligste datakilder til de kvartalsvise ud-

landsgældsopgørelser er: 

• Nationalbankens MFI-statistik vedrørende danske penge-, realkredit- og andre kre-

ditinstitutters mellemværender med udlændinge. Desuden indgår oplysninger om 

filialer og datterbanker af danske pengeinstitutter beliggende i udlandet om lån-

givning til danske virksomheder mv. Endelig indgår også Nationalbankens mellem-

værender med udlandet, hvilket helt overvejende vil sige valutareserven. 

• Nationalbankens investeringsforeningsstatistik vedrørende danske investeringsfor-

eningers beholdninger af udenlandske værdipapirer samt udlændinges beholdnin-

ger af danske investeringsforeningsbeviser. 

• Den korrigerede VP-statistik vedrørende udlændinges beholdninger af danske ob-

ligationer mv., der er registreret af Værdipapircentralen. Statistikken er korrigeret 

for omfanget af repo-forretninger med udlændinge samt danskeres beholdninger i 

udenlandske depotbanker. 

• Oplysninger om danske værdipapirudstedelser i udlandet. Oplysningerne indsamles 

af Nationalbanken fra danske udstedere. 

• Oplysninger fra danske depotførende pengeinstitutter om indenlandske kunders 

beholdninger af udenlandske værdipapirer samt om udenlandske kunders 

beholdninger af danske porteføljeaktier. 

• Nationalbankens årlige spørgeskemaundersøgelse om primært ikke-finansielle virk-

somheders mellemværender med udlandet – herunder især direkte investeringer, 

men også værdipapirer deponeret i udenlandske depotbanker mv. 

• Nationalbankens betalingsstatistik, der opgør transaktioner med udlandet. Stati-

stikken anvendes til at foretage kvartalsvise fremskrivninger af de årlige oplysnin-

ger vedrørende direkte investeringer samt til at lande- og valutafordele en del af 

oplysningerne fra den årlige spørgeskemaundersøgelse. 

 

Oplysninger af supplerende karakter fra andre kilder, herunder først og fremmest fra 

Statsregnskabet om statens udenlandske aktiver. 
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lands udlandsgæld fra starten af 2001 til medio 2002 er reduceret til en 
fjerdedel. 

 En anden vigtig kilde til værdireguleringer er udlændinges behold-
ninger af danske obligationer. Markedsværdien faldt i 2. kvartal 2002 på 
trods af nettokøb og børskursstigninger. Det skyldes valutakursregule-
ring på 18 mia.kr. som følge af, at udlandet ejede danske obligationer 
udstedt i US-dollar for 136 mia.kr. primo 2. kvartal 2002. 
 
UDLANDSGÆLDENS FØLSOMHED OVER FOR VALUTA- OG AKTIEKURSER 

De isolerede finansielle konsekvenser af ændrede valuta- og børskurser 
kan vurderes ved brug af den detaljerede udlandsgældsopgørelse. Her 
undersøges effekten af udsving i valutaer og udviklingen på aktie-
markeder. I beregningerne er ikke medtaget effekten af derivater, som 
der ikke er detaljerede oplysninger om, og analysen giver derfor ikke et 
fuldstændigt billede. Da derivater i højere grad bruges til at afdække 
eksponering end til at påtage sig risiko kan beregningerne ses som 
overkantsskøn. 

DEKOMPONERING AF UDVIKLINGEN I UDLANDSGÆLDEN 2. KVARTAL 2002 Tabel 1 

Mia.kr. 
Primo 
2. kvt 

Trans-
aktioner 

Valutakurs-
effekt 

Børskurs- 
effekt mv. 

Ultimo 
2. kvt. 

Nettoaktiver, i alt - 224  7 8 - 25 - 234 
- Direkte investeringer ......  37 7 0 6  50 
- Porteføljeaktier ..............  206 4 - 22 - 31  158 
- Obligationer mv. ............ - 417 - 23 8 1 - 431 
- Lån, indskud mv.1 ............ - 221 13 22 0 - 186 
- Valutareserven ...............  171 5 0 -1  175 

Aktiver i alt 2.253  51 - 37 - 50 2.217 
- Direkte investeringer .....  663 12 0 - 1  674 
- Porteføljeaktier ..............  413 6 - 22 - 55  342 
- Obligationer mv. ............  320 - 12 - 10 7  305 
- Lån, indskud mv.1 ............  684 39 - 6 0  718 
- Valutareserven ...............  173 7 0 -1  179 

Passiver i alt 2.477  44 - 45 - 25 2.451 
- Direkte investeringer .....  626 5 0 - 7  624 
- Porteføljeaktier ..............  207 2 0 - 24  184 
- Obligationer mv. ............  737 10 - 18 6  735 
- Lån, indskud mv.1 ............  905 26 - 28 0  903 
- Valutareserven ...............  2  1  0  0  3 

Anm.: Ejerandele under 10 pct. i et selskab er defineret som porteføljeaktier. Direkte investeringer er ejerandele (aktier)
på 10 pct. eller derover i et selskab. Langt størsteparten af de direkte investeringer er i ikke-børsnoterede selska-
ber opgjort af virksomhederne til enten bogført eller indre værdi. Der er for direkte investeringer kun værdiregu-
leret for de største børsnoterede selskaber og alene på baggrund af børskursudviklingen.                            

Kilde: Danmarks udlandsgæld 2. kvartal 2002, Nyt nr. 93 samt egne beregninger. 
1  Lån og indskud mv., hvor der primært er en valutakurseffekt, indeholder også finansielle derivater. Detaljerings-

graden i statistikken muliggør ikke en nedbrydning af den samlede værdiregulering på valutakurs- og børskurseffekt. 
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Danskere holder flere aktiver i euro end i nogen anden valuta, jf. tabel 
2. Aktiverne i euro overstiger passiverne med næsten 500 mia.kr., så 
udsving i eurokursen vil resultere i store tab eller gevinster. I praksis 
indebærer den danske fastkurspolitik, at udsvingene er meget små, så 
værdireguleringer på grund af eurokursen har været ubetydelige. Dan-
mark har desuden store aktiver og passiver i US-dollar, men de er af 
samme størrelsesorden, så nettoeksponeringen er beskeden. Et fald på 
10 pct. i dollarkursen vil derfor forøge udlandsgælden med mindre end 
2 mia.kr. Den største nettoeksponering er over for britiske pund og 
svenske kroner, der begge svinger en del i forhold til den danske krone. 
Et fald i disse valutaer på 10 pct. vil resultere i tab på henholdsvis 9 
mia.kr. og 7 mia.kr. Den øvrige valutaeksponering er relativ beskeden, 
så udsving i enkelte valutakurser vil ikke medføre store værdiregulerin-
ger på udlandsgælden som helhed. 

De danske beholdninger af udenlandske aktier er siden starten af 
1990'erne vokset væsentligt, jf. figur 3. Det er specielt forsikrings- og 
pensionsselskaber, investeringsforeninger mv. samt sociale kasser og 
fonde, der har store dele af deres aktiver i udenlandske børsnoterede 
porteføljeaktier. For pensionsselskaber skal udviklingen ses i lyset af, at 
aktieloftet af flere omgange blev hævet fra 25 pct. i 1990 til i dag at 
være højst 70 pct. 

Efter aktiekursfaldet i 2001 og første halvår 2002 var markedsværdien 
af danske residenters udenlandske porteføljeaktier på 342 mia.kr. ultimo 
2. kvartal 2002. Heraf var knap en tredjedel i amerikanske aktier, jf. fi-
gur 4. 

Et fald i det amerikanske aktiemarked på 10 pct. vil således resultere i 
et direkte dansk formuetab på knap 11 mia.kr. Da udviklingen på de 
internationale aktiemarkeder er meget samvarierende, vil der ofte være 

VALUTAFORDELING ULTIMO 2. KVARTAL 2002 Tabel 2

Mia.kr. Aktiver Passiver Nettoaktiver 

Euro 741 255 486 
US-dollar 447 430 18 
Japanske yen 40 39 1 
Britiske pund 130 36 94 
Schweiziske franc 77 34 43 
Norske kroner 34 5 29 
Svenske kroner 173 99 74 
Øvrige udenlandske valutaer 170 33 137 

Danske kroner 404 1.520 -1.116 

I alt 2.217 2.451 -234 
 
Anm.: Direkte investeringer indgår i beregningerne – på passivsiden med ca. 400 mia.kr. i kroner og på aktivsiden med 

bl.a. 90 mia.kr. i dollar. idet investeringslandet er anvendt som approksimation for valuta. 
Kilde: Danmarks udlandsgæld 2. kvartal 2002, Nyt nr. 93 samt egne beregninger. 
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et samtidigt tab på andre aktiemarkeder. Danske aktiekurser har ligele-
des tendens til at følge de udenlandske udsving, hvilket reducerer den 
samlede værdiregulering på udlandsgælden uanset størrelsen af den 
enkelte investors tab. 

  

BEHOLDNING AF UDENLANDSKE PORTEFØLJEAKTIER FORDELT EFTER EJER Figur 3 

Anm.: 
Kilde: 

Ejerandele under 10 pct. i et selskab er defineret som porteføljeaktier. 
Danmarks udlandsgæld 2. kvartal 2002, Nyt nr. 93. 

  

BEHOLDNING AF UDENLANDSKE PORTEFØLJEAKTIER FORDELT EFTER 
UDSTEDERLAND Figur 4 

Kilde: Danmarks udlandsgæld 2. kvartal 2002, Nyt nr. 93 og egne beregninger. 
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VALUE-AT-RISK 

For at få et samlet overblik over, hvordan kursudsving på de finansielle 
markeder påvirker udlandsgælden, skal sandsynlighederne for udsving i 
de faktorer, som påvirker udlandsgælden, inddrages. 

Value-at-Risk (VaR), der er et redskab fra finansieringsteorien, udtryk-
ker risikoen knyttet til en given portefølje. VaR angiver med en valgt 
sandsynlighed det største tab, der kan forventes i en kommende periode 
under normale markedsbetingelser. For porteføljemanagere er VaR et 
nyttigt styringsredskab, der fx tager højde for samvariation i aktivernes 
prisudvikling. Nationalbanken anvender således VaR i forbindelse med 
overordnede porteføljebeslutninger og den løbende overvågning af 
bankens markedsrisiko.1 VaR kan også benyttes i analyser af udlands-
gælden. Da udlandsgælden er en sammenlægning af alle indlændinges 
aktiver og passiver over for udlandet, tjener beregningen af udlands-
gældens VaR alene analytiske formål. En VaR-analyse af udlandsgælden 
kan bruges til at give et skøn på størrelsen af et "normalt" udsving i 
udlandsgælden som følge af værdiregulering. 

Estimatet på VaR er afhængig af valget af den tidshorisont, som risiko-
en vurderes for, idet en længere tidshorisont vil lede til et højere VaR. Der 
er i beregningen af udlandsgældens VaR valgt en tidshorisont på tre må-
neder, så perioden svarer til de statistiske opgørelser. Estimatet er derud-
over afhængig af en række beregningstekniske forudsætninger, herunder 
af om der arbejdes med dags-, måneds- eller kvartalsobservationer og af, 
hvilken estimationsperiode for risikofaktorerne, der benyttes. Risikofakto-
rernes spredning og samvariation er her estimeret ud fra daglige observa-
tioner for perioden fra januar 2001 til september 2002. I beregningen er 
de valgte risikofaktorer udsving i hovedvalutaer, aktieindeks, 10-årige 
statsobligationer samt 3-måneders pengemarkedspapirer, jf. boks 2. Bru-
gen af aggregerede risikofaktorer afspejler detaljeringsgraden i udlands-
gældsopgørelsen, hvilket er en forsimpling i forhold til at basere bereg-
ningerne på oplysninger om de enkelte papirer. 

Udlandsgældens VaR med en tidshorisont på 3 måneder og med en 
sandsynlighed på 95 pct. kan beregnes til 54 mia.kr. ultimo 2. kvartal 
2002. Det vil sige, at værdireguleringer med 95 pct. sandsynlighed højst 
forøger gælden med 54 mia.kr. i det efterfølgende kvartal. 

Med det nuværende risikobillede er kursudsving på porteføljeaktier 
den væsentligste kilde til værdireguleringer. Ser man bort fra alle andre 
risikofaktorer, kan VaR på baggrund af aktiekursrisiko beregnes til 51 
mia.kr., jf. tabel 3. Det er altså forventeligt, at udviklingen på de inter-

 1
  Jf. Morten Malle Høyer, Anvendelse af Value-at-Risk som mål for Nationalbankens markedsrisiko, 

Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2002. 
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nationale aktiemarkeder i det enkelte kvartal har langt større betydning 
for udlandsgældens udvikling end betalingsbalancens løbende poster. 
Obligationskurserne svinger væsentligt mindre end aktierne, men på 
grund af de store beholdninger, især på passivsiden, er obligationskurser 
også en væsentlig kilde til værdireguleringer. 

Summen af VaR beregnet for de enkelte risikofaktorer er højere end 
porteføljens samlede VaR. Årsagen er, at risikofaktorerne ikke altid ar-
bejder i samme retning og dermed ikke altid giver tab/gevinst samtidig. 
Denne diversifikationsgevinst er væsentlig og kan for VaR ved 95 pct. 
opgøres til 31 mia.kr. Ved opgørelse af udlandsgælden er diversifikati-
onsgevinsten udtryk for, at risikoen på udlandsgælden i form af værdi-
reguleringer overvurderes ved kun at se på enkeltfaktorer. 

Værdireguleringerne på udlandsgælden var -11 mia.kr. i 1. kvartal 
2002 og -17 mia.kr. i 2. kvartal 2002. Sammenholdt med den beregnede 
VaR på 54 mia.kr. var de realiserede værdireguleringer beskedne. Det 
skyldes, at kursændringerne i 1. kvartal var moderate, mens store netto-

BEREGNING AF VALUE-AT-RISK FOR UDLANDSGÆLDEN Boks 2  

Udlandsgælden påvirkes af en lang række risikofaktorer. Vi har her begrænset os til 

at se på effekten af ændringer i udvalgte valutakurser, aktiekurser og renter. Valuta-

erne fremgår af tabel 2. De anvendte aktiekursindeks er Standard & Poor's 500 for 

USA, Euro Stoxx 50 for Euroområdet, Nikkei 225 for Japan og tilsvarende indeks for 

England, Norge og Sverige. For Danmark benyttes KFX indekset. For obligationsmar-

kedet er der benyttet 10-årige statsobligationer, mens der for pengemarkedet er 

brugt 3-måneders pengemarkedsrenter. Der benyttes samme geografiske opdeling 

som for aktier. For lån og indskud medfører renteændringer ingen værdiregulering. 

    Betydningen af de enkelte risikofaktorer afhænger af deres variation og samvaria-

tion, samt af hvor store nettoaktiver de påvirker. Nettoaktivernes fordeling er be-

stemt ud fra en detaljeret nedbrydning af udlandsgælden ultimo 2. kvartal 2002.  

Beregning af Value-at-Risk ved brug af den såkaldte analytiske metode kræver, at 

værdireguleringernes fordeling bestemmes. Det er antaget, at ændringerne i risikofak-

torerne er normalfordelte, så porteføljens værdireguleringer også bliver normalfordelte. 

De faktiske udsving i fx aktiekurser har tendens til at have tykkere haler end normalfor-

delingen. Normalfordelingsantagelsen vil da indebære, at VaR undervurderes. 

Porteføljens standardafvigelse kan bestemmes ved σ2 = ωT Σ ω , hvor σ er standard-

afvigelsen, ω er en vektor, der angiver hvor mange mia.kr., der påvirkes af hver risiko-

faktor, ωT
 er ω transponeret og Σ er covariansmatricen, der angiver risikofaktorernes 

varians og covarians. Σ bestemmes ud fra dagsobservationer for januar 2001 – sep-

tember 2002 for at afspejle det aktuelle risikobillede. 

Porteføljens standardafvigelse kan da opgøres til 4,1 mia.kr. med en tidshorisont på 

én dag. Da vi ønsker VaR beregnet med 95 pct. sandsynlighed og risikofaktorerne er 

antaget at være normalfordelte, skal standardafvigelsen ganges med 1,65. Udlands-

gældens VaR med en 3 måneders tidshorisont (65 børsdage) er da: VaR95 = 1,65 ⋅ 4,1 

mia.kr. ⋅ 651/2 = 54 mia.kr. 
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tab på porteføljeaktier i 2. kvartal til dels blev modvirket af gevinster på 
bl.a. direkte investeringer. Tabet på porteføljeaktier på netto 53 mia.kr. 
i 2. kvartal 2002, der skyldtes fald i samtlige internationale aktieindeks, 
er derimod højere end det beregnede VaR med 95 pct. sandsynlighed 
for porteføljeaktiekursrisiko. For porteføljeaktier kan værdireguleringer 
i denne størrelsesorden forventes at indtræffe nogle få gange på et årti.  

Samlede værdireguleringer større end den beregnede VaR for ud-
landsgælden som helhed vil også observeres med mellemrum. Positive 
værdireguleringer, primært som følge af stigende udenlandske aktie-
kurser, reducerede således udlandsgælden med 114 mia.kr. i 1999. Dette 
skal sammenholdes med, at den tidligere beregnede VaR baseret på 
dagsobservationer opregnet til en tidshorisont på et år er 108 mia.kr. 

Vi har benyttet dagsobservationer for en relativ kort periode for at af-
spejle det aktuelle risikobillede. Ved at benytte dagsobservationer til at 
beregne VaR med en tidshorisont på et kvartal antages det, at udviklin-
gen i morgen er uafhængig af udviklingen i dag. Dette er en teoretisk 
antagelse, som i nogle situationer er urealistisk. Kronen holder sig fx 
omkring centralkursen over for euro, så udsving udlignes over tid. Be-
stemmes risikobilledet ud fra observationer med en frekvens, der svarer 
til den tidshorisont, man ønsker at vurdere usikkerheden for, det vil her 
sige kvartalsobservationer, undgår man dette problem. Bruges kvartals-
observationer, skal der samtidig benyttes en længere estimationsperiode 
for at få et tilstrækkeligt antal observationer. 

En længere historisk periode kan benyttes til at bestemme et VaR, der 
er mindre påvirket af den seneste uro på fx aktiemarkedet. Et sådant VaR 
giver et mindre retvisende billede af den nuværende markedsrisiko, men 
kan benyttes til at vurdere værdireguleringer i forhold til en mere gen-
nemsnitlig markedsrisiko. Benyttes kvartalsobservationer for perioden 1. 
kvartal 1995 – 2. kvartal 2002 finder vi, at værdireguleringer med 95 pct. 
sandsynlighed højst forøger gælden med 41 mia.kr. Den mere gennem-
snitlige markedsrisiko er som ventet lavere end den aktuelle markedsrisi-

UDLANDSGÆLDENS VALUE-AT-RISK ULTIMO 2. KVARTAL 2002 Tabel 3 

Mia.kr. VaR ved 95 pct. VaR ved 99 pct. 

Valutakursrisiko............................................. 15 22 
Aktiekursrisiko............................................... 51 72 
Renterisiko for obligationer.......................... 19 26 
Renterisiko for pengemarkedspapirer.......... 0 0 
Diversifikationsgevinst .................................. - 31 - 43 
Total............................................................... 54 77 

Anm.: Beregningen af VaR med en tidshorisont på et kvartal er baseret på risikofaktorernes daglige udsving i perioden 
januar 2001 – september 2002. 

Kilde: Danmarks udlandsgæld 2. kvartal 2002, Nyt nr. 93 samt EcoWin og egne beregninger. 
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ko, men skiftet i beregningsgrundlag ændrer dog ikke væsentligt på bil-
ledet af de forventelige udsving i udlandsgælden. Det er primært aktie-
kursrisikoen der bliver lavere, når en længere estimationsperiode benyt-
tes. De seneste kvartalers negative værdireguleringer for udlandsgælden 
er heller ikke usædvanlige i forhold til den lavere gennemsnitlige mar-
kedsrisiko. 

Det er ikke meningsfyldt at beregne udlandsgældens VaR fordelt på 
sektorer. For at beregne de enkelte sektorers samlede risiko skal ekspo-
nering over for andre indlændinge medtages, og der skal tages højde 
for alle former for afdækning. Udlandsgældsopgørelserne indeholder 
ganske vist en opgørelse over finansielle derivater, men dels er der kun 
tale om markedsværdien over for udlændinge, dels er statistikken ikke 
detaljeret nok til at danne grundlag for en sektoranalyse. 

Det er derfor alene muligt at sige noget kvalitativt om hvilke sektorer, 
der bidrager til udlandsgældens VaR. Aktiekursrisiko relaterer sig natur-
ligvis til de sektorer, som har udenlandske aktier. Det drejer sig især om 
forsikring og pension samt investeringsforeninger. Desuden har udlandet 
en risiko på danske aktier. Renterisiko kan primært henføres til stats- og 
realkreditobligationer. Valutakursrisiko kan ikke henføres til bestemte 
sektorer, da indlændinge i høj grad afdækker og påtager valutakursrisiko 
via danske pengeinstitutter, ligesom pengeinstitutterne afdækker sig i 
udlandet. 

 
AFRUNDING 

Opgørelsen af udlandsgælden foretages nu på et mere detaljeret grund-
lag end tidligere. De mere detaljerede oplysninger vil gradvist blive præ-
senteret i forbindelse med de kommende kvartalsvise offentliggørelser 
af udlandsgælden. 

I artiklen er det detaljerede datagrundlag benyttet til at dekomponere 
udlandsgældens sammensætning og udviklingen heri over en given pe-
riode. Value-at-Risk er anvendt til at illustrere, hvordan udsving i aktie-
kurser, valutakurser og renter under ét kan påvirke udlandsgælden. Selv 
om der på langt sigt vil være en tendens til, at effekten af op- og ned-
adgående kursudsving på udlandsgælden udjævner hinanden, viser VaR-
analysen baseret på historiske data, at kvartalsvise udsving i udlands-
gælden på ca. 50 mia.kr. som følge af udviklingen på de finansielle mar-
keder må forventes at forekomme fra tid til anden. 
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Den økonomiske situation i Polen 

Jens Anton Kjærgaard Larsen, Internationalt Kontor  
 
 

INDLEDNING 

Polen indledte i 1989 sin overgang fra plan- til markedsøkonomi med et 
omfattende reformprogram.1 Reformerne indebar et kraftigt fald i pro-
duktionen, men faldet var dog mindre udtalt og af kortere varighed end  
i de andre overgangsøkonomier.2 I de efterfølgende år imponerede den 
økonomiske udvikling med vedvarende høj vækst, faldende inflation og 
arbejdsløshed samt stigende levestandard. Med tiden viste økonomien 
dog tegn på stigende ubalancer bl.a. i form af stigende inflation og et 
forøget underskud på betalingsbalancens løbende poster. Fra 2. halvår 
2000 tabte økonomien hastigt momentum. Siden da har den faktiske 
vækst ligget under økonomiens potentielle formåen.  

I artiklens første halvdel gøres der status over de opnåede resultater 
siden transitionens start og udsigterne for en udligning i indkomstfor-
skelle til de nuværende EU-lande. I anden halvdel diskuteres den aktuel-
le afmatning i den polske økonomi og den førte økonomiske politik.  

 
FRA TRANSITION TIL INTEGRATION 

Polens økonomi var op igennem 1990'erne endog særdeles dynamisk. 
Efter en kort, men dyb, recessionsperiode i 1989-91 i kølvandet på over-
gangen fra plan- til markedsøkonomi i 1989-90, begyndte den polske 
økonomi allerede fra 1992 igen at vokse. Den tidlige start på reformer-
ne, og en vækstrate betydeligt højere end i sammenlignelige over-
gangsøkonomier, jf. figur 1, betød, at Polen blev den første overgangs-
økonomi, hvor BNP i faste priser nåede op på samme niveau som umid-

 1
  Polens historie fra 1960-89 var præget af en langsom og tøvende reformkurs for at afhjælpe plan-

økonomiens mangler. Disse begrænsede reformer synes, om noget, at have forstærket problemerne 
(Ebrill, Chopra et al, 1994). Først med den såkaldte Balcerowicz plan, der officielt blev ført ud i livet 
fra 1/1-1990, var der et afgørende brud med planøkonomien. Planen omfattede en makroøkonomisk 
stabilisering for at standse inflationen, liberalisering af handel og priser, privatisering af statsejede 
virksomheder samt sociale kompensationer for udsatte grupper. Nogle af reformerne associeret med 
reformprogrammet fra 1990 blev dog allerede introduceret i 1989. For en kort beskrivelse af de ge-
nerelle elementer i transitionsprocessen henvises fx til Kjærgaard og Larsen (2001). 

2
  Bortset fra Tjekkiet, hvor faldet i produktionen var mindre, men til gengæld længerevarende end i 

Polen. Der findes en betydelig litteratur, som forsøger at forklare det generelle fald i produktionen i 
forbindelse med transitionen. Der er stadig ikke enighed om, hvorfor faldet blev så stort og langva-
rigt. En diskussion af denne litteratur er uden for målet med denne artikel.     
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delbart før påbegyndelsen af transitionen til markedsøkonomi. For Polen 
indtraf denne milepæl i 1996. 5 år senere, i 2001, var den polske økonomi 
knap 30 pct. større end i 1989. Til sammenligning havde BNP i faste priser 
i en række af de andre østeuropæiske lande i 2001 endnu ikke nået ni-
veauet fra før transitionen.1  

Udviklingen har i nogen grad overrasket. I de 15 år forud for reformer-
ne havde Polen ikke glimret vækstmæssigt, og man skal tilbage til starten 
af 1970'erne for at finde en lignende lang og kraftfuld vækstperiode.2 Før 
reformernes begyndelse blev Polen anset for at være i en dybere krise 
med betydeligt større udfordringer end i de nærmeste østeuropæiske 
nabolande (De Broeck og Koen, 2000). Således var den månedlige pris-
stigningstakt 55 pct. i oktober 1989, og det offentlige underskud var i 
1989 ca. 7 pct. af BNP (Ebrill, Chopra et al, 1994). En række faktorer kan 
begrunde det gunstige forløb. Vigtig er den konsekvente gennemførelse 
af reformprogrammet. Det var både hurtigt iværksat, sammenhængende 
og omfattende med en veltilrettelagt stabiliseringspolitik og betydelige 

 1
  Indkomstniveauerne i planøkonomierne var dog sandsynligvis betydeligt overvurderede, jf. Paldam 

(2002).  
2
  Selv om der ikke findes konsistente dataserier for BNP så langt tilbage i tiden støttes denne opfattel-

se af data for industriproduktion og den sektorvise udvikling (De Broeck og Koen, 2000). 

UDVIKLINGEN I BNP I FASTE PRISER 1989-2001 Figur 1 

Anm.: 
 
 
 
 
 
Kilde: 

Indkomstniveauerne i østlandene var før systemændringerne formentlig overvurderede, hvorfor produktionsfal-
det overdrives. Tillige har der sandsynligvis i de første år efter reformernes gennemførelse været en ufuldstændig
dækning af nye sektorer i økonomien samt manglende korrektioner for kvalitetsforbedringer. Faldet i national-
produktet er heller ikke nødvendigvis et godt mål for ændringer i befolkningens velstand. En del af faldet i
produktionen kan have været direkte velstandsforbedrende som fx lukning eller reduktion af forurenende 
industrier. 
UN/ECE, Economic Survey of Europe, 2002, No. 1. 
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strukturelle reformer, herunder en hurtig liberalisering af priser og han-
del. Hertil kommer, at udgangspositionen i Polen ikke var så dårlig endda. 
Der eksisterede således allerede en vis privat sektor, i størrelsesorden ca. 
30 pct. af økonomien, ved reformernes start. Polen fik en omfattende 
gældseftergivelse af sine udenlandske kreditorer, og der var et retssystem 
som muliggjorde håndhævelse af indgående kontrakter.1 Sammen med få 
barrierer for start af nye virksomheder muliggjorde det skabelse af en ny 
dynamisk privat sektor, som ikke blot byggede på privatiseringer af de 
statsejede virksomheder.  

Trods den økonomiske vending i 1992 og den efterfølgende fremgang 
faldt beskæftigelsen frem til 1993, og den er efterfølgende kun steget 
beskedent. En overbeskæftigelse i planøkonomiens dage og frem til 1990-
91 af politiske og sociale hensyn, i størrelsesorden 30 pct. af arbejdsstyr-
ken, kan sandsynligvis forklare denne divergerende udvikling i BNP og 
beskæftigelse. Med en betydelig fremgang i arbejdskraftproduktiviteten 
på ca. 4 pct. pr. år i løbet af 1990'erne er der, trods den økonomiske 
fremgang, næppe grund til at tro, at problemet med overbeskæftigelse af 
arbejdskraft endnu er fuldt løst. Som følge af den svage beskæftigelses-
udvikling, den omfattende omstilling i erhvervslivet og til dels en demo-
grafisk betinget vækst i arbejdsstyrken, har arbejdsløsheden i hele perio-
den været høj, og en betydelige del må betegnes som strukturel. Selv med 
den kraftige vækst i 1996-98 lykkedes det således kun kortvarigt at få 
arbejdsløsheden bragt under 10 pct.  

Investeringerne er vokset kraftigt gennem 1990'erne med et betyde-
ligt udenlandsk bidrag, hvilket har ført til en opbygning og modernise-
ring af kapitalapparatet. Den øgede kapitalindsats har især fundet sted 
inden for de tidligere underudviklede handels- og servicesektorer, 
mens investeringerne i landbrugssektoren har været mere beskedne. 
Polen har i løbet af de 13 år med reformer oplevet en kraftig strukturel 
udvikling, jf. tabel 1, med betydelige fald i industriens og landbrugets 

andel af BNP. Sektorstrukturen, målt ved BNP, minder efterhånden i høj 
grad om strukturen i EU-landene, hvorfor betegnelsen "overgangsøko-
nomi" i den henseende er noget misvisende. Den private sektors andel 
af BNP udgør da også ca. 70 pct.  

Geografisk har væksten i Polen ikke været ensartet. Fremgangen har 
især været koncentreret i hovedstadsområdet og i et mindre antal 
større regioner. De regionale vækstforskelle synes dog ikke ud fra de 
eksisterende data at have medført større regionale befolkningsvan-
dringer. Knaphed på boliger kan have betydet, at befolkningsvandrin-
ger er blevet erstattet af øget pendling. En aktiv socialpolitik har med-

 1
 Love omkring beskyttelse af private kontrakter og handel fra 1934 blev genindført med få rettelser. 
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virket til at afbøde virkningerne af reformpolitikken og kan også have 
medvirket til at begrænse mobiliteten. Indkomstfordelingen i Polen, 
målt ved den såkaldte Gini-koefficient1, var stort set uændret (Koane 
og Prasad, 2000), bl.a. takket være fremkomsten af en ny middelklasse. 

Takket være den økonomiske politik, de strukturelle reformer og de 
betydelige produktivitetsfremskridt, er det over årene lykkedes at ned-
bringe inflationen betydeligt fra et niveau nær hyperinflation i 1990 til 
et niveau, som er sammenligneligt med inflationen i EU. 

På trods af de høje vækstrater gennem 1990'erne er indkomstforskellen 
til de nuværende EU-lande stadig stor, ligesom det er tilfældet i hoved-
parten af de øvrige ansøgerlande, jf. tabel 2. Levestandarden, målt ved 
det købekraftskorrigerede BNP pr. capita, er i Polen således kun ca. 40 pct. 
af gennemsnitsniveauet i EU-landene. Hovedudfordringen i den økono-
misk politik vil derfor være at genskabe en vedvarende, robust og ikke 
inflationsdrivende vækst med henblik på at opnå et vestligt velstandsni-
veau. Ønsket om optagelse i EU, og med tiden i euroområdet, kan ses som 
skridt til at sikre dette. Efter EU-optagelse har Spanien, Portugal og især 
Irland over tid oplevet en sådan relativ fremgang i levestandard. Udlig-
ningen i indkomstforskelle til de nuværende EU-lande vil dog være en 
langstrakt affære. Sammenlignes en fremskrivning af den trendmæssige 
vækst i EU-landene med en fremskrivning af vækstskønnene i ansøger-
landenes økonomiske programmer, de såkaldte Pre-Accession Economic 
Programmes, fås, at det vil tage Polen mere end 30 år at nå op på en leve-
standard på 75 pct. af de nuværende 15 EU-landes niveau. Indhentning af 

 1
  Gini-koefficienten måler indkomstuligheden som et tal mellem 0 og 100. Jo lavere koefficient, jo 

mindre indkomstulighed.   

STRUKTURUDVIKLING Tabel 1 

 
Industriens  

andel af BNP 
Landbrugets 
andel af BNP 

Private sektors 
andel af BNP 

1989 .............................................................. 44,1 11,8 28,6 
1990 .............................................................. 44,9 7,4 30,0 
1991 .............................................................. 40,2 6,8 40,0 
1992 .............................................................. 34,0 6,7 45,0 
1993 .............................................................. 32,9 6,6 50,0 
1994 .............................................................. 32,2 6,2 55,0 
1995 .............................................................. 29,2 6,4 60,0 
1996 .............................................................. 30,1 6,4 60,0 
1997 .............................................................. 29,3 5,5 65,0 
1998 .............................................................. 27,6 4,8 65,0 
1999 .............................................................. 27,1 4,0 65,0 
2000 .............................................................. 27,8 3,3 70,0 

Anm.: For data vedrørende industriens og landbrugets andele af BNP er EBRD kilden for 1989-95 og for 1996-2000 er 
EU-Kommissionen kilde. Kilden vedrørende den private sektors andel af BNP er EBRD for hele perioden. 

Kilde: EBRD Transition Report 1994-2002 og  EU-Kommissionen (2002a).  
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de mindst velstående EU-landene, Grækenland og Portugal, vil kunne ske 
hurtigere, men selv her vil det også for Polen tage en længere årrække. 

En holdbar og høj vækst vil stille fortsat krav om betragtelige investe-
ringer og formentlig betydeligt over det nuværende niveau (UNECE, 
2002). Den indenlandske opsparing vil i en sådan situation efter alt at 
dømme ikke være tilstrækkelig som finansieringskilde, hvorfor uden-
landsk kapital stadig vil skulle spille en betydelig, og sandsynligvis stigen-
de, rolle. Udviklingen i udlandsgælden risikerer at blive en begrænsende 
faktor for væksten, specielt hvis den stigende udenlandske gældsætning 
ikke samtidig følges af en forøgelse af eksportkapaciteten. Det er derfor 
vigtigt at forsøge at øge den indenlandske opsparing. Med en forholdsvis 
stabil privat opsparing kommer man næppe uden om fortsatte reformer 
af de offentlige udgifter for at begrænse den offentlige låntagning. EU-
medlemskab vil kunne medføre EU-transfereringer i et vist omfang, men 
medlemskabet vil også indebære et yderligere udgiftskrævende pres på 
en række områder, fx miljøinvesteringer, og kan ikke løse finansierings-
behovet fuldt ud.  

 
Med Polens ansøgning om medlemskab af EU i 1994 blev transitionspro-
cessen mere fokuseret, og optagelseskravene blev hovedmålet for den 

CATCH-UP, 1996-2004 Tabel 2 

BNP pr. capita (PPP, dollar) 

Årlig BNP 
vækstrate 

BNP pr. 
capita, 
euro, (i 
pct. af 
EU-15) Niveau (pct. af EU-15) 

Antal år før der 
nås et niveau på 
75 pct. af gen-
nemsnittet af 

 1996-2000 2001-20041 2000 1996 2000 2004 EU-15 EU-272 

Polen ............. 5,2 3,5 20 36 39 45 33 33 
Bulgarien ...... -1,3 6,1 7 25 24 31 31 31 
Estland .......... 5,1 5,8 17 33 38 48 19 16 
Letland .......... 4,7 5,7 15 25 29 37 27 25 
Litauen .......... 3,2 4,7 15 29 29 35 31 30 
Rumænien ..... -1,6 5,0 8 33 27 33 34 33 
Slovakiet ....... 4,6 4,5 17 46 48 56 20 16 
Slovenien ...... 3,9 3,8 44 66 72 85 1 … 
Tjekkiet ......... 0,9 3,8 24 65 60 68 15 6 
Ungarn .......... 4,0 5,3 22 47 52 64 11 7 

Grækenland .. 3,4 4,0 51 67 68 … … … 
Portugal ……. 3,8 1,8 51 71 74 … … … 

Anm.: Fremskrivningerne for ansøgerlandene bygger på vækstraterne i Pre-Accession Programmerne (2001) frem til 
2004, hvorefter væksten antages konstant på 2004-niveau. For EU landene er  EU-Kommissionens fremskrivninger, 
efteråret 2001, benyttet frem til 2003, hvorefter den gennemsnitlige vækst 1995-2003 er benyttet.  

Kilde:  EU-Kommissionen. 
1 For Grækenland og Portugal er væksten og vækstskønnene for 2001-2003 baseret på  EU-Kommissionens økonomiske 

forecasts foråret 2002.  
2 De 15 nuværende EU-lande og ansøgerlandene bortset fra Tyrkiet. 
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fortsatte reformproces. Anstrengelserne med at opfylde kravene har båret 
frugt. Udover den allerede nævnte strukturelle transformation er også 
integrationen af den polske økonomi med de vestlige økonomier nået 
langt, jf. tabel 3. Som følge af størrelsen af den polske økonomi, er den 
polske økonomi dog mindre åben end de øvrige ansøgerlande. Landbru-
get i Polen skiller sig ud fra landbrugssektoren i Tjekkiet, Ungarn og Slova-
kiet ved den meget høje andel af beskæftigelsen, hvilket tyder på et fort-
sat behov for strukturændringer.  EU-Kommissionen vurderer i den sene-
ste årlige rapport om fremskridtene mod EU-optagelse fra oktober 2002, at 

Polen, i lighed med 7 andre overgangsøkonomier1, ved EU-optagelse i 
2004 vil opfylde de såkaldte økonomiske Københavns-kriterier.2 Ud over at 
være en fungerende markedsøkonomi indebærer vurderingen, at Polen, 
ved gennemførelse af det foreliggende reformprogram, forventes at være 

i stand til at håndtere konkurrencepresset og markedskræfterne i EU.  
 

STAGNATION FRA 2000  

Som følge af en kraftig afdæmpning i væksten fra midten af 2000, jf. 
figur 2, er billedet af en dynamisk polsk økonomi begyndt at krakelere. 
Denne udvikling kan ikke tilskrives en enkelt årsag, men skal findes i et 
samspil af økonomiske faktorer, såvel eksterne som interne. 

 1
  Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Endvidere opfylder Cypern og 

Malta allerede på nuværende tidspunkt Københavns-kriterierne.  
2
  Københavns-kriterierne er de overordnede krav for medlemskab af EU. Kriterierne blev vedtaget af 

EUs stats- og regeringschefer på topmødet i København i 1993. I henhold til kriterierne kræver EU 
medlemskab, at ansøgerlandene opfylder en række politiske og økonomiske krav, og at landene skal 
have implementeret og kunne håndhæve EUs regelsæt (acquis communautaire). De politiske kriterier 
omfatter demokrati, retssikkerhed, menneskerettigheder og respekt for minoriteter. De økonomiske 
krav er først og fremmest, at landene skal være velfungerende markedsøkonomier, som kan klare sig 
i den frie konkurrence i EU. Det indebærer bl.a. velfungerende finansielle sektorer, liberaliseret han-
del og prisfastsættelse samt makroøkonomisk stabilitet. 

STRUKTURELLE INDIKATORER Tabel 3 

Pct. af BNP i 2000 Eksportandele til EU-15 Landbrugets andel, 2000 

 Import Eksport 1995 2000 Pct. af BNP Af beskæftigelsen 

Polen ................. 38,1 32,0 52,7 69,9 3,3 18,8 
Bulgarien .......... 64,1 58,5 … 51,2 14,5 … 
Estland .............. 100,4 95,4 … 76,5 6,3 7,4 
Letland .............. 54,5 45,8 … 67,6 4,5 13,5 
Litauen............... 51,9 45,5 … 47,9 7,6 19,4 
Rumænien ........ 39,9 34,1 … 63,8 12,6 42,8 
Slovakiet ........... 76,0 73,5 40,8 59,1 4,5 6,5 
Slovenien .......... 62,7 59,1 64,8 63,8 3,2 9,9 
Tjekkiet ............. 75,2 71,4 38,4 68,6 3,9 5,1 
Ungarn .............. 66,7 62,5 42,1 75,1 4,1 6,5 

Kilde: UNECE (2002).  
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I kølvandet på Ruslands økonomiske krise fra august 1998 og en afta-
gende vækst i EU-landene oplevede Polen en mærkbar1, men kortvarig, 
nedgang i den økonomiske vækst fra 2. halvår 1998. Beskæftigelsen 
begyndte at falde, mens arbejdsløsheden steg. Afmatningen blev imø-
degået af den økonomiske politik. Mens finanspolitikken stort set var 
uændret, lempede den polske centralbank pengepolitikken kraftigt fra 
april 1998 til januar 1999 med baggrund i den faldende inflationstakt. 
Den toneangivende rente blev i perioden nedsat med 11 pct. til 13 pct. 
Den betydelige pengepolitiske stimulans2, i kombination med stigende 
tillid og konjunkturfremgang hos de europæiske handelspartnere, førte 
til betydelig fremgang allerede fra starten af 1999. Den fornyede frem-
gang medførte dog stigende ubalancer i form af tiltagende inflation og 

 1
 For Polen er tabet af eksportmarkederne i det tidligere Sovjetunionen efter den økonomiske krise i 

Rusland anslået til at udgøre ca. 3 pct. af BNP. 
2
  Den direkte virkning fra renten til investeringerne er dog formodentlig relativ svag i Polen, hvor ca. 

60 pct. af erhvervsinvesteringerne finansieres via virksomhedernes løbende indtjening (UNECE, 2002).  

MAKROVARIABLE Figur 2 

Kilde: EcoWin, OECD og FN. 
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stigende underskud på betalingsbalancen. Inflationen steg fra lidt over 
6 pct. i midten af 1999 til over 10 pct. i løbet af det følgende år. Beta-
lingsbalanceunderskuddet voksende fra knap 4,5 pct. af BNP i 1998 til 
godt 8 pct. af BNP i 1999. For at modvirke de stigende ubalancer forhø-
jede den polske centralbank den toneangivende rente flere gange. Fra 
et niveau på 13 pct. i oktober 1999 forhøjedes renten, så renten i sep-
tember 2000 var 19 pct. Realrenten steg til over 10 pct. og forblev på 
dette niveau frem til slutningen af 2001. Den indenlandske efterspørg-
sel aftog som konsekvens heraf allerede fra starten af 2000 via faldende 
investeringer. Også privatforbruget svækkedes, men i mindre grad. Med 
en svag indenlandsk efterspørgsel slog det internationale tilbageslag fuldt 
igennem og væksten i BNP i faste priser faldt skarpt til 1,1 pct. i 2001. Den 
svage vækst fortsatte ind i 2002, uden dog at føre til en egentlig recessi-
on. Den økonomiske afmatning har indvirket på arbejdsmarkedet. Fra et 
niveau under 10 pct. før Ruslandskrisen er arbejdsløsheden i 2002 steget 
til godt 17 pct., hvilket er det højeste niveau blandt OECD-landene. De 
øvrige økonomiske ubalancer er til gengæld reduceret. Betalingsbalance-
underskuddet er næsten halveret siden 1999 og inflationen er også faldet 
kraftigt frem til efteråret 2002.  

Den øjeblikkelige lave polske vækst står i kontrast til væksten i de øvri-
ge EU-ansøgerlande med sammenlignelige strukturer og ekstern påvirk-
ning. Mange kommentatorer har peget på det manglende samspil mellem 
penge- og finanspolitikken med en stram pengepolitik og en meget eks-
pansiv finanspolitik som en afgørende årsag til afmatningen. Mens de 
faktiske offentlige underskud frem til 2000 viste en faldende tendens, var 
de cyklisk korrigerede underskud nogenlunde uændrede, og i de senere 
år højere end de faktiske underskud, jf. figur 3. 

Den kraftige afmatning i 2001 betød, sammen med en række diskretio-
nære tiltag, at budgetstillingen forværredes med 3 procentpoint til et 
underskud på 5 pct. af BNP i 2001. Ifølge OECD (2002) kan godt halvde-
len af denne budgetforværring tilskrives cykliske faktorer, herunder 
lavere offentlige indtægter som følge af en lavere vækst. Den anden 
halvdel af budgetforværringen skyldes især diskretionære finanspoliti-
ske tiltag, bl.a. ekstraordinære pensionsudbetalinger på godt 1 pct. af 
BNP som kompensation for tidligere års inflationsudvikling. Hertil 
kommer virkningen på de offentlige finanser af de seneste års ambiti-
øse strukturelle reformer, herunder bl.a. en pensionsreform, en kom-
munal reform og reformer af sundhedssektoren og uddannelsesvæse-
net. Virkningen af reformerne har øjensynligt ikke været tilstrækkeligt 
analyseret i første omgang, hvorfor budgetvirkningen har overrasket 
(UNECE 2001). Underskuddet ventes i 2002 og 2003 at stabilisere sig på 
det høje niveau fra 2001. Det store strukturelle underskud sætter 
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spørgsmålstegn ved den langsigtede holdbarhed af de offentlige finan-
ser. OECD venter, at den offentlige gældsbyrde vil være på ca. 47 pct. af 
BNP ved udgangen af 20021.  

Med det offentlige underskud på et højt niveau har den politiske fo-
kus, trods de dårlige erfaringer med den førte aktivistiske politik siden 
1998, rettet sig mod pengepolitikkens muligheder for at igangsætte 
fornyet vækst i lyset af den øjeblikkelige lave inflation. Regeringen har 
således ved flere lejligheder tilkendegivet, at en depreciering af den 
polske valuta, zloty, var ønskelig, enten gennem intervention på valu-
tamarkedet eller ved rentenedsættelser, som også ville kunne stimule-
re den indenlandske efterspørgsel.  

Centralbanken har siden februar 2001 gentagne gange nedsat renten 
med foreløbig i alt 12,0 pct. til 7,0 pct. i oktober 2002, jf. figur 4. Ren-
tenedsættelserne er kommet i takt med nedgangen i inflationen i tråd 
med den pengepolitiske målsætning, jf. boks 1. Realrenten, målt som 
den toneangivende rente korrigeret for den faktiske inflation, er fort-
sat på et relativt højt niveau om end tendensen har været nedadgåen-
de siden 2000. Centralbanken har anført, at et fortsat lavere renteni-

 1
 Ifølge den polske forfatning må den offentlige gæld ikke overstige 60 pct. af BNP.   

OFFENTLIG BUDGETSALDO Figur 3 

Anm.: 
 
 
 
 
Kilde: 

Som et summarisk mål for udviklingen i finanspolitikken kan man betragte forløbet i den faktiske offentlige saldo. 
Der er imidlertid velkendt, at saldoen påvirkes af forhold, der ikke direkte vedrører de finanspolitiske tiltag. Det
gælder især konjunktursituationen. En korrektion af saldoen herfor vil give et mere retvisende billede af den
egentlige finanspolitik. Opgørelse af en saldo korrigeret for konjunkturudviklingen, en såkaldt cyklisk korrigeret
saldo, er dog ikke uden problemer, jf. Andersen (2002). 
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veau er betinget af fortsatte reformer, herunder reformer af de offent-
lige udgifter. En fiskal konsolidering vil også kunne medvirke til at re-
ducere det apprecieringspres på den polske zloty, som sås frem til 2001.   

Mens lavere renter formodentlig vil kunne svække den polske zloty 
yderligere, er behovet herfor ikke entydigt. Dels er zlotyen deprecieret 
med godt 10 pct. i forhold til euroen siden forsommeren, jf. figur 5, og 
dels har udviklingen i den polske vareeksport i løbende priser vist sig fort-
sat positiv, hvilket indikerer, at de polske eksportvirksomheder fortsat er 
konkurrencedygtige.  

Endelig er virkningen af lavere renter på den realøkonomiske aktivitet 
formentlig både forsinket og usikker, givet den forholdsvist underudvik-
lede finansielle sektor, jf. tabel 4.  

RENTER Figur 4 

Kilde: EcoWin og egne beregninger. 

  

 

ZLOTY OVER FOR EURO Figur 5 

Kilde: EcoWin. 
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DEN PENGEPOLITISKE RAMME Boks 1  

Polens centralbank har siden september 1998 ført pengepolitik ud fra en inflations-

målsætning. Oprindeligt som led i et såkaldt crawling-peg valutakurssystem, men fra 

april 2000 med en flydende valutakurs. Det endelige mål for pengepolitikken er at 

sikre prisstabilitet. Den mellemfristede målsætning er, som offentliggjort i Medium-

term Monetary Policy Strategy for the Years 1999-2003, at nå en inflation under 4 pct. 

ved udgangen af 2003. Den mellemfristede målsætning vil blive opdateret i 2. halvår 

2002. Målsætningen suppleres af årlige Monetary Policy Guidelines, som indeholder 

det kortfristede mål for det følgende år. I de seneste år har centralbanken publiceret 

dette kortsigtede mål som et 2 procentpoint bredt bånd omkring et centralt mål for 

inflationen. For 2002 var det oprindelige mål for inflationen 5 pct. ± 1 pct. I lyset af 

den favorable udvikling i inflationen, herunder udviklingen i fødevarepriser og ener-

gipriserne, blev målet i juni 2002 justeret til 3 pct. ± 1 pct. Det blev ligeledes målet for 

2003. 

Erfaringerne med inflationsmålsætningen har været blandede. Mens inflationen i 

1998 kom under målet, var inflationen i 1999 og 2000 over den øvre grænse i båndet 

for inflationen, jf. figur. I 2001 var inflationen ved årets udgang igen under målbån-

det, og udviklingen i 2002 pegede i samme retning, indtil målet blev justeret. Ifølge 

OECD (2002) er der en række specifikke forhold, som kan besværliggøre pengepolitik 

baseret på en inflationsmålsætning i transitionsøkonomier. For det første spiller of-

fentligt regulerede priser en betydelig rolle i forbrugerprisindekset. For det andet er 

transitionsøkonomierne typisk små åbne økonomier, hvorfor økonomierne er sårbare 

over for eksterne prisstød. Endelig har post-transition perioden været kort, hvorfor 

erfaringerne med en økonomi domineret af markedskræfterne endnu er begrænsede. 

Det gør det vanskeligere at forudsige prisudviklingen end i mere modne markeds-

økonomier. 
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POLENS VEJ IND I EUROEN  

Mens Polen formentlig er tæt på EU medlemskab, vil indførelse af eu-
roen have længere udsigter. Polen vil dog, i lighed med de øvrige op-
tagne ansøgerlande, være forpligtet til at indføre euroen, når EU-
traktatens kriterier vurderes at være opfyldt, og landet opnår politisk 
godkendelse.1 De polske myndigheder har i oktober 20022 tilkendegi-
vet et ønske om at indtræde i euroområdet så hurtigt som muligt efter 
optagelse i EU. Regeringen og centralbankens intention er at praktise-
re en økonomisk politik, som vil sikre, at Polen kan opfylde de nomi-
nelle konvergenskriterier3 i 2005. Samtidig skal den økonomiske politik 
dog også tage hensyn til den økonomiske udvikling og generelt under-
støtte økonomiens tilbagevenden til høj og balanceret vækst for at 
sikre real konvergens. Som konvergenskriterierne er formuleret, kan 
Polen, ved medlemskab fra 2004, tidligst indføre euroen i 2006.  

En hurtig indtræden i eurosamarbejdet kan være forbundet med en 
række problemer. Indførelsen af euroen vil kræve en hurtig fastlæg-
gelse af indtrædelseskursen. I lande som Polen, der står over for en 
lang periode med kraftig vækst, kan der være en langsigtet tendens til 

 1
 Se Kjærgaard og Sørensen (2001) for en nærmere diskussion af ansøgerlandene og euroen.  

2
 Den 8. oktober 2002 fremlagde det polske finansministerium og centralbanken resultatet af et 

udvalgsarbejde omkring Polens integration i ØMUen. Pressemeddelelsen kan findes på den polske 
centralbanks hjemmeside (http://www.nbp.pl).    

3
  Maastricht traktaten indeholder nogle økonomiske krav til lande, som ønsker fuld deltagelse i 

ØMUen. Inflationstakten må ikke være mere end 1,5 pct. over den gennemsnitlige inflation i de tre 
EU-lande med den laveste inflationstakt; den lange rente må ikke være mere end 2 procentpoint 
over renteniveauet i de tre EU-lande med den laveste inflation; det offentlige budgetunderskud må 
som hovedregel ikke overstige 3 pct. af BNP og gælden må som hovedregel ikke overstige 60 pct. af 
BNP. Desuden skal landet have været medlem af valutakursmekanismen ERM2 i to år forud for opta-
gelse.  

FINANSIELLE SEKTORSTRUKTUR Tabel 4 

 
Bankaktiver1 
pct. af BNP 

Indenlandsk2 

kreditgivning 
pct. af BNP 

Kreditgivning2 
til den offentli-

ge sektor 
pct. af inden-
landsk kredit-

givning 

Kreditgivning2 
til den private 

sektor 
pct. af inden-
landsk kredit-

givning 

Aktiemarkeds- 
kapitalisering1 

pct. af BNP 

Polen ..................... 66 39 34 66 14 
Tjekkiet ................. 126 61 20 80 16 
Ungarn .................. 61 42 22 78 19 
Slovakiet ............... 96 67 54 46 19 
Euroområdet ........ 265 135 21 79 72 

Kilde: ECB månedsoversigt juli 2002. 
1 Ved udgangen af 2001. 
2 Ved udgangen af 2000. 
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appreciering af den reale effektive valutakurs.1 En real appreciering gen-
findes også for Polen, jf. figur 6. Fortsat real appreciering kan indebære 
en potentiel konflikt mellem på den ene side ønsket om lav inflation og 
på den anden side fastholdelse af centralkursen i ERM2. Problemet vil 
dog næppe være presserende ved medlemskab af ERM2 i en kortere 
periode. I forbindelse med Grækenlands opfyldelse af konvergenskrite-
rierne løstes problemerne med en apprecierende valuta sig ved en reva-
luering af centralkursen i ERM2, hvilket ikke var i strid med konvergens-
kriterierne.    

Med indførelsen af den fælles valuta vil kravene til pris- og lønfleksibi-
liteten øges, og det er derfor vigtigt at Polen fortsætter, og accelererer, 
de igangværende strukturelle reformer. EU-Kommissionen efterlyser i 
den seneste vurdering af Polen, at omstruktureringer og privatiseringer 
færdiggøres. Det er især inden for sværindustri, den finansielle sektor, 
energi og landbruget at fortsatte reformer er påkrævet. Det vil også 

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

samhandelspartnerne opgjort i samme valuta. En appreciering af den reale effektive valutakurs skyl-
des, at inflationen er højere end udlandets og/eller, at den nominelle valutakurs apprecierer. Argu-
mentet er kendt som Balassa-Samuelson hypotesen. Ræsonnementet er, at transitionslandenes reale 
valutakurser vil appreciere som følge af højere produktivitetsstigninger i sektorerne for handlede 
varer end i sektorerne ikke-handlede varer i forhold til udlandet. Dette presser, via løndannelsen, 
priserne på ikke-handlede varer, og dermed det generelle prisniveau, op. Balassa-Samuelson effekten 
er et ligevægtsfænomen og ikke en konsekvens af makroøkonomiske uligevægte eller en upassende 
økonomisk politik. Estimater af Balassa-Samuelson effekten varierer afhængig af periode og lande, 
men en størrelsesorden på 1-3 procentpoint af inflationen synes plausibel ifølge Deutsche Bundes-
bank (2001). Hypotesen er dog ikke ukontroversiel. 

DEN REALE EFFEKTIVE VALUTAKURS Figur 6 

Anm.: 
Kilde: 

En stigning i indekset afspejler en appreciering. 
EcoWin. 
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medvirke til en forbedring af de offentlige finanser.  EU-Kommissionen 
anbefaler, at der sker en konsolidering af de offentlige udgifter for at 
skabe plads til en reduktion i skattetrykket, begrænse det offentlige 
underskud og gøre plads til stigende offentlige investeringer. Den fiska-
le konsolidering vil også være nødvendig for at opfylde konvergenskri-
terierne, og for at skabe et tilstrækkeligt råderum, så finanspolitikken 
kan udfylde sin centrale rolle som konjunkturstabiliseringsinstrument.   
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Modeller til styring af kreditrisiko i bankerne 
 

Hyldahl, Suzanne: 4. kvartal 2001 
Kreditderivater – mulige implikationer for  
finansiel stabilitet 
 

Hyldahl, Suzanne – sammen med Birgitte Bundgaard: 3. kvartal 2002 
Sammensætning af pengeinstitutternes kapital – 
nye lovkrav og muligheder 
 

Høyer, Morten Malle: 3. kvartal 2002 
Anvendelse af Value-at-Risk som mål for  
Nationalbankens markedsrisiko 

 
Jensen, Peter Kjær: 1. kvartal 2001 

Styring af renterisiko på valutareserven 
 
Kjeldsen, Kristian – sammen med Erik Haller Pedersen: 1. kvartal 2002 

Kapitalafkastbeskatningens betydning for  
kapitalmarkedet 
 

Kjeldsen, Kristian – sammen med 2. kvartal 2002 
Anders Møller Christensen: 

Rentetilpasningslån 
 
Kjærgaard, Morten – sammen med  1. kvartal 2001 
Morten Roed Sørensen: 

Ansøgerlandene og euroen 
 

Kjærgaard, Morten – sammen med 3. kvartal 2001 
Jens Anton Kjærgaard Larsen: 

Baltikum – 10 års uafhængighed 
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Larsen, Jens Anton Kjærgaard – sammen med  3. kvartal 2001 
Morten Kjærgaard: 

Baltikum – 10 års uafhængighed 
 
Larsen, Jens Anton Kjærgaard – sammen med 2. kvartal 2002 
Tina Winther Frandsen: 

Stabiltets- og vækstpagten – status i 2002 
 

Mogensen, Louise: 1. kvartal 2002 
Markedsdynamik ved lave renter 
 

Pedersen, Anders Mølgaard – sammen med 3. kvartal 2001 
Jesper Wormstrup: 

Makroøkonomiske nøgletal og rentekurven 
for euroområdet 
 

Pedersen, Anders Mølgaard – sammen med 2. kvartal 2002 
Michael Sand: 

Det danske pengemarked 
 
Pedersen, Astrid Henneberg – sammen med 1. kvartal 2002 
Thomas Angelius: 

Nationalbankens nye betalingssystem Kronos 
 

Pedersen, Erik Haller – sammen med Tom Wagener: 4. kvartal 2000 
Opgørelse af møntningsgevinst 
 

Pedersen, Erik Haller: 3. kvartal 2001 
Udvikling i og måling af realrenten  
 

Pedersen, Erik Haller – sammen med Kristian Kjeldsen: 1. kvartal 2002 
Kapitalafkastbeskatningens betydning  
for kapitalmarkedet 

 
Pedersen, Gitte Wallin – sammen med Faisel Sethi: 3. kvartal 2001 

Ny statistik for investeringsforeninger 
 
Sand, Michael – sammen med Anders Mølgaard Pedersen: 2. kvartal 2002 

Det danske pengemarked 
 
Seneca, Martin – sammen med Tina Christoffersen: 4. kvartal 2001 

Omsætning på valuta- og derivatmarkederne i april 2001 
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Sethi, Faisel – sammen med Gitte Wallin Pedersen: 3. kvartal 2001 
Ny statistik for investeringsforeninger 

 
Soramäki, Kimmo, Finlands Bank – sammen med 4. kvartal 2001 
Morten Linnemann Bech: 

Opløsning af gridlock i betalingssystemer 
 

Storgaard, Peter Ejler: 3. kvartal 2002 
Valutakursregimer og gennemsigtighed 
 

Sørensen, Morten Roed – sammen med 1. kvartal 2001 
Morten Kjærgaard:  

Ansøgerlandene og euroen 
 

Sørensen, Morten Roed: 4. kvartal 2001 
Argentinas kriser 
 

Thomsen, Jens – sammen med Niels Bartholdy: 1. kvartal 2002 
Euroen 2002 
 

Thygesen, Tobias: 1. kvartal 2001 
Internationale standarder for betalingssystemer 
 

Wagener, Tom – sammen med Erik Haller Pedersen: 4. kvartal 2000 
Opgørelse af møntningsgevinst 
 

Wormstrup, Jesper – sammen med 3. kvartal 2001 
Anders Mølgaard Pedersen: 

Makroøkonomiske nøgletal og rentekurven  
for euroområdet 
 
                           ______________________________ 
 
 

Aftale om samarbejde mellem Danmarks Nationalbank 2. kvartal 2001 
og Finanstilsynet vedrørende betalingssystemer og 
clearingcentraler 

 
Danmarks Nationalbanks overvågning af betalings- og 2. kvartal 2001 
værdipapirafviklingssystemer 

 
Euromønter fra Monaco, San Marino og Vatikanet 2. kvartal 2002 
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Finansiel stabilitet 2. kvartal 2001 
 
Finansielle institutioners konti og sikkerhedsstillelse 4. kvartal 2001 
i Nationalbanken 

 
Indførelsen af eurosedler og -mønter 4. kvartal 2001 
 
Status for Baselkomiteens arbejde med nye kapital- 3. kvartal 2002 
dækningsregler for banker 
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Pressemeddelelser 

DEN 16. SEPTEMBER OM MØNTSÆT 2002 

Den Kgl. Mønts møntsæt for 2002 kan købes i pengeinstitutter og hos 
mønthandlere fra den 14. oktober 2002, men kan mange steder reserve-
res allerede nu. 

Mønter i møntsæt præges med to slag, som giver dem et tydeligere 
præg. Mønterne pakkes i særlige møntmapper beregnet for samlere. De 
almindelige mønter præges kun med et slag. 

Fra og med prægeåret 2002 er initialerne fjernet fra de danske møn-
ter. Betydningen af initialerne er ikke almindeligt kendt, og de efter-
hånden mange bogstaver har virket forstyrrende på helhedsindtrykket 
af mønterne. 

Møntsæt 2002, der produceres i et oplag på ca. 30.000 stk., indeholder 
20-, 10-, 5-, 2- og 1-kronemønter samt 50- og 25-øre. 

 
Vejledende udsalgspris: 140,00 kr. 

 
Et eventuelt restoplag vil blive solgt i Danmarks Nationalbank, Hovedkas-
sen, fra 14. oktober 2002. Ekspeditionstid mandag-fredag kl. 10-13. Så-
fremt møntsættet ønskes tilsendt, bedes beløbet – 140,00 kr. plus forsen-
delsesomkostninger 50,00 kr., i alt 190,00 kr. – indsat på konto nr. 1005 
0006360-7 med angivelse af navn og fuldstændig adresse. 

 
DEN 10. OKTOBER OM  
ANKE AF DOM VEDRØRENDE HIMMERLANDSBANKEN 

Konkursboet efter Himmerlandsbanken tabte den 20. september 2002 
den såkaldte obligationssag ved Vestre Landsret. Ifølge dommen vil in-
dehavere af supplerende kapital, der blev tegnet mere end halvandet år 
forud for Himmerlandsbankens konkurs i august 1993, blive sidestillet 
med øvrige kreditorer, herunder almindelige indskydere. Vestre Lands-
ret er dermed nået frem til samme afgørelse som Skifteretten i Hobro, 
men med en anden begrundelse. 

Garantikonsortiet bestående af Nationalbanken og en række pengein-
stitutter, som har stillet en garanti over for konkursboet efter Himmer-
landsbanken, har besluttet at søge om tilladelse hos Procesbevillings-
nævnet til at få Vestre Landsrets dom indbragt for Højesteret. 
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Supplerende kapital medgår sammen med et pengeinstituts aktiekapital 
og reserver til at opfylde det lovpligtige kapitalkrav. Det er vigtigt, at 
supplerende kapital som tilsigtet i lovgivningen kan bidrage til at dække 
tab i eventuelle fremtidige pengeinstitutkriser og hermed skabe størst 
mulig sikkerhed for indskydernes penge. 

Begrundelserne i Vestre Landsrets dom begrænser mulighederne for, 
at den supplerende kapital kan anvendes som tilsigtet, og Nationalban-
ken finder, at dette principielle spørgsmål bør prøves i Højesteret.  
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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-
dinger være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de 
anførte totalbeløb. 
 
Redaktionen af tabelafsnittet er afsluttet den 19. november 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 7,31 255,69 
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 okt..... 3,80 4,65 6,31 262,05 

2002   1. feb ... 3,25 3,55 3,25 2002 maj .... 3,69 5,37 6,54 254,33 
   9. aug . 3,25 3,50 3,25  jun..... 3,64 5,19 6,45 245,99 
         30. aug. .. 3,25 3,45 3,25  jul ...... 3,57 5,05 6,38 217,65 
     aug .... 3,45 4,91 6,25 224,34 
     sep..... 3,39 4,63 6,13 192,07 

         19. nov . . 3,25 3,45 3,25 okt..... 3,37 4,86 6,17 200,23 

  
 
 

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

2001 okt ......................... 146,1 44,4 82,1 63,0 11,8 58,3 16,6 

2002 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 
 sep ......................... 200,5 44,8 89,3 94,4 11,0 49,3 56,1 
 okt ......................... 195,6 44,7 80,8 104,1 12,8 57,9 58,9 
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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 -3,7 38,7 51,3 
1998 .................. 64,1 68,0 -3,8 -28,7 3,2 -4,5 -33,7 17,6 
1999 .................. 67,9 68,8 -0,9 62,7 1,9 -7,9 55,7 73,3 
2000 .................. 62,3 65,7 -3,4 -37,7 2,1 0,4 -38,7 34,6 
2001 .................. 81,2 87,7 -6,5 28,4 1,0 -3,7 19,2 53,8 

2001 okt ............ 15,8 15,2 0,5 3,7 0,6 -1,0 3,7 16,6 

2002 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 
 sep ............ 4,2 20,5 -16,4 5,0 -0,8 0,6 -11,6 56,1 
 okt ............ 14,2 9,9 4,3 -0,7 0,2 -0,8 2,9 58,9 
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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 sep ........... 3.019,2 1.878,2 1.120,9 559,6 141,5 -2,4 577,5 

2002 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 
 aug ........... 3.126,0 1.998,6 1.218,1 576,7 152,9 -72,3 588,9 

 
sep ........... 3.232,7 2.008,7 1.223,0 581,3 166,2 -49,5 589,4 

 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 sep ........... 3,4 8,3 6,8 11,8 26,8 … 9,2 

2002 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 
 aug ........... 6,4 8,2 9,4 6,0 10,5 … 1,7 
 sep ........... 7,1 6,9 9,1 3,9 17,4 … 2,0 
 
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

20-11-2002 07:56    Antal sider: 13   Rev. nr. 11   H:\kvo\dan\2002\4kvt\tabtill_4kvt.doc  

Oprettet af Palle Lorentzen    

 

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 sep ............ 578,3 244,6 221,5 121,2 308,0 47,3 260,7 1.007,5 

2002 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 … … … … 
 aug ........... 586,3 243,5 227,0 123,6 … … … … 

 
sep ............ 598,2 251,8 230,8 139,3 286,0 30,8 255,1 1.023,5 

 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 sep ............ 11,3 7,7 16,4 2,6 -8,8 -33,2 -2,4  

2002 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 … … … … 
 aug ........... 5,9 1,0 7,5 5,2 … … … … 
 sep ............ 3,4 3,0 4,2 15,0 -7,2 -34,9 -2,1 1,6 
 
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 sep ........... 1.321,8 1.153,3 868,9 172,6 34,2 1.223,0 

2002 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 
 aug ........... 1.443,4 1.270,3 967,5 319,5 79,6 1.347,6 

 
sep ........... 1.469,2 1.268,6 965,1 324,9 80,2 1.370,4 

 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 sep ........... 7,1 6,5 6,7 81,8 159,8 10,0 

2002 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 
 aug ........... 11,8 10,6 11,9 96,5 155,9 12,8 
 sep ........... 11,1 10,0 11,1 88,2 134,7 12,1 
 
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 .................. 8,9 0,9 66,2 116,5 -118,2 14,6 -11,7 64,2 
2000 .................. 21,8 -0,1 -21,9 264,9 -202,5 -21,2 -42,8 -43,0 
2001 .................. 45,6 -0,2 -44,9 88,4 -105,5 -17,9 27,0 27,5 

okt 00 - sep 01 ... 49,5 0,1 -21,9 93,4 -134,4 -38,5 12,5 40,2 

okt 01 - sep 02 ... 34,0 0,1 39,5 58,0 -38,4 0,0 -19,9 53,6 

2001 sep  ...........  2,0 0,0 21,5 12,7 -10,9 3,3 -2,6 20,9 

2002 apr ............ 0,4 0,0 6,6 7,5 -2,7 -6,5 -0,9 6,2 
 maj............ 4,7 0,0 0,1 3,4 -7,3 -7,9 -4,5 0,3 
 jun ............ 2,2 0,0 -6,1 2,5 -3,2 12,4 2,6 -1,3 
 jul.............. 1,7 0,0 3,1 9,8 -1,5 4,8 -0,5 4,3 
 aug ........... 4,8 0,1 9,0 2,4 -1,9 6,7 -2,1 11,8 
 sep ............ 4,3 0,3 14,3 3,9 2,7 12,3 -12,4 6,4 
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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 ........ 336,5 158,3 85,0 73,3 0,5 317,1 153,4 133,9 
 3. kvt ........ 332,4 154,5 87,4 66,6 -0,6 308,0 153,5 129,1 
 4. kvt ........ 351,3 163,7 88,8 77,1 0,2 329,9 154,9 133,5 

2002 1. kvt ........ 332,6 161,2 85,5 69,5 1,5 317,6 144,9 129,9 
 2. kvt ........ 347,0 164,9 88,8 76,0 -1,5 328,2 155,5 136,7 

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

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

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

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

2002 1. kvt ........ 0,2 1,3 -0,4 -4,9 … -0,3 2,3 1,4 
 2. kvt ........ 1,1 0,2 1,5 2,3 … 0,8 2,8 3,4 
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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 -17,4 -19,3 21,2 
2000 ..............................  55,1 19,4 74,4 -32,0 -24,7 17,7 
2001 ..............................  59,3 25,6 84,9 -25,2 -20,0 39,7 

okt 00 - sep 01 ...............  61,0 28,8 89,8 -27,3 -21,4 41,2 

okt 01 - sep 02 ...............  58,3 16,8 75,0 -24,8 -20,3 29,9 

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

2002 apr ........................  4,4 1,0 5,4 -3,3 -2,0 0,1 
 maj........................  5,3 1,3 6,6 0,8 -2,4 5,0 
 jun ........................  5,6 0,5 6,1 -0,7 -2,3 3,1 
 jul..........................  3,4 1,8 5,2 -1,5 -2,3 1,4 
 aug .......................  5,8 2,4 8,2 -1,6 -1,2 5,5 
 sep ........................  5,8 1,8 7,6 -1,2 -2,3 4,1 
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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 
         2. kvt. ....... 1,8 2,3 1,8 -1,4 -0,8 2,4 -0,2 2,5 4,5 3,1 
         3. kvt. ....... 2,3 2,6 2,3 5,7 -0,2 2,5 0,7 2,8 3,8 2,8 
         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 
         2. kvt. ....... 2,9 3,2 3,4 21,6 4,1 2,0 3,2 3,4 3,7 0,3 
         3. kvt. ....... 2,6 2,7 2,9 18,3 5,1 1,4 2,2 3,0 4,2 -0,5 
         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 
         2. kvt. ....... 2,5 2,6 2,7 2,4 2,8 2,8 4,0 3,0 2,4 2,1 
         3. kvt. ....... 2,3 2,4 2,4 -1,3 1,9 2,9 3,7 3,0 3,5 2,2 
         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 
         2. kvt. ....... 2,1 2,3 2,3 -0,3 0,5 2,8 1,6 3,1 4,5 2,9 
         3. kvt. ....... 2,4 2,3 2,5 -0,2 0,5 3,0 1,4 2,8 4,2 3,6 

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 1.223,33 88,26 95,6 100,6 
2001 ............... 745,21 831,88 1.197,74 80,58 96,9 101,8 

2001 okt ......... 743,67 820,79 1.191,44 77,65 97,6 102,8 

2002 maj......... 743,54 811,31 1.184,19 80,66 97,3 103,0 
 jun ......... 743,30 777,47 1.154,04 81,57 97,8 103,7 
 jul........... 743,01 748,97 1.163,40 80,18 98,3 103,9 
 aug ........ 742,70 759,62 1.167,21 80,31 98,2 103,9 
 sep ......... 742,71 757,30 1.177,83 81,02 98,2 104,2 
 okt ......... 742,97 757,30 1.179,44 81,60 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 .............. 5,4 118 100,1 2.584 1.771 113.633 2 5 -1 
2001 .............. 5,2 120 100,6 2.682 2.329 96.125 0 -3 -11 

 
Sæsonkorrigeret 

2001 okt ........ 5,0 118 98,4 231 212 7.987 -3 -10 -13 

2002 maj ....... 5,1 122 103,9 244 222 9.461 1 -2 -13 
 jun ........ 5,1 121 104,5 254 199 9.637 0 -4 -14 
 jul ......... 5,1 121 103,0 238 204 9.691 1 -5 -16 
 aug ....... 5,2 119 104,4 260 228 9.544 -1 -8 -15 
 sep ........ 5,3 120 … 244 193 10.201 1 -10 -16 
 okt ........ … … … 238 214 9.786 1 -6 -18 
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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 2001 

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 .............  2.722 1.897 123,2 100,7 161,9 
 3. kvt .............  2.721 1.893 124,2 101,8 163,8 
 4. kvt .............  2.719 1.886 125,3 102,6 162,5 

2002 1. kvt .............  2.714 1.876 126,6 102,1 163,6 
 2. kvt .............  2.714 1.876 127,7 … 165,8 

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

Nationalbankens statistiske publikationer 

 
Periodiske publikationer (elektroniske) 
Nationalbanken offentliggør ny statistik i elektroniske publikationer 
umiddelbart efter udarbejdelse. En publicering af ny statistik for et om-
råde består af følgende tre dele: 
• E-mail indeholdende et kort resumé med udvalgte hovedtal samt links 

til nedennævnte publikationer på bankens websted. 
• Nyt-publikation med tekst og figurer, der belyser udviklingstendenser, 

samt 1-2 sider med oversigtstabeller. 
• Tabeltillæg indeholdende tabeller med størst mulig detaljeringsgrad 

samt beskrivelser af de kilder og metoder, der ligger til grund for stati-
stikkerne. Tillæg findes som både pdf-dokumenter og Excel-regneark. 
 

Tabel- og figurtekster i Nyt-publikationerne er oversat til engelsk i lig-
hed med tabeltekster og beskrivelser af kilder og metoder i tabeltillæg. 

Et abonnement på modtagelse af Nationalbankens statistikpublikatio-
ner på e-mail er gratis og kan bestilles ved at sende en anmodning her-
om til stat@nationalbanken.dk. 

 
Særlige opgørelser  
I særlige opgørelser offentliggøres statistikker af tematisk karakter, som 
ikke udarbejdes regelmæssigt. Særlige opgørelser udgives normalt alene 
i en elektronisk udgave, men vil i visse tilfælde efter konkret vurdering 
tillige blive udgivet på papir. 

 
Trykte publikationer 
Nationalbanken udgiver hvert kvartal en papirpublikation, Finansiel 
statistik, der indeholder seneste version af ovennævnte tabeltillæg for 
hvert område, som der udarbejdes statistik for. Finansiel statistik udsen-
des den 10. bankdag i marts, juni, september og december. 

Et årsabonnement på Finansiel statistik koster 130 kr. og 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. 

 
Udgivelseskalender 
En udgivelseskalender for de statistiske publikationer dækkende løben-
de måned samt følgende 3 måneder fremgår af nationalbankens 
websted. 
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