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Seneste økonomiske og monetære udvikling 

Oversigten vedrører perioden fra begyndelsen af september til midten 
af november 2003 

 
 
 
 

DE INTERNATIONALE FINANSIELLE MARKEDER 

En fremgang i den internationale økonomi er blevet tydeligere siden 
sommeren. Væksten har været stigende i USA og overraskende positiv i 
Japan siden årsskiftet, og vækstskønnene for i år og næste år er blevet 
opjusteret. Et opsving i tillidsindikatorerne og en stigning i BNP i 3. kvar-
tal kan være begyndelsen på et opsving i euroområdet.  

Forventningerne i de finansielle markeder om en bedring i verdens-
økonomien afspejles i rentekurven, der er blevet stejlere siden forsom-
meren. Siden lavpunktet i juni er de lange obligationsrenter steget, jf. 
figur 1. Stigningerne fandt sted i løbet af sommeren, mens renterne 
medio november lå en anelse under niveauet fra starten af september. 

 

RENTEN PÅ 10-ÅRIGE STATSOBLIGATIONER Figur 1 

Kilde: EcoWin. 
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Renterne på både tyske og amerikanske 10-årige statsobligationer var 
medio november ca. 4,3 pct., mens renten på en tilsvarende japansk 
obligation var ca. 1,3 pct. De pengepolitiske renter har været uændrede 
i USA, Japan og euroområdet siden juni, men forventningerne til pen-
gepolitiske stramninger i løbet af 2004 er siden øget. 

Aktiepriserne var stort set uændrede fra september til medio novem-
ber. Opbremsningen skete oven på en generel stigende tendens i både 
USA, Japan og euroområdet fra marts til medio september. Siden marts 
er det amerikanske S&P 500-indeks steget knap 25 pct., det japanske 
Nikkei-indeks ca. 13 pct. og det europæiske DJ Stoxx 50-indeks godt 20 
pct.  

På valutamarkederne fortsatte den generelle dollarsvækkelse. I perio-
den fra begyndelsen af 2002 til oktober 2003 er dollaren blevet svækket 
knap 10 pct. i effektive termer, jf. figur 2. Den seneste periodes fortsat 
svage dollar kan reflektere usikkerhed omkring ubalancerne i den ame-
rikanske økonomi, herunder holdbarheden af betalingsbalanceunder-
skuddet. Underskuddet har tidligere været finansieret via private kapi-
talstrømme, men er de seneste år i højere grad blevet finansieret af op-
køb fra asiatiske centralbanker, der således har akkumuleret store dol-
larfordringer. På G7-landenes møde i Dubai i september udtrykte delta-

 

DOLLAR OVER FOR ØVRIGE VALUTAER Figur 2 

Anm.: 
 
 
 
 
Kilde: 

Månedsobservationer. For de bilaterale valutakurser er en stigning i et indeks udtryk for en styrkelse af dollaren i 
forhold til den pågældende valuta. For den effektive dollarkurs er en stigning i indekset udtryk for en styrkelse af 
dollaren over for det vægtede gennemsnit af de valutaer, der indgår i indekset. Vægtene i det effektive valuta-
kursindeks for de afbildede valutaer er: Euro 17 pct., canadiske dollar 17 pct., yen 12 pct., mexicanske peso 11 pct. 
og renminbi 9 pct.  
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gerlandene ønske om en mere fleksibel og markedsbaseret valutakurs-
udvikling mellem de større økonomier. Den japanske centralbank holdt 
kortvarigt igen med sine interventioner på valutamarkedet, som hidtil 
havde været massive for at undgå en styrkelse af yennen. I den betrag-
tede periode blev både euro, canadiske dollar og japanske yen styrket 
med 6-8 pct. over for dollar. Mexicanske peso deprecierede over for dol-
lar, mens den kinesiske renminbi var uændret (Kina fører fastkurspolitik 
over for dollar).  

I lyset af de bedre vækstudsigter steg priserne støt på de konjunktur-
følsomme industrielle metaller i den betragtede periode og lå medio 
november godt 10 pct. højere end primo september.  

Olieprisen sluttede perioden, hvor den startede. Perioden indledtes el-
lers med et fald i prisen oven på offentliggørelsen af større end forven-
tede stigninger i de globale olielagre. Faldet blev afløst af stigninger, da 
OPEC overraskende besluttede at sænke produktionen fra 1. november, 
og prisen (Brent) nåede kortvarigt over 30 dollar pr. tønde. Medio no-
vember var prisen knap 30 dollar pr. tønde. 

Guldprisen lå ved redaktionens afslutning på sit højeste niveau i 7 år, 
jf. figur 3. Det skyldes formentlig flere faktorer herunder, at dollarens 
depreciering over for valutaer i guldproducerende lande har fået disse 
til at hæve priserne, da guld afregnes i dollar.  

 

GULDPRIS Figur 3 

Anm.: 
Kilde: 

Månedsobservationer.  
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DEN INTERNATIONALE ØKONOMISKE UDVIKLING 

Væksten i euroområdet har været svag siden årsskiftet, mens den i USA 
og Japan har været stigende i 2. og 3. kvartal, jf. figur 4. Der er dog 
usikkerhed forbundet med holdbarheden af det amerikanske opsving. 
Usikkerheden vedrører især de store amerikanske underskud på beta-
lingsbalancen og det offentlige budget, men også det amerikanske ar-
bejdsmarked, der kun har udvist svage tegn på bedring trods den sene-
ste fremgang i produktionen.  
 
USA 
Med en kvartalsvis vækst på 1,7 pct. voksede den amerikanske økonomi 
betydeligt i 3. kvartal, og væksten har dermed været stigende siden 
årsskiftet, jf. figur 4. Det private forbrug bidrog mest til stigningen, her-
under steg forbruget af varige forbrugsgoder 6,1 pct. i forhold til kvar-
talet før. Væksten i investeringerne tiltog, hvilket giver håb om en bredt 
funderet opgang.  

Den tiltagende vækst i 2003 har i et væsentligt omfang været drevet 
af en meget lempelig penge- og finanspolitik, og USA er det land, hvor 
ændringerne i den økonomiske politik har været klart størst siden star-
ten af 2001, jf. figur 5. Skattepakken, der blev vedtaget i foråret, trådte i 
kraft i 3. kvartal og indebar bl.a. generelle indkomstskattelettelser samt 
skattelettelser til børnefamilier. Den pengepolitiske rente er løbende 

KVARTALSVIS BNP-VÆKST I 2003 Figur 4 

Kilde: EcoWin. 
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blevet sat ned siden 2001 og er med 1 pct. historisk lav. Samtidig har de 
lange renter været lave. Renteniveauet har stimuleret det private for-
brug, og 3. kvartal var ingen undtagelse. Dette ses bl.a. i den betydelige 
stigning i husholdningernes køb af varige forbrugsgoder og i det fortsat 
stærke boligmarked.  

Beskæftigelsen er steget siden august, og arbejdsløsheden faldt i ok-
tober til 6 pct. Set i et historisk perspektiv har udviklingen på arbejds-
markedet dog været svag, siden opsvinget begyndte sent i 20011, jf. boks 
1. En af forklaringerne er, at produktionen i denne opgang er steget 
mindre end tidligere, samt at produktivitetsvæksten har været usædvan-
lig stærk. Den årlige vækstrate i timeproduktiviteten var 4,7 pct. i 3. 
kvartal. 

Ubalancerne er blevet forøget i takt med den kraftige finanspolitiske 
lempelse. Underskuddet på de offentlige finanser vurderes af IMF2 at 
blive 6 pct. af BNP i år. Det mere end modsvarer betalingsbalanceunder-
skuddet, der skønnes til 5,1 pct. af BNP, hvilket betyder, at det private 
opsparingsunderskud er borte. 

Den svage beskæftigelsesfremgang og ubalancerne sætter spørgsmåls-
tegn ved opsvingets holdbarhed, når stimulansen fra den økonomiske 
politik falder væk. Dertil kommer, at stigningen i de lange renter siden 
forsommeren betyder en opbremsning i den stimulans, som konverte-
ring af boliglån har ydet det private forbrug. 

Federal Open Market Committee, FOMC, har ikke ændret renten siden 
ultimo juni, hvor den blev nedsat med 0,25 pct. til 1 pct. Inflationen målt 
ved det brede forbrugerprisindeks, CPI, var i oktober 2 pct. Kerneinfla-
tionen, dvs. CPI ekskl. fødevarer og energi, var 1,3 pct. i oktober og har 

 1
  Opsvingets begyndelse er dateret af det amerikanske forsknings- og analyseinstitut National Bureau 

of Economic Research, NBER. 
2
  IMF, World Economic Outlook, september 2003. 

FINANS- OG PENGEPOLITIKKEN I PERIODEN 2001-03 Figur 5 

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Finanspolitikken er opgjort som den strukturelle budgetsaldo i pct. af BNP. En forringelse af saldoen er udtryk for,
at finanspolitikken er blevet lempet. Tallene for 2003 er IMFs skøn fra september 2003. I Japan er pengepolitikken 
blevet lempet ved at hæve målet for pengeinstitutternes indeståender i den japanske centralbank, hvilket grafen 
ikke illustrerer.  
IMF, World Economic Outlook, september 2003. 
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ET OPSVING UDEN JOB I USA Boks 1 

Beskæftigelsesudviklingen i den amerikanske økonomi har været svag de seneste par 

år. Økonomien ramte en konjunkturbund i november 2001, og siden er beskæftigel-

sen faldet med godt 3/4 millioner personer på trods af en stigning i BNP på 6 pct. Det-

te har ført til, at konjunkturopgangen siden 2001 er blevet benævnt et opsving uden 

job. Forløbet i beskæftigelsen står i skærende kontrast til tidligere økonomiske op-

sving, jf. figuren (venstre), hvor det er illustreret, at beskæftigelsen typisk er steget 

betydeligt. Omvendt har konjunkturforløbet fortilfælde, da også den forrige recessi-

on i USA i 1991 blev afløst af en periode med vækst uden jobskabelse. To på hinanden 

følgende konjunkturcykler med atypiske beskæftigelsesforløb har rejst spørgsmålet, 

hvad årsagerne kan være?  

En af årsagerne til, at beskæftigelsen denne gang har udviklet sig svagere end un-

der tidligere opgangsfaser, er, at BNP – på trods af stigningen – også har udviklet sig 

svagere end normalt, jf. figuren (højre).  

En af cheferne i den amerikanske centralbank, Ben S. Bernanke, har for nylig pe-

get på produktivitetsvæksten som den væsentligste årsag til den udeblevne jobska-

belse1. Produktiviteten er i gennemsnit vokset 4,5 pct. p.a. siden recessionens bund, 

hvilket er mere end i tidligere konjunkturopgange. Det afspejler til dels en generel 

højere produktivitetsvækst siden midt i 1990'erne og formentlig også en forsinket 

effekt af store investeringer i højteknologisk udstyr, som virksomhederne først nu 

er ved at lære at udnytte optimalt. Andre forhold kan dog også have medvirket til 

den svage beskæftigelsesudvikling. Bernanke nævner fire: 1) Mange virksomheder 

stod efter boom-årene i slutningen af 1990'erne tilbage med overskydende arbejds-

kraft, hvorfor niveauet for beskæftigelsen ved recessionens start i marts 2001 var 

uholdbart. 2) Politisk og økonomisk usikkerhed har gjort virksomhederne tilbage-

holdende med at ansætte og investere. 3) Stigende indirekte lønomkostninger kan 

have fået virksomhederne til at udnytte eksisterende arbejdskraft frem for at an-

sætte. 4) Strukturændringer i amerikansk økonomi har betydet, at tab af job i høje-

re grad end normalt under et konjunkturtilbageslag har været permanente frem 

for midlertidige, fx i industrien. Da det tager en vis tid, inden nye job i andre sekto-

rer bliver skabt, og de afskedigede måske skal omskoles, kan det have medvirket til 

den svage udvikling i beskæftigelsen. 
 
  

BESKÆFTIGELSE OG BNP I USA   

 

Anm.: 
Kilde: 

Figurerne viser udviklingen i forhold til konjunkturcyklens bund (opsvingets start), der er tidspunkt 0.  
EcoWin, NBER og egne beregninger. 

 

 

1 Tale på Global Economic and Investment Outlook Conference, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsyl-
vania den 6. november 2003. 
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været faldende i lang tid. FOMC fastholdt på sit møde i slutningen af 
oktober, at sandsynligheden for et uvelkomment fald i inflationen nok 
er lille, men dog overstiger sandsynligheden for, at inflationen vil stige. 
Komiteen vurderede derfor, at risikoen for, at inflationen bliver uønsket 
lav, fortsat er fremherskende, og at en lempelig pengepolitik kan bibe-
holdes i en længere periode. 
 
Japan 
Nationalregnskabstallene viser, at der har været en overraskende vækst i 
den japanske økonomi, jf. figur 4. BNP steg 0,6 pct. i 3. kvartal efter at 
være steget 0,5 pct. og 0,9 pct. i 1. og 2. kvartal.  

Det nominelle BNP har i modsætning til det reale BNP udviklet sig 
fladt siden medio 2001. Den store stigning i BNP i faste priser i de sene-
ste nationalregnskabstal er således en konsekvens af et forstærket fald i 
BNP-deflatoren, dvs. det prisindeks, der korrigerer udviklingen i BNP fra 
løbende til faste priser, jf. figur 6 til venstre. Faldet er bl.a. fremkommet 
som følge af et stort fald i deflatoren for erhvervsinvesteringer, og sam-
menlignet med den tilsvarende deflator for USA har faldet været mar-
kant, jf. figur 6 til højre. Udviklingen i det reale BNP står i en vis mod-
sætning til indikatoren All activity index. Indekset, som er en sammen-
vejning af indikatorer for produktionen i fremstillings-, bygge- og 
servicesektoren og således dækker størstedelen af økonomien, er siden 
begyndelsen af 2002 vokset noget mindre end BNP.  

Den seneste opgang er hovedsagelig drevet af erhvervsinvesteringerne 
og eksporten. Udviklingen i erhvervsinvesteringerne skal ses i lyset af en 
forbedring af virksomhedernes indtjening. Trods den seneste tids pæne 
vækstrater består landets strukturelle problemer dog fortsat bl.a. i den 
finansielle sektor.  

Arbejdsmarkedet er bedret en smule. Beskæftigelsen er steget en 
anelse det seneste år, og samtidig har lønningerne i 2. og 3. kvartal stort 
set været uændrede i forhold til året før, jf. figur 7.  

 

NOMINELT OG REALT BNP I JAPAN Figur 6 

Kilde:  EcoWin. 
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Tendensen til faldende priser er også aftaget. Den aftagende deflations-
takt skyldes til dels midlertidige faktorer, men den stigende efterspørg-
sel og bedringen på arbejdsmarkedet kan også have påvirket priserne i 
opadgående retning. Den japanske centralbank, Bank of Japan, har 
lempet pengepolitikken yderligere og har tilkendegivet, at den vil fast-
holde en lempelig pengepolitik, indtil inflationen i en længere periode 
har været positiv, og deres prognoser viser, at dette vil fortsætte.  
 
Euroområdet 
Europæisk økonomi viser svage tegn på bedring efter opbremsningen i 1. 
halvår. Flash-estimatet for BNP-væksten i 3. kvartal var 0,4 pct. De forelø-
bige tal viser, at BNP voksede i både Tyskland (0,2 pct.), Frankrig (0,4 pct.) 
og Italien (0,5 pct.). I alle landene var stigningerne drevet af eksporten.  

Stigningen i BNP er i overensstemmelse med, at virksomhedstilliden si-
den foråret har peget i retning af øget aktivitet mod slutningen af året. 
I Tyskland er IFO-indekset steget gennem de seneste måneder. Stignin-
gen dækkede indtil for nylig primært over stigende optimisme vedrø-
rende fremtiden, og billedet kunne således minde om situationen i 2002, 
hvor en opgang udeblev trods en stigning i indikatorerne. Med de sene-
ste stigninger i indekset vedrørende den nuværende situation, jf. figur 8, 
er der mindre risiko for, at dette billede gentager sig. 

Sammenlignet med tidligere konjunkturcykler vil det ikke være aty-
pisk, at en økonomisk opgang i euroområdet først kommer et par kvar-

LØN- OG PRISSTIGNINGER I JAPAN Figur 7 

Kilde: EcoWin. 
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taler efter en amerikansk. Den allerede indtrufne bedring af den ameri-
kanske økonomi ventes således at have en positiv indvirkning på den 
europæiske vækst, jf. boks 2.   

 Efter at være steget siden 2001 stabiliserede arbejdsløsheden sig på 
godt 9 pct. hen over sommeren. Trods et meget mat vækstforløb siden 
slutningen af 2001 har beskæftigelsen været nogenlunde uændret. Det-
te står i kontrast til USA, hvor aktiviteten har været stærkere, mens be-
skæftigelsen er faldet. Stigningen i arbejdsproduktiviteten i USA har 
således været væsentlig stærkere end i euroområdet, jf. figur 9. En af 
forklaringerne er formentlig stive strukturer på arbejdsmarkedet i nogle 
af euroområdets lande. 

Regeringerne i Tyskland og Frankrig fortsætter reformbestræbelserne 
i forsøg på at vende den høje arbejdsløshed og den svage økonomiske 
vækst. I begge lande følges tiltagene op med indkomstskattelettelser. 
Tyskland tog et skridt videre mod gennemførslen af reformerne i Agen-
da 2010, da Forbundsdagen i oktober stemte ja til flere tiltag på ar-
bejdsmarkedet. Tiltagene indebærer bl.a. lavere ydelser og skærpede 
krav ved modtagelse af arbejdsløshedsunderstøttelse. Samtidig blev det 
vedtaget at fremrykke en skattereform, så indkomstskattelettelser træ-
der i kraft allerede i 2004. Inden lovforslagene kan træde i kraft, skal 
størstedelen dog passere Forbundsrådet, der har stemt dem ned én 
gang. I Frankrig er der i forlængelse af den allerede vedtagne pensions-
reform, der strammer kravene til opnåelse af fuld pension i den offent-

Figur 8 

Kilde: EcoWin. 
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lige sektor, taget hul på en diskussion af reformer på sundhedsområdet 
og på arbejdsmarkedet. Reformerne skal gå hånd i hånd med indkomst-
skattelettelser i 2004. 

 

EFFEKT I EUROOMRÅDET AF EN EFTERSPØRGSELSSTIGNING I USA Boks 2  

En stigning i den amerikanske efterspørgsel kan give en positiv effekt på aktiviteten i eu-

roområdet. Det skyldes ikke blot den direkte handelskanal mellem euroområdet og USA, 

men også øget integration på kapitalmarkederne og afsmittende effekter på tilliden.  

Eksporten i euroområdet (ekskl. handel mellem eurolandene) udgør ca. 15 pct. af 

BNP, hvoraf eksporten til USA udgør ca. 15 pct. Den direkte handelskanal vil således 

stå for en vis stigning i euroområdets eksport, men der vil også være yderligere effek-

ter som følge af en generel stigning i verdenshandlen. Ud over den direkte handels-

kanal kan integration på kapitalmarkederne betyde, at der også vil være afsmittende 

effekter på de finansielle markeder via renter og aktiekurser. Endelig er en mere ude-

finerbar størrelse påvirkningen af investeringer og privatforbrug, når tilliden i euro-

området øges som følge af øget vækst i USA.  

I den globale makromodel NiGEM1 er simuleret et positivt stød til det private for-

brug i USA på 1 pct. af BNP. I modellen betyder dette, at privatforbruget efterføl-

gende vil ligge højere end ellers, da forbruget i en periode afhænger af forbruget i 

den foregående periode. BNP stiger øjeblikkelig, hvorefter effekten dæmpes grad-

vist, jf. figuren (venstre). Effekten af det positive efterspørgselsstød i USA på euro-

områdets eksport er ca. 0,7 pct. i de første to kvartaler og knap 0,2 pct. på BNP, jf. 

figuren (højre). Herefter aftager effekten. BNP-stigningen skyldes ikke alene en 

stigning i eksporten til USA, men også en stigning i eksporten til andre lande, da 

verdenshandlen øges, jf. figuren (højre). Stigningen i det amerikanske forbrug 

kommer således hele verden til gode i form af øget handel. 
 

EFFEKT PÅ EUROOMRÅDET AF STØD TIL PRIVATFORBRUGET I USA    

 

Anm.: 
Kilde: 

Effekten er angivet som procentvise afvigelser fra et basisforløb. 
Egne beregninger i NiGEM. 

 

 
Da pengepolitikken i både USA og euroområdet i simulationen følger en Taylor-regel, 

vil pengepolitikken blive strammet som følge af et større outputgab og vil på sigt 

bringe modellen tilbage i ligevægt.  

NiGEM tager ikke højde for en eventuel effekt via tillidskanalen og kun delvist for 

effekten via kapitalmarkederne. Størrelsesordenen af effekten på euroområdets BNP 

er derfor formentlig et underkantsskøn. 

1 NiGEM er udarbejdet af National Institute of Socical and Economic Research i London. 
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PRODUKTIVITET I EUROOMRÅDET OG USA  Figur 9 

Kilde: EcoWin. For euroområdet er sidste observation 2. kvartal, da der endnu ikke foreligger beskæftigelsestal for 3. 
kvartal. 

 

Underskuddene på de offentlige budgetter ventes i flere af medlems-
landene at komme i konflikt med EU-traktatens grænse på 3 pct. af  
BNP, jf. figur 10. Værst ser det ud i Frankrig og Tyskland, hvor EU-

 

FORVENTET BUDGETSALDO I EU-LANDENE Figur 10 

Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2003. 
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Kommissionen1 forventer, at underskuddene bliver omkring 4 pct. i år 
og næste år. I oktober foreslog EU-Kommissionen på den baggrund, at 
Rådet af Økonomi- og Finansministre, Ecofin, pålægger Frankrig at 
gennemføre en finanspolitisk stramning i 2004 og 2005, så budgetun-
derskuddet kommer under 3 pct. af BNP senest i 2005. I midten af no-
vember fremlagde Kommissionen et lignende forslag for Tyskland. Hvis 
disse pålæg vedtages (hvilket endnu ikke var afgjort ved redaktionens 
slutning) og efterfølgende ikke overholdes, vil det næste skridt være at 
indføre sanktioner mod landene. I forslagene for Frankrig og Tyskland 
har Kommissionen allerede strakt sig meget langt i tolkningen af stabi-
litets- og vækstpagtens regelsæt for at tage hensyn til den lave øko-
nomiske vækst. Den store opmærksomhed om Kommissionens udspil 
viser, at pagten har sin effekt og tilskynder til ansvarlig finanspolitik i 
forhold til en situation uden regelsæt. Det er ikke desto mindre klart, 
at de kommende beslutninger om Frankrig og Tyskland, herunder om 
Kommissionens forslag blødgøres yderligere, får væsentlig betydning 
for pagtens "bid" i fremtiden.  

Inflationen i euroområdet har ligget stabilt omkring 2 pct. siden april og 
var i oktober 2 pct. med visse forskelle medlemslandene imellem.2 Kerne-
inflationen3 aftog gennem 2002 og har de seneste måneder ligget tæt på 
1,7 pct.,  som også var niveauet i oktober. ECB har ikke ændret pengepoli-
tikken, siden minimumsbudrenten blev nedsat med 0,5 pct. til 2 pct. i juni. 

 
UK 
Den internationale afmatning er næsten gået uden om den britiske 
økonomi som følge af høj indenlandsk efterspørgsel. En markant revisi-
on af nationalregnskabstallene for 2. kvartal viste, at væksten var 0,6 
pct. i både 2. og 3. kvartal. Detailsalget og forbrugertilliden steg i 3. 
kvartal, og det private forbrug har således forsat været en væsentlig 
drivkraft bag væksten. 

Som i USA har graden af stimulans fra finans- og pengepolitikken væ-
ret stor, jf. figur 5. EU-Kommissionen venter et  budgetunderskud på 2,8 
pct. for 2003. De lave renter har understøttet boligmarkedet, hvor hus-
priserne længe er steget. I august til oktober steg huspriserne også, og 
de har således fortsat været en vigtig stimulans for det private forbrug. 

Den britiske centralbank, Bank of England, hævede i november renten 
med 25 basispoint til 3,75 pct. Den pengepolitiske komite begrundede 
bl.a. beslutningen med, at kreditgivningen stadig er stærk, og at hver-
ken privatforbruget eller boligmarkedet er kølet så meget af som ven-

 1
  EU-Kommissionens efterårsprognose 2003. 

2
  Jf. artiklen om Inflationsforskelle i euroområdet, side 41ff. 

3
  HICP ekskl. energi, fødevarer, alkohol og tobak. 
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tet. Husprisernes stigningstakt er fortsat den primære årsag til forskellen 
i HICP-inflationen og RPIX-inflationen, som var henholdsvis 1,4 pct. og 
2,7 pct. i oktober. I modsætning til RPIX-indekset indgår udviklingen i 
huspriserne (via huslejerne) ikke i HICP-indekset.  

 
Sverige 
Væksten var afdæmpet i 1. halvår. Eksporten tiltog dog trods den interna-
tionale afmatning, mens den indenlandske aktivitet blev holdt nede af en 
flad udvikling i investeringerne og en beskeden vækst i det offentlige 
forbrug. Privatforbruget har været relativt stærkt, og stærke detailsalgstal 
fra juli til september indikerer, at tendensen er fortsat i 3. kvartal. 

Den pengepolitiske rente er ikke ændret siden nedsættelsen i juli til 
2,75 pct. Inflationen, målt ved UND1X-indekset, var i oktober 1,9 pct. 
Inflationen er således kommet ned fra det høje niveau i starten af året, 
der hovedsageligt var en følge af stigende energipriser. 

Ved folkeafstemningen den 14. september stemte svenskerne nej til at 
deltage i ØMUen. Godt 56 pct. stemte mod medlemskab, mens knap 42 
pct. stemte for. Resultatet var ventet på de finansielle markeder og gav 
kun anledning til begrænsede reaktioner. Den svenske krone svækkedes 
kortvarigt oven på resultatet, men er siden styrket lidt.  

 
Norge 
BNP for fastlands-Norge bevægede sig sidelæns i 1. halvår. Økonomien 
har været hårdt ramt af den internationale lavkonjunktur i kombination 
med et indenlandsk omkostningspres og sidste års stærke krone, der har 
ramt Norge hårdt på konkurrenceevnen. En stigende arbejdsløshed har 
dog bidraget til at dæmpe lønstigningstakten.  

Et nedadgående pres som følge af valutakursapprecieringen i 2002 har 
bragt inflationen, målt ved KPI-JAE indekset, ned under målsætningen 
på 2,5 pct. I august og september var inflationen 0,9 pct. Den 17. sep-
tember nedsatte Norges Bank renten for syvende gang siden december 
sidste år til nu 2,5 pct., og kronen er siden årsskiftet deprecieret ca. 10 
pct. i effektive termer.  

Regeringens budgetforslag for 2004 lægger op til, at underskuddet på 
de offentlige finanser kommer i strid med Handlingsreglen i endnu hø-
jere grad end i 2002 og 2003. Handlingsreglen foreskriver, at det struk-
turelle budgetunderskud på statens finanser korrigeret for olie skal væ-
re lig det forventede reale afkast af Petroleumsfonden. 

 
De 10 tiltrædende EU-lande 
Trods den internationale konjunkturafdæmpning har væksten i de tiltræ-
dende lande været forholdsvis robust. I Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slove-
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nien og de baltiske lande aftog væksten dog i 2. kvartal, mens den polske 
økonomi fortsat ekspanderede, hvilket den har gjort siden et lavpunkt i 
slutningen af 2001. Til gengæld forventer EU-Kommissionen, at under-
skuddet på Polens offentlige budget forværres markant i 2004. Polen er 
langt fra det eneste af de tiltrædende lande, der har et stort underskud 
på det offentlige budget. Også i Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet, Cypern og 
Malta venter EU-Kommissionen, at underskuddene langt overstiger 3 pct. 
af BNP i 2003, mest i Tjekkiet med et underskud på 8,0 pct. 

I september stemte befolkningen i både Estland og Letland ja til EU-
medlemskab ved folkeafstemninger. Hermed er det endeligt afklaret, at 
alle 10 tiltrædelseslande vil blive medlemmer af EU den 1. maj 2004.  

 
Argentina 
I september indgik Argentina en ny aftale med Den Internationale Valu-
tafond, IMF, om et nyt 3-årigt låneprogram på i alt 12,5 mia.dollar. For-
ud for aftalens indgåelse havde Argentina misligholdt en betaling på  
3 mia.dollar til IMF. Dette var den største restance over for Valutafonden 
i fondens historie, og Argentina er samtidig det første betydende land, 
der har misligholdt sine forpligtelser over for IMF. 

Ved afstemningen i IMF om det nye låneprogram undlod den nordisk-
baltiske valgkreds, sammen med nogle andre lande, at stemme. Pro-
grammet opfyldte efter nordisk-baltisk overbevisning ikke en række af 
de væsentlige krav, der normalt stilles til lande med økonomiske kriser. 
Det er således tvivlsomt, om programmet hjælper til at genopbygge 
tilliden blandt de internationale kreditorer og investorer.  

 
UDVIKLINGEN PÅ DE DANSKE FINANSIELLE MARKEDER 

Danske kroner har i den betragtede periode været stabil på et niveau 
lidt stærkere end centralkursen i ERM2 på 7,46038 kr. pr. euro. Natio-
nalbanken har stort set ikke interveneret i valutamarkedet. Valutareser-
ven faldt i september og oktober med 1,5 mia.kr. og var primo novem-
ber 228,5 mia.kr.  

Den 8. september blev danske kroner optaget i det internationale va-
lutaafviklingssystem CLS Bank International. Dermed afvikler systemet 
handler i 11 forskellige valutaer: Amerikanske, canadiske, singaporean-
ske og australske dollar, euro, britiske pund, schweizerfranc, japanske 
yen, norske, svenske og danske kroner. Den øgede afvikling af valuta i 
CLS giver en reduktion i afviklingsrisikoen i den internationale valuta-
handel. Til gengæld koncentreres den operationelle risiko. Med henblik 
på at lette de skandinaviske CLS-deltageres adgang til intradag likviditet 
i de skandinaviske valutaer er der udviklet et automatiseret system til 



 

26-11-2003 06:30    Antal sider: 21   Rev. nr. 2   H:\kvo\dan\2003\4kvt\tiltryk\001-021.doc  

Oprettet af Alice Colombo    

15 

grænseoverskridende sikkerhedsstillelse mellem Danmark, Norge og 
Sverige, jf. omtalen af Scandinavian Cash Pool, side 23. 

Nationalbanken har i perioden ikke ændret udlånsrenten, foliorenten 
og diskontoen, jf. figur 11. Udlånsrenten lå således medio november på 
niveauet efter sidste rentenedsættelse i juni på 2,15 pct., mens folioren-
ten og diskontoen var 2 pct.  

De lange renter fulgte udviklingen i de amerikanske og europæiske 
renter. Perioden blev således indledt med et rentefald, som afløstes af 
stigning. For perioden som helhed var renteniveauet nogenlunde ufor-
andret. 

Den 23. september blev store dele af Østdanmark ramt af strømsvigt i 
nogle dagtimer. Strømsvigtet gav ikke anledning til større problemer i 
pengemarkedet. Nationalbanken foretog i forbindelse med strømsvigtet en 
likviditetstilførsel i form af ekstraordinære tilbagekøb af indskudsbeviser. 

ECB annoncerede i august, at løbetiden på de pengepolitiske udlån i 
euroområdet reduceres til 7 dage med virkning fra auktionen den 9. 
marts 2004. I dag er løbetiden 14 dage. Nationalbanken har valgt at 
fastholde en løbetid på 14 dage på sine pengepolitiske udlån og ind-
skudsbeviser. Det har vist sig at være en passende løbetid til styring af 
kronelikviditeten, og generelt har erfaringerne med Nationalbankens 
pengepolitiske instrumenter været gode.1  

 1
  De senere års erfaringer med anvendelsen af de pengepolitiske instrumenter i Danmark er beskrevet 

i artiklen Anvendelse af de pengepolitiske instrumenter, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. 
kvartal 2003. 

RENTEUDVIKLINGEN I DANMARK Figur 11 

Kilde: DN-base og EcoWin. 
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Penge- og realkreditinstitutternes udlån er i 2003 steget med ca. 6 pct. i 
forhold til året før, jf. figur 12. Væksten i udlånet til husholdninger har 
været knap et par procentpoint over gennemsnittet, mens udlånsvæk-
sten til selskaber har været et par procentpoint under.   

Husholdningernes lån i penge- og realkreditinstitutter anvendes ikke 
altid til forbrug og investeringer i reale aktiver. I stedet kan husholdnin-
gerne vælge at placere de lånte midler i finansielle aktiver som værdi-
papirer og indlån. Den seneste tids relativt høje vækst i udlånet til hus-
holdninger kan således være udtryk for, at nogle husholdninger har 
fremrykket lån, der skal bruges til planlagte udgifter senere. 

Ved at inddrage de øvrige finansielle statistikker kan der sammenstyk-
kes et mere komplet billede af husholdningernes lån og placeringer, jf. 
boks 3. Det viser, at udlånsstigningen til husholdninger i de to første 
kvartaler af 2003 stort set blev modsvaret af finansielle placeringer. I 3. 
kvartal 2003 faldt husholdningernes finansielle nettoopsparing markant 
i forhold til 3. kvartal 2002. Der er en vis usikkerhed og mangler omkring 
dette skøn på husholdningernes finansielle nettoopsparing, men faldet 
kan være tegn på en begyndende acceleration i husholdningernes for-
brug og boliginvesteringer. 

Efter en ændring af lovgivningen kunne realkreditinstitutterne fra den 
1. oktober tilbyde realkreditlån med en indbygget afdragsfri periode på 
op til 10 år. Afdragsfrie lån kan være fastforrentede eller med variabel  

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN Figur 12 

Anm.: 
Kilde: 

Erhverv omfatter ikke-finansielle selskaber og finansielle selskaber, ekskl. monetære finansielle institutioner. 
Danmarks Nationalbank.   
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rente. Der udbydes lån, hvor den afdragsfrie periode er placeret først i 
lånets løbetid, samt lån, hvor afdragsfriheden kan slås til eller fra, som 
låntager ønsker det. Et afdragsfrit lån kan refinansieres med et nyt af-
dragsfrit lån. Den afdragsfrie periode kan således forlænges ud over de 

 
OM OPGØRELSEN AF HUSHOLDNINGERNES LÅN OG PLACERINGER Boks 3 

Nationalbanken offentliggør i dag en række finansielle statistikker på månedsbasis 

med kort tidsforsinkelse. Disse statistikker kan bruges til at lave en tidlig opgørelse af 

de forskellige sektorers lån og placeringer i løbet af måneden.      

I figuren er vist en opgørelse over husholdningssektorens finansielle nettoopsparing 

fordelt på de vigtigste komponenter. Husholdningerne låner primært i penge- og re-

alkreditinstitutter (MFIer), hvor de også placerer en del af deres opsparing som indlån. 

Deres resterende finansielle opsparing placerer de fortrinsvis i danske og udenlandske 

værdipapirer og i pensionsordninger via livsforsikringsselskaber og pensionskasser.   
 

 

 

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

En negativ værdi for "Lån fra MFIer" angiver, at husholdninger har øget deres lån. En positiv værdi for 
"Indlån i MFIer" angiver, at husholdningerne har øget deres indlån. Nettokøb af værdipapirer mv. indehol-
der også husholdningernes opsparing i pensionsordninger via livsforsikringsselskaber og pensionskasser. 
Den finansielle nettoopsparing er her opgjort som nettoposten af de tre søjler.  
Danmarks Nationalbank. 

 

 
Oplysninger om husholdningernes lånemellemværender med MFIer stammer fra ba-

lancestatistikken for disse. Kilder til oplysninger om husholdningernes nettokøb af 

danske og udenlandske værdipapirer er Nationalbankens værdipapirstatistik og stati-

stik for finansielle betalinger til og fra udlandet. Husholdningernes opsparing via livs-

forsikringsselskaber og pensionskasser er opgjort som denne sektors egen finansielle 

opsparing i form af nettoindlån i MFIer og nettokøb af værdipapirer. 

Opgørelsen i figuren kan i princippet laves på månedsbasis allerede 18. bankdag ef-

ter den måned, som statistikkerne dækker. Nationalbanken vil i foråret 2004 begynde 

at offentliggøre kvartalsvise finansielle konti, der viser de samlede finansielle aktiver 

og passiver for økonomiens hovedsektorer. Disse konti vil være baseret på et bredere 

udsnit af kilder og give et mere dækkende billede af de enkelte sektorers lån og pla-

ceringer. 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1. kvt. 2002 2. kvt. 2002 3. kvt. 2002 4. kvt. 2002 1. kvt. 2003 2. kvt. 2003 3. kvt. 2003

Lån fra MFIer Indlån i MFIer Nettokøb af værdipapirer mv. Finansiel nettoopsparing

Mia.kr.

HUSHOLDNINGERNES LÅN OG PLACERINGER



 

26-11-2003 06:30    Antal sider: 21   Rev. nr. 2   H:\kvo\dan\2003\4kvt\tiltryk\001-021.doc  

Oprettet af Alice Colombo    

18 

10 år. Refinansiering kræver dog en ny vurdering af pantets værdi fra 
realkreditinstituttets side, så lånegrænserne overholdes.  

Med introduktionen af afdragsfrie lån er forbrugernes valgmuligheder 
øget, hvilket i sig selv er positivt. Det skærper dog kravene til rådgiv-
ning, så låntager har overblik over sin samlede økonomiske situation 
både aktuelt og i fremtiden.    

  
DANSK ØKONOMI 

Den danske økonomi er ikke blevet holdt fri af den internationale afmat-
ning. Efter en lille stigning i 1. kvartal faldt BNP 0,6 pct. i 2. kvartal. Tilba-
geslaget kom især fra den indenlandske efterspørgsel, hvor bl.a. erhvervs-
investeringerne faldt, men også privatforbruget var vigende i 1. halvår. 
Eksporten er påvirket af de svage udenlandske konjunkturer, men har 
dog klaret sig relativt godt sammenlignet med andre landes eksport. Så-
ledes har industrieksporten foreløbig øget sin markedsandel i 2003.  

Efter opbremsningen i 1. halvår synes dansk økonomi nu på vej op. 
Fremgang i omsætning og import af maskiner mv. tyder på fremgang i 
erhvervsinvesteringerne, jf. figur 13. Stigende detailsalg indikerer desu-
den, at også det private forbrug vokser. Detailsalget var i juli og august 
højere end i perioden maj-juni. Også bilsalget er steget fra det meget 
lave niveau i foråret, men er dog på det seneste fladet ud. Landsgen-
nemsnittet for huspriserne vokser fortsat hurtigere end forbrugerprisin-
dekset. I Københavnsområdet, hvor prisstigningerne tidligere har været 
kraftigst, faldt prisen på en-familiehuse dog et par pct. i 3. kvartal. En 
stigning i de disponible indkomster og en ventet bedring på arbejds-
markedet er med til at understøtte det private forbrug fremadrettet. 
Endelig vil eksporten nyde godt af en fremgang på de internationale 
eksportmarkeder.  

Der er tegn på, at tilbagegangen på arbejdsmarkedet er ved at ophø-
re. Den sæsonkorrigerede ledighed steg ganske vist i september, men 
selv om stigningen opvejer det fald, der var i juli og august, er forårets 
billede af en accelererende ledighed ophørt. Faldet i ledigheden i juli og 
august kan delvist forklares med, at ledige, der ikke var ledige sidste år, 
holdt ferie med feriepenge frem for med dagpenge og derfor ikke talte 
med i statistikken. Det var således ikke overraskende, at ledigheden steg 
i september. 

I henhold til Danmarks Statistiks kvartalsvise opgørelse af de offentlige 
finanser har den offentlige budgetsaldo været faldende i 2003, jf. figur 
14. Opgørelsen går til og med 2. kvartal. Forværringen af budgetsaldoen 
afspejler i høj grad de offentlige finansers automatiske reaktion, når 
forløbet i skatte- og afgiftsgrundlaget svækkes, samtidig med at udgif-
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terne til ledige stiger. Trods den gennemførte opbremsning i 2003 har 
det offentlige forbrug været stærkere end planlagt. Det offentlige for-
brug lå i første halvår 1,8 pct. over første halvår 2002. Med en stigning 
på 2,1 pct. i 2002 bliver det mere end svært at nå målet om en stigning i  
det offentlige forbrug på 2 pct. for 2002 og 2003 under ét. 

INVESTERINGER I MATERIEL I DANMARK Figur  13 

Kilde: Danmarks Statistik. 

  

 

OFFENTLIG BUDGETSALDO I DANMARK Figur 14 

Kilde: Danmarks Statistik. 
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Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster fortsatte den stigen-
de tendens i august og september. Overskuddet for de seneste 12 må-
neder var ca. 36 mia.kr. i september og dermed ca. 9 mia.kr. bedre end 
den forudgående 12-måneders periode. Stigningen dækker over en for-
bedring af vare- og tjenestebalancen. Både importen og eksporten steg i 
september, sidstnævnte efter et tydeligt fald i de forudgående måneder. 
Bedringen af betalingsbalancen og faldet i det offentlige overskud i 1. 
halvår af 2003 indebærer, at der er sket en klar forøgelse af den private 
sektors opsparingsoverskud. Forøgelsen kan betragtes som en automa-
tisk konjunkturreaktion, idet den afspejler en svag udvikling i det priva-
te forbrug og i investeringerne, jf. også tidligere om den statistiske op-
gørelse af den private sektors finansielle nettoplaceringer. 

Det matte arbejdsmarked har afspejlet sig i pris- og lønudviklingen. 
Den årlige lønstigningstakt på DA-området har været aftagende gen-
nem hele året og var i 3. kvartal 3,6 pct.  

 Inflationen, målt ved HICP-indekset, er aftaget en smule gennem året 
og har på det seneste været dæmpet af udviklingen i importpriserne, 
hvor væksten har været faldende i takt med stigningen i den effektive 
kronekurs, jf. figur 15. I september og oktober var HICP-inflationen hen-
holdsvis 1,7 pct. og 1,1 pct. Faldet fra september til oktober afspejler 
især lavere afgifter på spiritus og cigaretter. Den danske inflation er 
således fortsat en smule lavere end inflationen i euroområdet. Ekskl. 
energi, fødevarer, alkohol og tobak var HICP-stigningen i Danmark dog 

 

PRISER OG VALUTAKURS FOR DANMARK Figur 15 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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2,4 pct. i oktober mod 1,7 pct. i euroområdet. Den indenlandske mar-
kedsbestemte inflation har i hovedtræk været faldende i løbet af 2003 
til et niveau omkring 2 pct., men steg dog til 2,5 pct. i oktober, jf. tabel-
afsnittet. Den seneste stigning skyldes især, at de faldende importpriser 
ikke fuldt ud har ført til lavere forbrugerpriser på importerede varer.  
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SCP – Scandinavian Cash Pool 

 
SCP er et automatiseret system til grænseoverskridende sikkerhedsstillel-
se mellem Danmark, Norge og Sverige. Systemet er udviklet med henblik 
på at lette de skandinaviske CLS1-deltageres adgang til intradag likvidi-
tet i de skandinaviske valutaer. 

Hovedprincippet i SCP er, at likviditet rejst i ét lands centralbank kan 
stilles som sikkerhed for lån i et andet lands centralbank. Deltageren 
stiller sikkerhed i den nationale centralbank ved at overføre likviditet til 
en særlig konto, som er pantsat til den udenlandske centralbank. Denne 
underrettes automatisk om det pantsatte beløb og giver på den bag-
grund kredit til deltageren. Når deltageren har nedbragt lånet i den 
udenlandske centralbank, gives automatisk besked til den nationale 
centralbank om, at sikkerheden kan frigives. Frigivelsen sker ved, at be-
løbet på den pantsatte konto automatisk føres tilbage til deltagerens 
foliokonto. SCP kan alene anvendes til sikkerhedsstillelse for intradag 
kredit. 2 

SCP bygger på eksisterende strukturer og systemer. Likviditeten rejses i 
den nationale centralbank efter nationale procedurer og i nationale 
systemer. Likviditeten pantsættes til den udenlandske centralbank ved 
hjælp af en almindelig kontooverførsel i det nationale RTGS-system. 
Kommunikationen mellem centralbankerne er automatiseret og baserer 
sig på eksisterende standarder (SWIFT). Denne opbygning sikrer, at den 
grænseoverskridende sikkerhedsstillelse i SCP kan gennemføres på un-
der 1 minut.  

 
BAGGRUNDEN FOR OG BRUGEN AF SCP 

Optagelsen af de skandinaviske valutaer i CLS i september 2003 betyder, 
at kravene til deltagernes likviditetsfremskaffelse i de pågældende valu-
taer er blevet forøget. Endvidere har tre af de skandinaviske deltagere 
forpligtet sig til at bidrage til CLSs likviditetsberedskab i alle tre valutaer, 
hvilket indebærer, at de med kort varsel skal kunne rejse større beløb i 

 1
  CLS er et internationalt system til afvikling af valutahandler. For yderligere information henvises til 

Finansiel stabilitet, 2003 side 97.  
2
  For yderligere information om SCP henvises til www.nationalbanken.dk under opgaver/betalings-

formidling/sikkerhedsstillelse. For en beskrivelse af det retlige grundlag for SCP henvises til Niels C. 
Andersen og Kirsten Gürtler, Sikkerhedsstillelse i Nationalbanken set i et retligt perspektiv, Danmarks 
Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2003. 
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en eller flere af de skandinaviske valutaer. CLS er den primære bevæg-
grund for etableringen af SCP.  

Brugen af SCP er imidlertid ikke begrænset til CLS-formål, og systemet 
er åbent for andre banker end CLS-bankerne. SCP vil fx gøre det muligt 
for banker med aktiviteter i flere af de skandinaviske lande at centralise-
re sikkerhedsstillelse og likviditetsstyring i ét land og alligevel dække 
deres intradag likviditetsbehov i de to andre. 

I dag deltager fire af de fem skandinaviske CLS-deltagere i SCP. SCP er 
i den første måned efter optagelsen af de skandinaviske valutaer i CLS 
altovervejende blevet brugt til at stille sikkerhed i Danmark med henblik 
på at opnå intradag likviditet i Norge og Sverige. Forklaringen på dette 
kan være, at deltagerne primært holder deres sikkerheder i Danmark, 
eller at indbetalingerne til CLS er relativt større i Sverige og Norge set i 
forhold til den likviditet, som er til rådighed i det pågældende land. 

  
FOKUS PÅ GRÆNSEOVERSKRIDENDE SIKKERHEDSSTILLELSE 

Etableringen af CLS har generelt øget fokus på muligheden for grænse-
overskridende sikkerhedsstillelse. Især hos de store internationale ban-
ker er der også andre faktorer end CLS bag ønsket om lettere adgang til 
grænseoverskridende intradag likviditet. I marts 2003 offentliggjorde en 
arbejdsgruppe under The Payments Risk Committee nedsat af Federal 
Reserve Bank of New York med deltagelse af 13 store internationale 
banker en rapport om grænseoverskridende sikkerhedsstillelse og ad-
gangen til intradag likviditet.1 

Rapporten henviser til, at behovet for grænseoverskridende intradag 
likviditet er stigende. Internationaliseringen på de finansielle markeder 
betyder, at bankerne i stigende grad opererer uden for deres hjemme-
marked. Bankerne i arbejdsgruppen angiver, at omkring halvdelen af 
deres betalingsaktiviteter sker på udenlandske markeder med deraf 
følgende behov for grænseoverskridende likviditet. Endvidere er der 
gennem årene introduceret betalings- og afviklingssystemer, som på 
mange måder er en gevinst for den samlede sikkerhed i det finansielle 
system, men som samtidig stiller større krav til deltagernes likviditets-
fremskaffelse. Her er CLS blot det seneste eksempel.  

Arbejdsgruppen anbefaler, at centralbankerne for CLS-valutaerne i hø-
jere grad accepterer værdipapirer denomineret i udenlandsk valuta som 
sikkerhed for intradag likviditet. Gruppen opstiller endvidere en række 
modeller for, hvordan centralbankerne kan opbygge en infrastruktur for 

 1
  The Payments Risk Committee, Report by the Cross-border Collateral Pool Task Force, Managing 

Payment Liquidity in Global Markets: Risk Issues and Solutions. 
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den grænseoverskridende sikkerhedsstillelse. Modellerne er beskrevet i 
boksen. 

I kredsen af centralbanker drøftes bl.a. på baggrund af rapporten mu-
lighederne og behovet for at øge adgangen til grænseoverskridende 
likviditet. Det er klart, at behovet for en facilitet til grænseoverskriden-
de sikkerhedsstillelse i første omgang ligger hos de store internationale 
aktører, som deltager i betalingsafviklingen i både USA, Europa og 
Østen. Omvendt vil en lettere adgang til grænseoverskridende intradag 
likviditet muligvis anspore mindre banker til at øge aktiviteterne i ud-
landet. 

 

MODELLER FOR GRÆNSEOVERSKRIDENDE SIKKERHEDSSTILLELSE Boks  

I Risk Committee’s rapport betegnes de foreslåede faciliteter til grænseoverskridende 

sikkerhedsstillelse under ét for Cross-border Collateral Pool Facilities. Der opstilles tre 

grundmodeller. To af disse præsenteres i flere varianter: 

• Securities Collateral Pool: I denne model stilles udenlandske værdipapirer som 

sikkerhed for intradag kredit i centralbankerne. I rapporten anbefales en variant af 

modellen, hvor alle centralbanker åbner depot i én eventuelt to internationale 

værdipapircentraler. En bank, som ønsker kredit i en given valuta, overfører værdi-

papirer til den pågældende centralbanks depot. Værdipapircentralen underretter 

centralbanken om, at værdipapirer er stillet som sikkerhed, hvorefter centralban-

ken bevilger kredit.  

• Cash Collateral Pool: Beløb i udenlandsk valuta stilles som sikkerhed for intradag 

kredit I centralbankerne. I én variant af modellen åbner alle centralbanker konto 

hos hinanden. En bank, som ønsker at stille sikkerhed i fx dollar og få intradag kre-

dit i fx pund, overfører dollar til Bank of Englands konto i den amerikanske central-

bank. Med sikkerhed i dette indestående giver Bank of England kredit i pund. En 

ulempe ved Cash-modellen er, at den kun kan bruges i centralbankernes fælles åb-

ningstid. 

• Central Bank Guarantee Model: Denne model er baseret på, at centralbankerne ga-

ranterer hinanden, at der er stillet sikkerhed enten i form af værdipapirer eller va-

luta. Når en bank har overført sikkerheden til en særlig garanti-konto i én central-

bank, meddeles dette den centralbank, hvor der ønskes intradag kredit. Også den-

ne model er umiddelbart afhængig af, at centralbankerne har åbent på samme tid. 

 

Rapportens samlede anbefaling er, at der etableres en Securities Collateral Pool. Vær-

dipapirer og værdipapircentraler er et kendt element i den eksisterende sikkerheds-

stillelse over for centralbankerne, og modellen fungerer på tværs af tidszoner. 

SCP er en kombination af elementer fra Cash Collateral Modellen og Central Bank 

Guarantee Modellen.   
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Ny statistikdatabase på Nationalbankens 
websted 

Nationalbanken lagde den 29. oktober en ny database med statistik ud 
på bankens websted, www.nationalbanken.dk. Databasen indeholder 
over 10.000 tidsserier inden for 8 forskellige emneområder. Indholdet af 
databasen vil løbende blive udvidet og i begyndelsen af 2004 bestå af 12 
emneområder dækkende hele spektret af finansiel statistik. 

Den nye database supplerer de almindelige statistiske publikationer, 
Nyt og tabeltillæg, som findes på webstedet. Inden for det enkelte em-
neområde vil databasen som minimum indeholde alle tidsserier, der 
indgår i publikationerne, men på sigt vil databasen komme til at inde-
holde langt flere tidsserier i form af supplerende specifikationer af stati-
stikkernes hovedposter. 

Databasen medfører ikke nogen ændring i de statistiske publikationer. 
Nyt-publikationerne vil således vedblive med at belyse de væsentligste 
udviklingstendenser samt indeholde uddybende kommentarer med det 
formål at styrke brugernes muligheder for at anvende statistikkerne. 

Opdatering af databasen vil fremover foregå samtidigt med udsendel-
sen af de statistiske publikationer. 

Adgangen til databasen foregår ved enten at hente færdige tabeller 
eller ved selv at definere tabeller med de ønskede tidsserier. I begge 
tilfælde er der mulighed for at vælge mellem forskellige filtyper samt 
angive den periode, serierne skal dække. Brugerne får derudover mulig-
hed for at gemme et søgeresultat med henblik på senere genbrug, fx i 
forbindelse med at nye tal offentliggøres for den statistik, hvorfra søg-
ningen henter tidsserier. 
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Volatilitet i inflation og økonomisk aktivitet i 
Norden 

Anders Møller Christensen og Niels Lynggård Hansen, Økonomisk  
Afdeling 

 
INDLEDNING 

De nordiske lande har i de senere år fulgt forskellige spor i pengepoli-
tikken. Finland deltager i den fælleseuropæiske valuta, euroen, og 
Danmark fører fastkurspolitik over for denne. Det indebærer, at begge 
lande har opgivet at have en selvstændig pengepolitik mod til gengæld 
at have stabile valutaforhold. Sverige annoncerede allerede i 1993, at 
pengepolitikken fra 1995 ville blive ført efter et inflationsmål på 2 pct., 
hvilket indebærer, at man må opgive at styre valutakursen, som bliver 
bestemt af markedskræfterne. Norge overgik i 2001 til et inflationsmål, 
men overgangen fra fastkurspolitik over for en kurv af valutaer var i 
praksis gradvis og strakte sig over en årrække.  

Penge- og valutapolitikken er centrale led i den samlede økonomiske 
politik. Med baggrund i den forskellige indretning af pengepolitikken i 
de nordiske lande sammenligner vi den økonomiske udvikling i disse fire 
lande på nogle områder, hvor en forskellig pengepolitik teoretisk set 
skulle vise sig. Efter en opridsning af rammerne for stabiliseringspolitik-
ken, herunder pengepolitikken, følger en analyse af bevægelserne i 
centrale makroøkonomiske variabler i de nordiske lande og endelig en 
gennemgang af mulige forklaringer på forskelle i bevægelsen i disse 
variabler. Island er ikke medtaget i analysen, da landets befolkningstal 
er så meget mindre end de andre landes, at økonomien alene af den 
grund svinger langt mere. De andre nordiske lande er til gengæld no-
genlunde lige store og har så mange fælles træk i indretningen af sam-
fundet, at en sammenligning giver mening. 

Sammenligningen viser, at den økonomiske udvikling i Danmark i de 
senere år har været mere stabil end i de andre nordiske lande. Det er 
dog åbenbart, at der indgår så mange andre forhold ud over den øko-
nomiske politik i udviklingen, at det er vanskeligt at konkludere skarpt 
fra denne type undersøgelser. De er bedre til at stille spørgsmål end til 
at give entydige svar, men relevante spørgsmål er en god drivkraft for 
fremtidige analyser. 
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Med disse forbehold i erindring er en mulig forklaring, at en mellemfri-
stet orientering af finanspolitikken og en konsekvent fastkurspolitik  
skærmer et lands økonomi mod de hjemmelavede stød, som stammer 
fra en kortsigtet finanspolitik og fra fluktuationer i valutakursen. Samti-
digt afbøder finanspolitikkens automatiske stabilisatorer en stor del af 
de stød, som kommer udefra, på en hensigtsmæssig måde. 

 
STABILISERINGSPOLITIKKENS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 

Ved stabiliseringspolitik forstås normalt økonomisk politik, som søger at 
dæmpe udsvingene i inflation og aktivitet, jf. boksen, som beskriver en 
almindeligt anvendt teoretisk ramme for stabiliseringspolitik. Penge- og 
finanspolitik er de vigtigste former for stabiliseringspolitik. 

Hvordan niveauet for den gennemsnitlige levestandard er og udvikler 
sig, afhænger primært af produktionsforholdene forstået meget bredt. 
Her tænkes især på kvaliteten af arbejdsstyrken, indstillingen til foran-
dringer og konkurrence, ledelseskompetencen i virksomhederne, vel-
definerede juridiske forhold, regler for beskatning og for modtagelse af  

 

EN TEORETISK RAMME FOR STABILISERINGSPOLITIKKEN Boks  

I den teoretiske litteratur om stabiliseringspolitik1 er der stort set enighed om, at det 

langsigtede niveau for arbejdsløsheden – eller for den potentielle produktion forstået 

som det produktionsniveau, der er foreneligt med en stabil prisudvikling på mellem-

langt sigt – ikke kan påvirkes nævneværdigt af stabiliseringspolitikken. Den bestemmer 

for det første, om inflationen i gennemsnit er lav eller høj, og for det andet, hvor store 

afvigelser der er mellem den faktiske og den potentielle produktion på den ene side og 

den faktiske og den gennemsnitlige inflation på den anden. Mere fundamentale 

spørgsmål som arbejdsløshedens langsigtede niveau bestemmes af strukturelle forhold. 

For at være lidt mere præcis er betragtningen, at den aktuelle inflation bestemmes 

af den historiske inflation (+), forventningerne til den fremtidige inflation (+), pro-

duktionens afvigelse fra sit potentielle niveau, det såkaldte outputgab (+), samt om 

valutakursen er svagere (+) eller stærkere end sit ligevægtsniveau. Parenteserne angi-

ver fortegn for påvirkning. Det aktuelle outputgab bestemmes af forudgående perio-

ders outputgab (+), forventningerne til kommende perioders outputgab (+), om valu-

takursen er svagere (+) eller stærkere end sit ligevægtsniveau, samt af om renten er 

lavere (+) eller højere end det såkaldte naturlige niveau. Såvel inflation som output-

gab påvirkes desuden af stød til økonomien. Man kan også inddrage andre forhold, fx 

finanspolitik, som opfattes som udefra givet og upåvirket af udviklingen i de størrel-

ser, som analyseres: Inflation, outputgab, rente og valutakurs. Med en supplerende 

model for udviklingen i valutakursen og viden om, hvorledes myndighederne vægter 

størrelsen af outputgabet mod inflationens afvigelse fra det ønskede niveau, kan den 

optimale rentebane bestemmes. Mindre ambitiøst kan konsekvenserne af forskellige 

måder til at fastsætte renten på analyseres.  
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FORTSAT Boks  

Stød og forhistorie betyder, at man ikke kan undgå, at outputgabet varierer, og at 

inflationen afviger fra det ønskede niveau. Den beskrevne model indebærer, at der er 

en umiddelbar modsætning mellem de to hensyn. Målet for rentepolitikken er at sik-

re en politisk ønsket afvejning mellem dem. Modsætningen forsvinder på lidt længere 

sigt, hvor der kun bliver tale om et valg mellem høj eller lav inflation, mens output-

gabet fortsat varierer omkring nul. 

Den umiddelbare afvejning mellem lav variation i outputgabet og lav variation i in-

flationen omkring det ønskede niveau kan illustreres grafisk i en såkaldt Taylor-kurve, 

jf. figur 1. Hvis myndighederne tillægger stabiliseringen af inflationen stor vægt, må 

man affinde sig med stor variabilitet i outputgabet. Det er tilfældet, hvis centralban-

ken er besat af inflationsbekæmpelse2. Det svarer til punktet SIM (Strengt Inflations 

Mål). For at stabilisere inflationen yderligere må man acceptere meget store udsving i 

arbejdsløsheden. Jo større vægt man omvendt tillægger, at arbejdsløsheden hele tiden 

er tæt på det holdbare niveau på længere sigt, dvs. outputgabet er tæt på nul, jo større 

ustabilitet vil der være i inflationen, illustreret ved punktet SOM (Strengt Outputgab 

Mål). Punktet FIM (Fleksibelt Inflations Mål) beskriver en mere normal situation, hvor 

begge hensyn tillægges vægt. Den indtegnede kurve afgrænser det muliges kunst. Kur-

vens placering er grundlæggende bestemt af de stød, der rammer økonomien. Jo min-

dre stød, jo længere mod sydvest vil kurven befinde sig. En troværdig og klar pengepoli-

tik menes også at trække kurven i den retning. Punkter nedenfor er uopnåelige med 

stabiliseringspolitiske midler, mens punkter ovenfor og til højre for kurven afspejler en 

ineffektiv stabiliseringspolitik. Man vil fra punktet A altid kunne forbedre sig i den ene 

retning uden omkostninger i den anden. 

 

 

 

1 For en forholdsvis uformel gennemgang henvises til bidrag til Rethinking Stabilization Policy, 2002, A Symposi-
um Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City. Denne boks er især inspireret af Lars E.O. Svenssons 
bidrag, Monetary Policy and Real Stabilization, samt en række andre bidrag af samme forfatter. 

2 Mervyn King introducerede betegnelsen inflation nutter I Changes in UK Monetary Policy: Rules and Discretion 
in Practice, Journal of Monetary Economics 39 (1997), side 81-97. 
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offentlige ydelser, nærhed til markeder, eksisterende resurser som kli-
ma, fysisk kapitalapparat og råvarer, men der kan nævnes meget mere. 
Ændringer i disse dybe forhold kan komme fra mange sider, herunder 
fra strukturpolitik. 

I praksis er grænsedragningen mellem stabiliseringspolitik og struk-
turpolitik ikke skarp. Således vil enhver ændring af skattereglerne både 
påvirke den kortsigtede økonomiske udvikling ved enten at dæmpe eller 
forstærke udsvingene og den langsigtede udvikling ved at påvirke be-
folkningens tilskyndelse til fx at søge arbejde eller at foretage indkøb på 
den anden side af grænsen. Rente- og valutakursændringer kan tilsva-
rende have mere langsigtede konsekvenser for dynamikken i samfundet, 
da både det realiserede og det forventede fremtidige afkast af investe-
ringer i realkapital påvirkes. Uanset disse forbehold må sondringen mel-
lem stabiliserings- og strukturpolitik anses for nyttig.  

Sverige og Norge fører pengepolitik efter forskrifterne for fleksibel in-
flationsstyring. I den teoretiske ramme, som er skitseret i boksen, giver 
det en god og politisk ønsket afvejning af variabiliteten i inflation og 
outputgab. Fastkurspolitik vil i henhold til den teoretiske ramme skitse-
ret i boksen indebære en inoptimal afvejning af målene1, fx svarende til 
punktet A i figur 1. 

 

EMPIRISKE RESULTATER 

Inflationen, målt ved stigningstakten i HICP, dvs. den harmoniserede 
opgørelse af forbrugerpriserne i Europa, og outputgab2 for de fire nor-
diske lande siden 1996 er vist i figur 2. Som det fremgår af tabel 1, har 
der været en lavere variabilitet i såvel inflationen som arbejdsløsheden 
henholdsvis produktionen i Danmark end i de øvrige nordiske lande.3 
Variabiliteten i produktionen har været klart lavest i Danmark, 
variabiliteten i arbejdsløsheden mere lig hinanden, men med Danmark 
i den lave ende, mens variabiliteten i inflationen kun har været halvt 
så stor i Danmark som i Sverige og Norge. Finland placerer sig i en mel-
lemposition. 

Periodevalget er bestemt af to forhold. For det første findes der ikke 
tal for HICP før 1995, så inflationstakten kan først beregnes fra januar 
1996. For det andet var begyndelsen af 1990'erne en meget turbulent 
periode i Sverige og Finland, så inddragelse af disse år vil stille de to 

 1
 Jf. Lars E. O. Svensson, Exchange Rate Target or Inflation Target for Norway, i Anne Berit Christiansen 

og Jan Fredrik Qvigstad (red.), Choosing a Monetary Policy Target, Oslo 1997 samt side 268 i henvis-
ningen til samme forfatter i boksen. 

2
 Defineret som den faktiske produktion minus den potentielle i pct. af den potentielle produktion.  

3
 Hvis inflationstakterne antages at være uafhængigt normalfordelte, er volatiliteten i den danske 

inflation signifikant lavere end volatiliten i den norske og svenske.   
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lande meget dårligt ved sammenligninger og ikke tage hensyn til det 
skifte i den økonomiske politik, som blev begyndt omkring 1993. Når 
beregningerne begynder i 1996, vil de tilknyttede startvanskeligheder 
ikke påvirke resultaterne så meget.  

Det skal yderligere bemærkes, at variabiliteten i de mere snævre udtryk 

for prisudviklingen, der indgår ved fastlæggelsen af pengepolitikken i 

Norge og Sverige, er mindre end i det harmoniserede indeks. I Norge an-

vendes KPI-JAE, som er forbrugerprisindekset renset for indirekte skatter 

og energiprodukter, som pengepolitisk målvariabel. I Sverige tillægges 

UND1X, som er forbrugerprisindekset fraregnet indirekte skatter og ren-

teudgifter til ejerboliger, en fremtrædende rolle. Ved sammenligninger af 

HICP OG OUTPUTGAB, 1996-2003 Figur 2 

Anm.: 
Kilde: 

Outputgab for 2003 er OECDs skøn. Seneste observation for HICP er oktober 2003. 
Eurostat og OECD, Economic Outlook 73. 

  

 

STANDARDAFVIGELSE FOR PERIODEN 1996-2003 Tabel 1 

 Danmark Finland Norge Sverige 

HICP, pct. år-til-år ..........................................  0,53 0,78 1,02 0,90 
Anvendt inflationsmål1, pct. år-til-år ...........  .. .. 0,65 0,75 
Outputgab, pct. af BNP ................................  0,67 2,13 1,08 1,83 
Arbejdsløshedspct., ændring md.-md. ........  0,14 0,10 0,14 0,24 

Kilde: Eurostat og OECD, Economic Outlook 73. 
1 I Norge anvendes KPIJAE, og i Sverige UND1X. KPI-JAE foreligger kun fra og med august 1999, og stigningstakten 

dermed fra august 2000. 

Outputgab (højre)HICP

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3
Pct., år-år Pct. af BNP

Danmark

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3
Pct., år-år Pct. af BNP

Finland

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3
Pct., år-år Pct. af BNP

Norge

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3
Pct., år-år Pct. af BNP

Sverige

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003



 

26-11-2003 06:39    Antal sider: 11   Rev. nr. 2   H:\kvo\dan\2003\4kvt\tiltryk\029-039.doc  

Oprettet af Josephine Rasmussen    

34 

inflationsudviklingen i forskellige lande er det dog mest hensigtsmæssigt 

at bruge HICP, der netop er opstillet for at gøre internationale sammen-

ligninger mulige.   
Fra et dansk perspektiv synes resultaterne gunstige. Mere principielt er 

de imidlertid bemærkelsesværdige. Den danske pengepolitik er indret-
tet på at holde en fast valutakurs over for euro og reagerer ikke på 
inflation eller arbejdsløshed, medmindre valutaforholdene påvirkes.1 
Som tidligere nævnt vil teorirammen fra boksen forudsige, at fastkurs-
politik alt andet lige giver større volatilitet i inflation og/eller output 
end en politik som fleksibel inflationsstyring, som direkte tilstræber at 
dæmpe disse udsving. 

 

MULIGE FORKLARINGER 

En umiddelbar forklaring på resultaterne kunne principielt set være, at 
der fra naturens side er færre svingninger i den danske økonomi end i 
de øvrige landes. Det er der dog ingen grund til at tro er tilfældet. I 
1970’erne var volatiliteten i Danmark højere end i Norge og Sverige, jf. 
figur 3. Danmark er med de opstillede mål gået fra en næstsidsteplads 
til en førsteplads i løbet af perioden2. Der er som nævnt tale om lande, 
hvor fællestrækkene dominerer, og det er derfor nærliggende at søge 
forklaringen andre steder end i forskelle i de naturgivne forhold. 

En anden nærliggende forklaring kunne være, at de øvrige lande i den 
seneste periode har været udsat for større udefrakommende chok end 
Danmark. Med forbehold for betydningen af svingende oliepriser for 
Norge er det dog meget vanskeligt at konkretisere disse forhold, endsi-
ge finde belæg for, at Danmark er blevet mindre påvirket. Den såkaldte 
it-bobles opståen og efterfølgende punktering kunne være en mulig-
hed, men det forudsætter, at it-sektoren betyder mindre i Danmark end 
i de andre lande, hvilket der ikke er tegn på, om end de enkelte danske 
virksomheder er mindre end i Sverige og Finland. 

Der er dog en tendens til, at den danske eksport i gennemsnit er min-
dre afhængig af den internationale konjunktursituation end de andre 
nordiske landes. Når verdenshandlen vokser kraftigt, har danske ekspor-
tører en tendens til at miste markedsandele, mens der vindes markeds-
andele, når handlen kun vokser beskedent eller stagnerer. Det afspejler 
en forholdsvis stor betydning af produkter som medicin, vindmøller og 
fødevarer, som i nogen grad lever deres eget liv i forhold til det generel-

 1
 Danmarks Nationalbank, Pengepolitik i Danmark, 2. udgave, 2003. 

2
 HICP foreligger ikke tilbage i 1970'erne. I stedet benyttes det almindelige forbrugerprisindeks, CPI, 

der i store træk svarer til HICP. 
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le konjunkturbillede. Eksporten af disse produkter er dog udsat for en 
række specifikke stød.  

En teoretisk set mere interessant hypotese til forklaring af de fundne 
resultater er, at finanspolitikken har været mere hensigtsmæssig i Dan-
mark. Som beskrevet nedenfor er der meget, der tyder på, at det har 
været tilfældet. Det betyder imidlertid ikke, at politikken har været me-
get aktivistisk, da den primært har forladt sig på de såkaldte automati-
ske stabilisatorer. Hvis aktiviteten stiger, stiger skatteindtægterne, og 
udgifterne til bl.a. arbejdsløshedsdagpenge falder. Denne forbedring af 
de offentlige finanser er ikke blevet brugt på skattelettelser eller øget 
offentligt forbrug, men er gået til en hurtigere nedbringelse af den of-
fentlige gæld. Ved aktivitetsfald er mønstret modsat, og hastigheden i 
gældsnedbringelsen er nedsat. 

Der er således ikke ført såkaldt diskretionær finanspolitik forstået som 
ændringer i løbet af finansåret siden pinsepakken i 1998.1 

Det normale i en årrække har været, at man ved fremsættelsen i au-
gust af finanslovsforslaget for det kommende år lægger sig fast på 
stramhedsgraden af finanspolitikken under hensyntagen til såvel den 
ventede konjunktursituation som opfyldelse af mellemfristede målsæt-
ninger om afvikling af offentlig gæld. Der vil ofte være nogle struktur-
politiske elementer indbygget. Ved udsigt til et stramt arbejdsmarked 
planlægges en vis stramning, ved udsigt til ledig kapacitet en vis stimu-
lans. Derefter justeres finanspolitikken ikke før året efter. Der er mulig-
vis tale om en mere konsekvent mellemfristet tankegang i Danmark end 
i mange andre lande, men ikke om en mere aktivistisk. Den såkaldte 

 1
 Finansredegørelse 2002 (side 65) finder i alt 4 tilfælde af diskretionær finanspolitik siden 1980, 

nemlig 1982-83 (konsolidering og overgang til fastkurspolitik efter regeringsskiftet), 1986-87 (kartof-
felkuren), 1993 (kickstart efter regeringsskiftet) og 1998 (pinsepakken). 

VARIABILITET I OUTPUTGAB OG INFLATION, 1971-80 OG 1996-2003 Figur 3 

Anm.: 
 
Kilde: 

Variabiliteten er målt ved standardafvigelsen. Årsdata er anvendt for outputgab. For CPI er anvendt månedsdata –
seneste observation er oktober 2003. 
OECD, Economic Outlook 73 og Main Economic Indicators. 
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finanseffekt, som har en central placering under de politiske forhand-
linger om det kommende års finanslov, og som viser den umiddelbare 
BNP-påvirkning fra aktiv finanspolitik, har i en årrække ligget i et ret 
snævert interval omkring nul. 

Hvis man ønsker at sammenligne forskellige landes diskretionære fi-
nanspolitik er en enkel metode, i alt fald på overfladen, at vurdere æn-
dringerne i den cyklisk korrigerede budgetbalance1, jf. tabel 2 og figur 4. 
Det tyder på, at Norge er det nordiske land, hvor diskretionær finanspo-
litik bruges mindst, men den cyklisk korrigerede budgetbalance har ge-
nerelt vist et underskud, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, når produktio-
nen er over sit potentielle niveau. Danmark og Finland følger efter med 
lidt større absolutte ændringer, men betydeligt under niveauet i Sverige. 
I den udstrækning finanspolitikken spiller en rolle for den lave variabili-
tet i inflation og arbejdsløshed i Danmark, må argumentet således være, 
at den forholdsvis beskedne grad af aktivisme og en underliggende hen-
sigtsmæssig stramhedsgrad har skånet den danske økonomi for en ræk-
ke af de chok, som en mere aktiv finanspolitik i praksis let kan resultere 
i. 

En anden mulig kilde til økonomiske chok er valutakursen. Det frem-
går tydeligt af tabel 2 og figur 4, at volatiliteten i den effektive kurs, 
som er en sammenvejning af de enkelte valutakurser med deres betyd-
ning for udenrigshandlen som vægte, er en del højere i Sverige og Nor-
ge end i Danmark og Finland. Der er tale om ganske store udsving i lø-
bet af en forholdsvis kort periode. Det betyder, at virksomhedernes 
konkurrenceforhold kan ændres brat af rent valutariske grunde og der-
med give et stød til erhverv med udenlandske konkurrenter. 

Via deltagelse i euroen som i Finland eller en fast valutakurs i forhold 
til euroen som i Danmark er den dominerende del af udenrigshandelen i 
disse lande helt befriet for usikkerhed om valutakursen. Det letter 
virksomhedernes planlægning på størstedelen af markederne ud over at 
 1
 Det skal understreges, at der findes flere metoder til beregning af den cyklisk korrigerede budget-

saldo, jf. Allan Bødskov Andersen, Cyklisk korrigerede offentlige budgetbalancer, Danmarks Natio-
nalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2002. 

STANDARDAFVIGELSE FOR PERIODEN 1996-2002 Tabel 2 

 Danmark Finland Norge Sverige 

Gennemsnitlig absolut ændring i cyklisk 
korrigeret budgetsaldo, pct. af BNP ............  0,96 1,03 0,55 2,58 
Nominel effektiv valutakurs1 .......................  2,71 3,62 4,16 5,51 
Real effektiv valutakurs, baseret på CPI1 .....  2,02 3,23 4,50 6,44 

Kilde: Egne beregninger og OECD, Economic Outlook 73. 
1 Effektive valutakurser har indeks 1995 = 100 og omfatter også de første 9 måneder af 2003. 
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somhedernes planlægning på størstedelen af markederne ud over at 
give en besparelse, da virksomhederne ikke behøver at forsikre sig mod 
valutaudsving. Denne stabile baggrund for planlægningen i Danmark 
kan være en medvirkende årsag til, at fluktuationerne er mindre end i 
de andre nordiske lande. 

Teoretisk set er det uafklaret, om en fleksibel valutakurs i økonomier 
som de nordiske er en stabiliseringsmekanisme eller en kilde til ustabi-
litet. Ved en isoleret rentenedsættelse i et land med fleksibel valuta-
kurs vil der normalt være en tendens til, at valutakursen svækkes, så 
både konkurrenceevnen og den indenlandske efterspørgsel påvirkes i 
ekspansiv retning, hvilket er en fordel, når der via en lavere rente  
ønskes en stimulans til økonomien. I praksis kan man dog finde en 
række eksempler på, at valutakursen flytter sig i den anden retning. 
Andre landes renteændringer, eller blot forventninger herom, vil der-
udover påvirke valutakursen, så den ændrer sig på tidspunkter, hvor 
det ikke er ønskeligt. Som følge af kapitalbevægelsernes dominerende 
betydning for valutamarkedet, og dermed for valutakursen under flek-
sible kurser, kan valutakursen på kort tid flytte sig meget uanset den 
realøkonomiske udvikling og dermed give et chok til økonomien. Sva-
ret på spørgsmålet om valutakursen som en stabiliseringsmekanisme 
eller ej vil således afhænge af, hvem der spørges, hvilken tidshorisont 

CYKLISK KORRIGERET BUDGETSALDO, EFFEKTIV VALUTAKURS OG 
OUTPUTGAB, 1996-2003 Figur 4 

Anm.: 
Kilde: 

Outputgab og cyklisk korrigeret budgetsaldo er beregnet af OECD og omfatter OECDs skøn for 2003. 
Egne beregninger og OECD, Economic Outlook 73. 

 
 

Nominel effektiv valutakurs (højre)Outputgab Cyklisk korrigeret budgetsaldo

-6

-4

-2

0

2

4

6

85

90

95

100

105

110

115
Pct. af BNP 1995 = 100

Danmark

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
-6

-4

-2

0

2

4

6

85

90

95

100

105

110

115
Pct. af BNP 1995 = 100

Finland

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

-6

-4

-2

0

2

4

6

85

90

95

100

105

110

115
Pct. af BNP 1995 = 100

Norge

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
-6

-4

-2

0

2

4

6

85

90

95

100

105

110

115
Pct. af BNP 1995 = 100

Sverige

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003



 

26-11-2003 06:39    Antal sider: 11   Rev. nr. 2   H:\kvo\dan\2003\4kvt\tiltryk\029-039.doc  

Oprettet af Josephine Rasmussen    

38 

de betragter, og hvordan de opfatter alternativet med en fast valuta-
kurs.1 

Principielt set kunne den fundne større stabilitet i Danmark også være 
et resultat af en dårligt udført pengepolitik i Sverige og Norge. Det er 
der imidlertid intet, der tyder på er tilfældet. Iagttagere fremhæver 
således Sveriges Riksbank og Norges Bank som nogle af de mest kompe-
tente inden for rammerne af inflationsmål i pengepolitikken, selv i et 
globalt perspektiv2. Det anser vi for en korrekt vurdering. Det antyder på 
den anden side, at boksens teoretiske ramme, som ikke inddrager fi-
nanspolitikken som en integreret del af stabiliseringspolitikken, er for 
simpel. Det er derfor problematisk at overføre konklusioner om den 
mest hensigtsmæssige indretning af pengepolitikken fra den teoretiske 
model til små åbne økonomier i virkelighedens verden. 

 
SAMMENFATNING 

Vi har set på volatiliteten i inflation og output i de nordiske lande i de 
senere år. Danmark har mindre volatilitet end de andre lande, hvilket 
ikke er i overensstemmelse med forudsigelserne fra standardmodellerne 
for pengepolitisk analyse. Uanset graden af tilknytning til teoretiske 
modeller rejser resultaterne nogle spørgsmål. Vi vil forsøge med nogle 
foreløbige svar koncentreret om forhold, som er relevante at inddrage i 
diskussionen af den økonomiske politik i små åbne økonomier, og sam-
tidigt understrege, at der ikke er tale om nogen form for bevis. 

Vi anser lighederne mellem de nordiske lande for langt større end for-
skellene, og påvirkningerne udefra er nogenlunde de samme. Det giver 
sammenligninger indhold. Det gør også, at det er nærliggende at se på 
forskelle i indretningen af stabiliseringspolitikken som vigtige forkla-
ringsbidrag til de fundne forskelle. 

Et fællestræk er, at en lang række af de udefrakommende chok kan 
håndteres med finanspolitikkens automatiske stabilisator. Det virker 
godt i de fleste situationer. Stabilisatorerne er nogenlunde lige stærke i 
alle de nordiske lande.   

Til gengæld er den aktive stabiliseringspolitik indrettet forskelligt. 
Gennemgangen tyder på, at de fleste større chok, som små åbne øko-
nomier som de nordiske udsættes for, i virkeligheden er "hjemmelave-

 1
 Argumentet om, at valutakursen primært er en chokskaber, kan bl.a. findes hos Willem H. Buiter, 

Optimal Currency Areas: Why Does the Exchange-Rate Regime Matter?, Scottish Journal of Political 
Economy, 2000. Det modsatte synspunkt om, at frie valutakursbevægelser virker stabiliserende, kan 
føres tilbage til Milton Friedman, The Case for Flexible Exchange Rates, i Essays in Positive Economics, 
University of Chicage Press, 1953 – et værk, som har haft stor betydning på det intellektuelle plan i 
argumentationen for fleksible valutakurser, jf. fx flere bidrag på en konference afholdt i 2000 af 
Bank of Canada (www.bankofcanada.ca) med titlen Revisiting the Case for Flexible Exchange Rates. 

2
 Jf. fx side 303 i henvisningen i boksen. 
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de", dvs. har rod i en finans- eller pengepolitik, der er for aktiv, eller 
skyldes bevægelser i valutakursen. Sagt lidt anderledes er behovet for 
aktiv stabliseringspolitik generelt beskedent og passer normalt ind i en 
årlig planlægningsramme, hvor den ventede konjunktursituation i de 
kommende år indgår. En mere aktivistisk stabiliseringspolitik risikerer at 
skabe ustabilitet. Dermed er det selvfølgelig ikke udelukket, at der kan 
opstå situationer, hvor aktive finanspolitiske indgreb er nødvendige. 

En mellemfristet orientering af finanspolitikken med henblik på gælds-
afvikling uden større diskretionære ændringer i finanspolitikkens stram-
hed fra det ene år til det næste forebygger generelt volatilitet i produkti-
on og inflation. Det øger samtidigt troværdigheden af en fastkurspolitik. 

En konsekvent fastkurspolitik over for euroen giver en sikker foran-
kring af inflationen på et niveau, der svarer til ECBs definition af prissta-
bilitet. I de lande, som ikke fører fastkurspolitik, giver valutakursen ofte 
anledning til uhensigtsmæssige stød til økonomien. 

En anden kilde til stød er større strukturpolitiske reformer. Nogle re-
former virker umiddelbart ekspansivt på økonomien, fx liberalisering af 
realkreditmarkedet, mens andre virker kontraktivt, fx nedsættelse af 
skatteværdien af rentefradraget. Ved at tage hensyn til disse stød, når 
finanspolitikken tilrettelægges, og ved at udarbejde en hensigtsmæssig 
reformrækkefølge kan den tilknyttede volatilitet begrænses. 

Endeligt giver det ikke megen mening at diskutere begreber som den 
mest hensigtsmæssige indretning af pengepolitikken uden samtidigt at 
inddrage den finanspolitiske ramme. Resultater fra sådanne analyser er 
kun af begrænset praktisk interesse for den økonomiske politik i små 
åbne økonomier. 
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Inflationsforskelle i euroområdet 

Borka Babic, Økonomisk Afdeling 
 
 
 

INDLEDNING  

Der er betydelige forskelle i inflationen blandt eurolandene i form af en 
lav inflation i Tyskland og en inflation i en række mindre lande, bl.a. 
Irland, der klart overstiger gennemsnittet. Inflationsforskellene blandt 
de 12 lande blev et aktuelt emne i forbindelse med overgangen til 
ØMUens tredje fase i januar 1999, da den fælles pengepolitik indrettes 
på at opnå prisstabilitet i euroområdet under ét uden hensyn til forskel-
le i de enkelte landes inflation. Det er derfor interessant at se, hvordan 
forskellene har udviklet sig siden begyndelsen af 1999 samt undersøge 
de mulige årsager til de observerede inflationsforskelle. Hvorvidt for-
skellene udgør et problem afhænger i høj grad af den underliggende 
årsag til forskellene.  

I nogle tilfælde udgør inflationsforskelle ikke et økonomisk problem. I 
en monetær union, hvor penge- og valutapolitik ikke kan anvendes til 
stabiliseringen i de enkelte lande, kan ændringer i de relative priser (og 
dermed inflationsforskelle) være nødvendige for tilpasningen i tilfælde 
af asymmetriske chok. Derudover kan inflationsforskelle være en konse-
kvens af realøkonomisk konvergens, hvor lande med lavt indkomstni-
veau vokser hurtigt og dermed indhenter de rige. Forskelle i landenes 
cykliske position kan også forårsage inflationsforskelle uden at være et 
problem.  

Hvis inflationsforskellene derimod er udtryk for en uhensigtsmæssig 
tilrettelagt økonomisk politik, lønstigninger, som er ude af trit med ud-
viklingen i produktiviteten, bobler på aktie- eller boligmarkedet osv., 
kan der derimod være grund til bekymring. 

Desuden er inflationsforskellene af betydning for pengepolitikken. 
Som sagt er pengepolitikken i ØMUen fælles og kan ikke tage særlige 
hensyn til udviklingen i de enkelte lande. Vilkåret indebærer, at penge-
politikken kan synes for ekspansiv i de lande, hvor kapacitetsudnyttelsen 
er høj, og inflationen ligger over gennemsnittet i unionen. Tilsvarende 
kan pengepolitikken synes for kontraktiv i lande med en forholdsvis lav 
inflation og ledige kapacitet.  
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ER DER TEGN PÅ KONVERGENS I INFLATIONSRATERNE?  

Inflationen i euroområdet er steget i løbet af 1999 og 2000 og har været 
stort set uforandret siden. Udviklingen i den gennemsnitlige inflation for 
euroområdet dækker over betydelige forskelle landene imellem, jf. figur 
1. Mens den laveste inflation har været omkring 1 pct. år-til-år, har den 
højeste inflation de senere år ligget på omkring 4-5 pct. år-til-år. Det er de 
store lande – som har størst vægt i beregningerne af den gennemsnitlige 
inflation – der har haft lav inflation, hvilket gør, at inflationen i euroom-
rådet ligger tættere på den laveste end den højeste inflation.  

Inflationsforskelle kan måles på flere måder. Her er tre simple mål be-
regnet månedligt siden 1997: Uvægtede standardafvigelser, vægtede 
standardafvigelser (målet tager højde for landets størrelse, så store lan-
de får større vægt i beregningerne)1 og uvægtet variationskoefficient, 
som er uvægtede standardafvigelser divideret med den gennemsnitlige 
inflation (ifølge dette mål vil en stigning i afvigelserne, som sker samti-
dig – og proportionelt – med en stigning i den gennemsnitlige inflation, 
ikke medføre en stigning i divergensen).  

Både uvægtede og vægtede standardafvigelser har i 2003 ligget på 
nogenlunde samme niveau som ved overgangen til ØMUens tredje fase, 
jf. figur 2. Divergensen, målt ved disse to mål, faldt gennem 1999, men 

 1
  Her er anvendt de vægte, som Eurostat bruger ved beregning af inflationen for euroområdet.  

INFLATION I EUROOMRÅDET Figur 1 

Anm.: 
 
Kilde: 

Inflation er målt ved HICP indekset. Den laveste/højeste inflation viser for hver måned inflationen i det land som 
har haft den laveste/højeste inflation. 
EcoWin og egne beregninger. 
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steg i 2000 og har været stort set uforandret siden. Variationskoefficien-
ten har, efter faldet gennem 1999, været stort set uforandret siden. Til 
forskel for standardafvigelserne steg den ikke i løbet af 2000, da stig-
ningen i divergensen målt ved standardafvigelserne kom samtidig med 
stigningen i den gennemsnitlige inflation i euroområdet. 

Flere lande har gennem næsten hele perioden haft en højere inflation 
end gennemsnittet både vægtet og uvægtet: Irland, Holland, Græken-
land, Portugal, Spanien, jf. figur 3. Inflationen i Tyskland har derimod 
været under gennemsnittet. Højinflationslandene er klart mindre end 
Tyskland, hvilket gør, at den vægtede gennemsnitlige inflation i euro-

INFLATIONSFORSKELLE I EUROOMRÅDET, PCT. Figur 2 

Anm.: 
Kilde: 

Inflation er målt ved HICP indekset. 
EcoWin og egne beregninger. 

  

 

AFVIGELSER I FORHOLD TIL INFLATION I EUROOMRÅDET Figur 3 

Anm.: 
  
 
Kilde: 

AT: Østrig, BE: Belgien, DE: Tyskland, ES: Spanien, FI: Finland, FR: Frankrig, GR: Grækenland, IE: Irland, IT: Italien, 
LU: Luxembourg, NL: Holland, PT: Portugal. Inflation er målt ved HICP indekset. Figuren til højre viser antal lande 
med inflation, der afviger med mere end 1 procentpoint fra gennemsnittet (vægtet).  
EcoWin og egne beregninger. 
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området er mindre end den uvægtede. Afvigelserne til den vægtede 
inflation er derfor større i højinflationslande end afvigelserne i forhold 
til den uvægtede inflation, mens det modsatte gælder for lande, der har 
inflation under gennemsnittet. 

Siden 1999 er antallet af lande, der afviger meget fra det vægtede gen-
nemsnit steget. I 1. halvår 2003 var der mellem 4 og 6 lande med en afvi-
gelse større end 1 procentpoint, jf. figur 3.  
 
Udvikling i de enkelte komponenter af HICP 
Analysen af underkomponenterne viser, at det især er energi og uforar-
bejdede fødevarer, der bidrager meget til inflationsforskellene, jf. figur 
4. Divergensen i prisstigningerne på energivarer steg betragteligt i løbet 
af 1999 og begyndelsen af 2000, da energipriserne steg kraftigt, og eu-
roen deprecierede. Siden er divergensen faldet en smule. 

Derudover er inflationsforskellene mellem landene mere udtalte for 
tjenester end for industrivarer fraregnet energiprodukter. Lav divergens 
i priserne på industrivarer er udtryk for høj konkurrence over lande-
grænser gennem handlen med varer. Det ses ikke mindst i Irland, som er 
det land, der har oplevet de højeste prisstigninger samlet set, men hvor 
priserne på industrivarer, til forskel fra andre højinflationslande, er ste-
get mindre end i gennemsnittet for euroområdet. Den høje inflation 
kan alene tilskrives store prisstigninger i servicesektoren. Tyskland og 
Frankrig er de lande, som har haft lavest inflation i servicesektoren. Ud-
viklingen i inflationsforskelle i servicesektoren kan være udtryk for for-
skelle i den cykliske position, forskellig grad af fleksibilitet på arbejds-
markedet eller for real konvergens.  
 
Sammenligninger med andre lande  
Sammenlignet med USA, hvor inflationsforskellene er målt mellem 14 
områder/storbyer Metropolitan Statistical Areas er inflationsforskellene 
imellem landene i euroområdet en smule højere, jf. figur 5. Inflationsfor-

 
INFLATIONSFORSKELLE PÅ UNDERKOMPONENTERNE AF HICP Figur 4 

Anm.: 
Kilde: 

Inflationsforskelle er målt med uvægtede standardafvigelser. 
Eurostat og egne beregninger. 
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skellene mellem landene i ØMUen er derimod meget mere udtalte end 
inflationsforskelle mellem regionerne/staterne i Tyskland, Italien og Spa-
nien.1 Da euroområdet i højere grad kan sammenlignes med USA med 
hensyn til størrelse og forskelligheder end med forholdene inden for no-
get enkelt europæisk land, må man forvente, at der altid vil være nogen 
inflationsforskel.2  

 
ÅRSAGER TIL INFLATIONSFORSKELLE  

Hvorvidt inflationsforskelle udgør et problem afhænger bl.a. af årsagen 
til forskellene. Her gennemgås nogle af årsagerne, og det vurderes, hvor 
stor en rolle de enkelte spiller for udviklingen i inflationsforskellene i 
euroområdet.  

 
Prisniveaukonvergens 
Prisniveauforskelle og konvergens i prisniveau er en mulig forklaring på 
divergens i udviklingen i inflationsraterne. Lande, som har et forholds-
vist lavt prisniveau har en højere end gennemsnitlig inflation og indhen-
ter dermed lande med højere prisniveau. Priserne på de internationalt 

 1
  Se ECB (2003b).  

2
  Forskelle i divergensen mellem på den ene side USA og på den anden side Tyskland, Italien og Spani-

en kan eventuelt forklares med større vækstforskelle mellem regionerne i USA. Derudover er decen-
traliseringen af finanspolitikken i USA betydelig sammenlignet med forholdene i de enkelte europæ-
iske lande. Landenes størrelse spiller formentlig også en rolle. 

INFLATIONSFORSKELLE I EUROOMRÅDET OG USA, PCT. Figur 5 

Anm.: 
Kilde: 

Inflationsforskellene er målt med uvægtede standardafvigelser. 
EcoWin, US Bureau of Labor Statistics  og egne beregninger. 
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handlede varer kan forventes at konvergere som konsekvens af øget 
integration, og konvergens i priserne på de ikke-handlede varer kan 
forklares ved realøkonomisk konvergens. Især Balassa-Samuelson effek-
ten nævnes ofte i denne forbindelse. Ifølge Balassa-Samuelson vil lande 
med lav indkomst og produktivitetsniveau opleve højere produktivitets-
stigninger i sektoren med handlede varer og indhenter på den måde de 
mere velhavende lande. Produktivitetsstigningerne i sektoren med 
handlede varer fører ikke kun til højere lønninger i denne sektor, men 
smitter også af på sektoren med ikke-handlede varer. Resultatet er høje-
re priser på ikke-handlede varer og dermed højere inflation, som i dette 
tilfælde ikke er udtryk for forværret konkurrenceevne.  

Der er en negativ sammenhæng mellem prisniveauet i 1998 og den 
gennemsnitlige inflation i perioden 1999-2002, jf. figur 6.1 Dvs. de lande, 
der har haft et lavt prisniveau i starten af perioden, har haft højere in-
flation (Portugal, Grækenland og Spanien) og omvendt. Irland og Hol-
land har dog haft høj inflation trods et prisniveau omkring gennemsnit-
tet.2 Som sagt kan priskonvergens være en konsekvens af konvergens i 
indkomstniveauerne. Af figur 6 kan ses, at der er en svag negativ sam-
menhæng mellem inflationen og BNP per capita.  

Flere empiriske undersøgelser har vurderet Balassa-Samuelson effek-
tens rolle for udvikling i inflationen. Tabel 1 viser skøn for, hvad inflati-
onsforskellene skulle være ifølge denne effekt, og hvad de faktisk har 
været. Man kan generelt sige, at de faktiske inflationsforskelle er noget 
højere, end hvad hypotesen tilsiger. Den høje inflation i Grækenland og 

 1
  Målt ved standardafvigelserne (uvægtede) er prisforskellene blevet mindsket fra 0,13 i 1998 til 0,11 i 

2002. 
2
  Hufbauer og Wada (2001) finder en negativ sammenhæng mellem inflationen i 2000 og prisniveauet 

i 1999. Ifølge undersøgelsen vil et land med et prisniveau, som er 10 pct. lavere end gennemsnittet 
opleve en inflation, som er 0,5 procentpoint over gennemsnittet. Ifølge undersøgelsen kan prisni-
veauforskelle kun forklare omkring 13 pct. af variationen i inflationsraterne.   

INFLATION OG PRIS- OG INDKOMSTNIVEAU  Figur 6 

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

AT: Østrig, BE: Belgien, DE: Tyskland, ES: Spanien, FI: Finland, FR: Frankrig, GR: Grækenland, IE: Irland, IT: Italien,
LU: Luxembourg, NL: Holland, PT: Portugal. Inflation er målt ved HICP uden energi og uforarbejdede fødevarer og 
er gennemsnittet for perioden 1999-2002. Prisniveauet og BNP er fra 1998 og er målt i forhold til EU-
gennemsnittet. 
Eurostat og EcoWin. 
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til en vis grad også i Portugal og Spanien kan forklares ved Balassa-
Samuelson effekt. Blandt lavinflationslandene passer modellen godt på 
Tyskland. 

I euroområdet er der fortsat betydelige forskelle i prisniveauerne ikke 
alene på ikke-handlede, men også på handlede varer. Prisforskellene 
skyldes bl.a. indirekte skatter, strukturen af distributionskanaler, kon-
kurrenceforholdene mv. Øget integration burde, alt andet lige, føre til 
konvergens i priserne og dermed inflationsforskellene. Tiltrædelseslan-
denes lave pris- og indkomstniveau vil formentlig betyde, at inflations-
forskellene i euroområdet øges, når de har kvalificeret sig til medlem-
skab af ØMUen. 

 
Cyklisk position 
Landene befinder sig i forskellige konjunkturfaser, hvilket også bidrager 
til at forklare divergerende udvikling i priserne. I perioder, hvor et lands 
output ligger over det potentielle, vil det typisk være et inflationspres 
og omvendt. Figur 7 viser en positiv sammenhæng mellem outputgabet 
og inflationen. Irland har haft højest inflation og størst positivt output-
gab, og i Holland synes der også at være en sammenhæng mellem en 
stærk konjunktur og en forholdsvis høj inflation. I den modsætte ende 
findes Tyskland, der har haft både lavest inflation og outputgab. For-
skelle i beskæftigelses- og lønudvikling, lønglidning og vækst i udlån 
understøtter også hypotesen om, at inflationsforskellene bl.a. er forår-
saget af cykliske faktorer.  

Tilrettelæggelsen af finanspolitikken er også af betydning for udvik-
lingen i inflationsforskelle. En ekspansiv finanspolitik vil stimulere væk-
sten og dermed påvirke outputgabet, hvilket kan påvirke inflationen. 
Som man kan se, er sammenhængen mellem finanspolitikken og inflati-
onen dog ikke entydig. Irland har ført en ekspansiv finanspolitik i perio-
den, hvilket nok har bidraget til landets høje inflation, men en næsten 
lige så lempelig finanspolitik i Tyskland har ikke forhindret en lav infla-
tion da der har været ledige resurser.  

INFLATIONSFORSKELLE IFØLGE BALASSA-SAMUELSON EFFEKTEN (BS) OG 
DE FAKTISKE INFLATIONSFORSKELLE  Tabel 1 

 BE DE GR ES FR IE IT NL AT PT FI 

BS    0,6 -0,6 1,6 0,5 0,1 1,3 0,5 0,1 0,2 0,7 0,5 
Faktisk -0,1 -0,8 1,4 1,2 -0,4 2,5 0,5 1,2 -0,2 1,7 0,4 

Anm.: AT: Østrig, BE: Belgien, DE: Tyskland, ES: Spanien, FI: Finland, FR: Frankrig, GR: Grækenland, IE: Irland, IT: Italien, 
LU: Luxembourg, NL: Holland, PT: Portugal. BS er beregnet af ECB som gennemsnittet af følgende undersøgelser:
Alberola and Turväinen (1998), IMF (1999), Canzoneri et al. (2001), De Grauwe & Skudelny, Sinn & Reutter (2001). 
Undersøgelserne dækker over forskellige perioder i tidsintervallet 1960-1997. De faktiske inflationsforskelle er 
gennemsnittet for perioden 1999-2002. Inflationen er målt ved HICP uden energi og uforarbejdede fødevarer.  

Kilde: ECB (2003b), Eurostat. 
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INFLATION, OUTPUTGAB OG BUDGETUNDERSKUD Figur 7 

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

AT: Østrig, BE: Belgien, DE: Tyskland, ES: Spanien, FI: Finland, FR: Frankrig, GR: Grækenland, IE: Irland, IT: Italien,
LU: Luxembourg, NL: Holland, PT: Portugal. Inflation er målt ved HICP uden energi og uforarbejdede fødevarer. 
Inflationen og outputgabet er gennemsnittet for perioden 1999-2002. Ændring i det cyklisk korrigerede budget-
underskud (CBU) er beregnet som forskel mellem CBU i 2002 forhold til 1998.   
Eurostat og EcoWin. 

 
Asymmetrisk påvirkning af chok 
Forskellig grad af afhængighed af olie kan betyde store afvigelser i in-
flationsraterne mellem landene i perioder med store ændringer i oliepri-
serne som fx det i 1999 og 2000, jf. figur 8, se også afsnittet om udvik-
ling i delkomponenterne af HICP. Sammenhængen mellem landenes af-
hængighed af olie (målt ved nettoimport som andel af BNP) og inflation 
i perioden 1999-2002 er ikke særlig stærk.1 Af højinflationslandene er 
det Grækenland og Portugal, der er mest afhængige af olie. Den svage 
sammenhæng mellem inflation og landenes afhængighed af olie kan 
bl.a. forklares med forskellige administrative foranstaltninger til at 
modvirke effekten af ændringer i energipriserne på forbrugerprisindek-
set.  

Euroen deprecierede kraftigt i perioden 1999-2000. Ændringer i valu-
takursen kan have forskellig effekt på lande, da nogle er mere afhængi-
ge af import fra lande uden for euroområdet end andre, jf. figur 8.2 
Irland, Holland og Belgien er de mest åbne lande målt ved import uden 
for euroområdet som andel af BNP. Som man kan se af tabel 2, er bidra-
get fra stigningen i importomkostningerne ret højt i Irland og Belgien, 
mens bidraget fra importomkostningerne til den samlede inflation i 
Holland er ikke særlig stort. Stigningen i inflationen i Belgien var trods 
dette moderat på grund af ændringer i administrativt fastsatte priser, 
som modvirkede effekten af den høje importinflation. Effekten af den 
seneste appreciering af euroen kan endnu ikke aflæses i større omfang i 
inflationsudviklingen. 
 

 1
  Se ECB (2003b). 

2
  Honohan og Lane (2003) finder, at ændringer i valutakursen har en betydelig effekt på inflationsfor-

skelle. Ifølge deres empiriske undersøgelse giver en relativ depreciering i den nominelle effektive 
valutakurs på 3,5 pct. en inflationsforskel på 1 procentpoint. I perioden 1998-2000 deprecierede den 
irske nominelle effektive valutakurs med 11 pct., mens den franske kun deprecierede med 4 pct.  
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Vare- og arbejdsmarkederne i euroområdet er præget af lav pris- og 
lønfleksibilitet, hvilket gør, at tilpasning til chok er langsom, især når 
der kræves tilpasning i nedadgående retning. I flere europæiske lande 
er debatten omkring strukturelle reformer på arbejdsmarkedet i fuld 
gang. Mens strukturreformer uden tvivl vil mindske inflationsforskellene 
på langt sigt, kan disse øge inflationsforskellene på kort sigt, med min-
dre de bliver gennemført samtidigt i alle lande. 
 
Andre årsager 
Derudover kan inflationsforskelle skyldes en række andre forhold som fx 
ændringer i administrativt fastsatte priser og indirekte skatter mv. Hol-
land er således det land, hvor ændringer i indirekte skatter har bidraget 
mest til inflationen i perioden. 

 
SAMMENFATNING  

Inflationsforskellene i euroområdet er stort set uforandrede i forhold til 
begyndelsen af 1999. Irland, Holland, Grækenland, Portugal og Spanien 
har gennem hele perioden haft højere inflation end gennemsnittet. 

INFLATION OG ÅBENHED Figur 8

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

AT: Østrig, BE: Belgien, DE: Tyskland, ES: Spanien, FI: Finland, FR: Frankrig, GR: Grækenland, IE: Irland, IT: Italien,
LU: Luxembourg, NL: Holland, PT: Portugal. I figuren til højre viser ændring i Inflation i perioden 1999-2002. 
Inflation er målt ved HICP uden energi og uforarbejdede fødevarer. Import uden for euroområdet som andel af 
BNP er gennemsnit for 2000-01.  
Eurostat, EcoWin og Honohan and Lane (2003). 

  

 

ÅRLIGE ÆNDRINGER I DEFLATOR FOR INDENLANDSK EFTERSPØRGSEL (DIE) 
OG BIDRAG FRA IMPORTOMKOSTNINGER (IO), PCT. Tabel 2 

 BE DE GR ES FR IE IT NL AT PT FI 

DIE    2,3 0,9 3,2 3,3 1,0 4,2 2,3 3,1 1,1 3,3 1,3 
IO 1,6 0,8 0,8 1,1 0,5 2,2 0,9 1,3 1,1 0,7 0,5 

Anm.: AT: Østrig, BE: Belgien, DE: Tyskland, ES: Spanien, FI: Finland, FR: Frankrig, GR: Grækenland, IE: Irland, IT: Italien, 
LU: Luxembourg, NL: Holland, PT: Portugal. Gennemsnitlig årlig ændring i deflator for indenlandsk efterspørgsel i 
perioden 1999-2002. 

Kilde: ECB (2003b) 
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Tyskland har derimod haft lav inflation. Antallet af lande, der afviger 
forholdsvis meget fra gennemsnittet, har været stigende indtil nyligt. 
Analysen af underkomponenterne viser, at det især er energi, der bidra-
ger til divergensen. Derudover er divergensen i inflationen i servicesek-
toren som forventet større end divergensen i inflationen i industrien 
(ekskl. energi). Givet, at de fleste faktorer, der har bidraget til inflations-
forskellene siden ØMUens start, fortsat vil være til stede, kan det heller 
ikke forventes, at inflationsforskellene vil forsvinde foreløbig. Dette 
understøttes af erfaringerne fra USA. 

Den partielle analyse af underliggende årsager til inflationsforskelle 
gennemført her kan ikke fuldstændig afdække en så kompleks problem-
stilling. Alligevel kan analysen bruges til at drage nogle vigtige konklu-
sioner. Det er forskellige forhold, der har bidraget i de lande, hvor infla-
tionen afveg fra den gennemsnitlige. For de tre lande med laveste ind-
komstniveau Portugal, Spanien og især Grækenland er pris- og ind-
komstkonvergens, herunder Balassa-Samuelson effekten, af størst be-
tydning. I det hollandske og det irske tilfælde spillede de cykliske fakto-
rer derimod en stor rolle. Derudover er Holland det land, hvor ændrin-
ger i de indirekte skatter har haft størst betydning for udviklingen i in-
flationen, og i Irland har ændringer i valutakursen formentlig også bi-
draget til den høje inflation. Den lave inflation i Tyskland kan i høj grad 
tilskrives den cykliske udvikling, men realøkonomisk konvergens har 
formentlig også medvirket. 

 I de tilfælde, hvor en forholdsvis høj inflation er en konsekvens af 
pris- og indkomstkonvergens eller cyklisk tilpasning, udgør det ikke et 
problem. Det er tydeligt ud fra ovenstående, at disse faktorer har spillet 
en stor rolle, men de kan næppe forklare udviklingen fuldstændigt. 
Stivhederne på arbejdsmarkedet har gjort tilpasningen til et stød som  
olieprisstigningerne i 1999-2000 langsom og har dermed formentlig 
også bidraget til forskelle. Strukturreformerne, som skal øge fleksibilite-
ten på arbejds- og varemarkedet, vil gøre tilpasningen til stød mere smi-
dig. En anden tilpasningsmulighed er at overveje en mere konsekvent 
stabilitets-orienteret finanspolitik. Det indebærer, at der skal skabes 
plads til at lade de automatiske stabilisatorer arbejde, og at man desu-
den kan justere finanspolitikken mere aktivt, hvis der er udsigt til over-
ophedning eller stor arbejdsløshed.  
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IMF og Nationalbankens balance 

Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen 
 
 
 
 

Den Internationale Valutafond, IMF, har til hovedsigte at forebygge 
kriser i det internationale monetære system. Institutionen overvåger den 
økonomiske og finansielle udvikling i sine 184 medlemslande og kom-
mer med anbefalinger omkring indretningen af den økonomiske politik. 
Desuden kan IMF yde kortvarige lån til sine medlemslande i tilfælde af 
betalingsbalanceproblemer. Som medlem af IMF har Danmark og fon-
den flere finansielle mellemværender. Danmarks medlemstilsagn til IMF 
kaldes  kvoten, og gennem indbetaling af kvotemidler deltager Natio-
nalbanken i finansieringen af de lån, som IMF tilbyder over sit såkaldte 
General Resources Account. Nationalbanken har ligeledes en beholdning 
af Special Drawing Rights, SDR, og Danmark er herudover deltager i en 
række specielle låneordninger, som administreres af IMF. 

Nationalbankens mellemværender med IMF indgår både på balancens 
passiv og aktivside. Aktivposterne fratrukket passivposterne er National-
bankens nettofordring på IMF, der efter internationale konventioner 
indregnes som en del af valutareserven. 

Nationalbankens nettofordring på IMF udgjorde 8,3 mia.kr. ultimo 
2002, hvilket svarer til godt 4 pct. af valutareserven. Kvoten udgør ca. 8 
pct. af valutareserven. I 1969, da Nationalbanken overtog ansvaret for 
mellemværender med IMF fra Finansministeriet, udgjorde Danmarks 
kvote 46 pct. af valutareserven. De finansielle mellemværender med IMF 
har således en mindre relativ betydning i dag end tidligere, jf. figur 1. 

I denne artikel fokuseres der på, hvordan IMF påvirker Nationalban-
kens balance, og hvordan de afledte finansielle risici styres. Det skal ind-
ledningsvis fremhæves, at Nationalbanken ikke har en kreditrisiko over 
for de enkelte lande, der modtager lån. 

 
IMF PÅ NATIONALBANKENS BALANCE 

I Nationalbankens regnskab, der offentliggøres årligt i Beretning og 
regnskab, optræder kun én IMF-relateret post på henholdsvis aktiv- og 
passivsiden, jf. tabel 1. 
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Det er imidlertid muligt at dele aktivposten op, så det nemmere kan 
forstås, hvorledes den er fremkommet, og hvorfor den løbende ændres. 
Fordringer på IMF består af følgende typer af mellemværender: Kvoten, 
SDR-beholdningen og de særlige låneordninger Poverty Reduction and 
Growth Facility, PRGF, og New Arrangements to Borrow, NAB. De re-
spektive mellemværender gennemgås alle i det følgende. Tabel 2 viser 
en opdeling af aktivposten i tabel 1. 

Da nettofordringen på IMF kan stilles til rådighed for Danmark med 
kort varsel, medregnes den i valutareserven. Modposten til tildelte SDR 
modregnes dog ikke i beholdningen af SDR. Dette skyldes, at selve formå-
let med SDR er at skabe et reserveaktiv, der er uafhængigt af guld eller 
andre landes betalingsbalanceposition. Det er og var således en central 
del af den internationale aftale om tildeling af SDR i 1969, at modposten 
til tildelte SDR ikke skulle fratrækkes i et lands valutareserver.  

DANMARKS KVOTE I FORHOLD TIL VALUTARESERVEN, 1969-2002 Figur 1 

Anm.: 
Kilde: 

Valutareserven er opgjort ekskl. guldbeholdning. 
IMF, International Financial Statistics. 

  

 

MELLEMVÆRENDER MED IMF  Tabel 1 

Mia.kr.    

Aktiver Passiver 

Fordringer på Den Internatio-
nale Valutafond mv.................... 8,3 

Modpost til tildelte særlige træk-
ningsrettigheder i Den Internationale 
Valutafond (SDR) ...................................... 1,7 

Kilde: Beretning og regnskab, 2002, Danmarks Nationalbank. 
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NATIONALBANKENS KVOTE 

Nationalbankens medlemstilsagn til IMF kaldes kvoten1. Danmarks kvote 
er på 1,6 mia.SDR svarende til 15,8 mia.kr. ultimo 2002.  

Kvoten posteres som udgangspunkt både på passiv- og aktivsiden. På 
passivsiden vises IMFs tilgodehavende i Nationalbanken, og på aktivsi-
den vises Nationalbankens fordring på IMF. 

En fjerdedel af kvoten skal ifølge fondsoverenskomsten indbetales til 
IMF i SDR eller i en almindelig anvendt valuta på de internationale valu-
tamarkeder, fx amerikanske dollar. Indbetalingen af dollar reducerer 
IMFs tilgodehavende i Nationalbanken. De resterende tre fjerdedele af 
kvoten er fondens tilgodehavende hos Danmarks Nationalbank før træk 
på kvoten. 

Forskellen mellem kvoten og fondens tilgodehavende kaldes Dan-
marks reservestilling over for fonden. Fondens tilgodehavende og der-
med også reservestillingen ændres løbende i forbindelse med, at IMF 
enten trækker eller indbetaler på sin konto, mens kvoten, der er IMFs 
maksimale træk, er fast. 

IMFs kvotemidler muliggør, at lande med betalingsbalanceproblemer 
kan opnå lån i IMF. Lånene formidles via et byttesystem, hvor lande, der 
har brug for "hård" valuta, køber valuta gennem IMF af lande, der har 
en gunstig valutasituation.  

Til illustration af bogføringen af et IMF-lån vises i tabel 3 et tænkt ek-
sempel, hvor et land foretager et køb af "hård" valuta fra IMF, og IMF 
finansierer hele dette køb ved at trække på Danmark. I praksis deles 
finansieringen af IMFs udlån mellem de lande (p.t. 44 lande), der anses 
for at have så god valuta- og reserveposition, at de kan optages på IMFs 
såkaldte "Financial Transactions Plan". 

 1
  For en nærmere beskrivelse af IMF-samarbejdet henvises til www.imf.org, www.nationalbanken.dk 

eller til Nationalbankens årsberetninger. 

MELLEMVÆRENDER MED IMF, OPDELT Tabel 2 

Balance, ultimo 2002, mia.kr. 

Aktiver Passiver 
Kvoten (fast) ..................................... 15,8 IMFs tilgodehavende ...................... 8,9 
Beholdning af SDR ............................ 0,7 Modpost til tildelte SDR ................. 1,7 
PRGF-lån ............................................ 0,6   
NAB .................................................... 0  

 

Anm.: Modposten til de tildelte SDR på passivsiden modregnes ikke i nettofordringerne, svarende til de principper der er 
fastlagt i IMFs manual for betalingsbalancestatistik. PRGF står for Poverty Reduction and Growth Facility og er en 
særlig låneordning til fattige lande. NAB står for New Arrangements to Borrow og er p.t. ikke i brug. National-
bankens reservestilling over for IMF er defineret som kvoten fratrukket IMFs tilgodehavende. Ultimo 2002 udgjor-
de reservestillingen således 6,9 mia.kr. (15,8-8,9 mia.kr.). 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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Valutareserven påvirkes ikke, når Danmark yder lån til andre lande via 
IMF gennem denne ordning, da eventuelle træk på valutareserven ud-
lignes af en stigende reservestilling, jf. tabel 3.  

 
BEHOLDNING AF SDR 

På Nationalbankens balance optræder desuden beholdningen af SDR 
(Special Drawing Right)1. Danmark har som udgangspunkt fået tildelt 179 
mio.SDR svarende til 1,7 mia.kr. Modposten til de tildelte SDR er et passiv, 
der pr. definition er fast og som kun ændres, når der tildeles nye SDR til 
de af IMFs medlemslande, der er deltagere i SDR-systemet2. Beholdningen 
af SDR er et aktiv, der er stillet til rådighed for Nationalbanken.  

Det er muligt for lande med behov for "hård" valuta at omveksle SDR 
hos lande med overskydende international likviditet (eller omvendt kø-
be SDR, hvis det er det, der ønskes). For at sikre likviditeten i SDR-
ordningen har Danmark ligesom en række andre af IMFs medlemslande 
indgået aftale med IMF om at ville veksle SDR inden for en ramme. For 
Danmark udgør denne ramme 25-300 mio.SDR. Nationalbankens be-
holdning af SDR svinger inden for denne ramme, jf. figur 2. 

Omveksling af SDR er i de senere år alene initieret af IMFs SDR De-
partment, der administrerer ordningen. Nationalbankens SDR-behold-
ning udgjorde 76 mio.SDR svarende til 0,7 mia.kr. ultimo 2002, hvilket 
betyder, at Nationalbanken på det tidspunkt netto havde solgt for ca. 1 
mia.kr. af de oprindeligt tildelte SDR.  

 1
  Værdien af SDR beregnes ud fra en kurv af valutaer: Euro, yen, pund og dollar. SDR er potentielt en 

fordring på andre deltagerlandes valutaer, således at ejere af SDR kan veksle til de pågældende valu-
ter.  

2
  Den sidste tildeling af SDR skete i 1981. I 1997 vedtog fonden et forslag, der ville indebære en for-

dobling af den eksisterende mængde SDR. Forslaget gik ud på, at alle fondens medlemslande ville 
kunne få tildelt samme mængde SDR i forhold til landets kvote (29,315788813 pct.). Danmark har 
godkendt dette forslag, men forslaget har endnu ikke kunne accepteres af tilstrækkelig mange lande 
til, at det kan træde i kraft. Bl.a. USA nægter at godkende forslaget.  

EKSEMPEL PÅ UDLÅN AF 1 MIA.KR. I DOLLAR VIA IMF Tabel 3 

Ændringer på balancen 

Aktiver  Passiver  
Kvote, fast ................................................... 0   
Valutareservens dollarbeholdning ............ -1 IMFs tilgodehavende .................. -1 

Ændringer i valutareserven  

Kvote, fast ......................................................................................................................... 0 
Reservestilling ................................................................................................................... +1 
Dollarbeholdning ............................................................................................................. -1 

Valutareserven, netto ....................................................................................................... 0 

Anm.: Reservestillingen stiger som følge af, at kvoten er uændret og fondens tilgodehavende falder (Reservestil-
ling=Kvote-IMFs tilgodehavende). 
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Denne ordning påvirker heller ikke valutareservens størrelse, da SDR-
beholdningen i forvejen medregnes i valutareserven. Ved en eventuel 
omveksling af SDR til fx dollar vokser Nationalbankens dollarbeholdning 
svarende til faldet i SDR-beholdningen, hvorfor den samlede valutare-
serve er uforandret.  

 
SÆRLIGE LÅNEORDNINGER 

Udover kvotemidler og SDR-ordning er der på aktivsiden af balancen 
anført Nationalbankens udlån via en særordning, PRGF, som står for 
Poverty Reduction and Growth Facility på 0,6 mia.kr. ultimo 2002. Ende-
lig er Nationalbankens deltagelse i ordningen New Arrangements to 
Borrow, NAB, anført1. Under NAB-ordningen kan der potentielt trækkes 
367 mio.SDR (ca. 3,5 mia.kr. ultimo 2002) på Nationalbanken, men den-
ne ordning er p.t. ikke i brug.  

De samlede nettofordringer på IMF udgjorde i alt 8,3 mia.kr. ultimo 
2002, jf. tabel 1 og 2. 

 
NATIONALBANKENS RISIKO I FORHOLD TIL IMF 

Finansielle risici i forhold til IMF kan opdeles i kreditrisiko, valutakursri-
siko og renterisiko. Nationalbanken har en betydelig krediteksponering 

 1
  De to låneordninger er beskrevet nærmer på www.imf.org. 

TILDELING OG BEHOLDNING AF SDR Figur 2 

Kilde: IMF. 
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over for IMF. IMFs kreditværdighed er imidlertid meget høj, hvorfor 
kreditrisikoen er særdeles lav. Rente- og valutakursrisiko holder Natio-
nalbanken meget begrænset1. 

Nationalbankens krediteksponering i forbindelse med ordningerne 
kan opdeles i eksponering over for IMF, over for PRGF "Trust Fund" og 
eksponering over for SDR Department.  

Nationalbankens krediteksponering over for IMF opgøres som sum-
men af Nationalbankens kvote samt afgivne lånetilsagn under NAB-
ordningerne på 367 mio. SDR (3,5 mia.kr. ultimo 2002).  

Inden for PRGF-ordningen har Nationalbanken – garanteret af den 
danske stat – givet tilsagn om maksimalt at udlåne 100 mio.SDR. (962 
mio.kr. ultimo 2002). PRGF-låneordningerne administreres af IMF som en 
separat "Trust fund" med egne (meget store) reserver. 

Nationalbankens krediteksponering over for SDR Department opgøres 
som bankens forpligtelser til betaling af SDR. Nationalbanken er maksi-
malt forpligtet til at købe SDR svarende til det dobbelte af værdien af 
de tildelte SDR, dvs. 3,4 mia.kr. ultimo 2002. 

Den samlede krediteksponering fremgår af tabel 4.  
Nationalbanken har ikke kreditrisiko over for tredjelande i forbindelse 

med lån eller omveksling af kvotemidler eller SDR, da alle fordringer 
holdes på IMF, SDR Department eller på de specielle låneordninger. Kre-
ditrisikoen vurderes som lav på grund af IMFs høje kreditværdighed. 
Kreditværdigheden kommer via de mellemstatslige aftaler, som med-
lemslandene gennem fondens artikler har forpligtet sig til over for hin-
anden og via IMFs reserver, herunder en betydelig guldreserve2. 

 1
  Risikostyring i Nationalbanken er beskrevet i Ib Hansen og Christian Ølgaard, Nationalbankens risiko-

styring, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2000. 
2
  Guldreserven udgør ca. 3.200 tons pr. 31. juli 2003 og opgøres i IMFs "Financial Statement" til histo-

risk kostpris, hvilket er bestemt af fondens artikler. Da dette er betydeligt under markedsværdien, 
udgør guldreserven således en betydelig skjult reserve for fonden. 

NATIONALBANKENS KREDITEKSPONERING OVER FOR IMF Tabel 4 

Ultimo 2002 Mia.kr. 

IMF   
Kvote .............................................................................................................  15,8 
New Arrangements to Borrow, NAB ...........................................................  3,5 

PRGF, Trust fund   
Poverty Reduction and Growth Facility........................................................ 1,0 

SDR-Department   
SDR (Maksimum svarende til det dobbelte af tildelingen) ........................  3,4 

Krediteksponering, i alt ................................................................................  23,7 

Anm.: Udlån under PRGF-ordningen er garanteret af den danske stat, da den administreres af IMF som en separat "Trust 
fund".  
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Nationalbanken har umiddelbart en valutakursrisiko i SDR som følge af, 
at mellemværender med IMF afregnes i SDR. Ved styringen af National-
bankens valutarisiko, fordeles værdien af SDR ud på de valutaer, der 
indgår i beregningen af SDR, og efterfølgende indgås terminsforretnin-
ger, så risikoen alene er over for euro, som Danmark fører fastkurspoli-
tik overfor. Køb og salg af SDR påvirker dermed ikke Nationalbankens 
valutaeksponering, og valutakursrisikoen over for IMF kan således hol-
des meget begrænset. 

SDR forrentes af IMF med en vægtet 3-måneders rente fra USA, Japan, 
euroområdet og Storbritannien. Renten på reservestillingen formindskes 
med et bidrag (i oktober 2003 ca. 0,1 pct.) til dækning af IMFs admini-
stration samt til opbygning af reservefonde i IMF1. 
Nationalbanken holder renterisikoen over for IMF meget lav, idet alle 
transaktioner i forbindelse med låneordningerne og omveksling af SDR 
holdes neutrale for valutareservens varighed. Transaktioner i forbindelse 
med låneordningerne medfører alene ændringer i valutareservens pen-
gemarkedsplaceringer. 

 1
  Nationalbankens udestående på PRGF-låneordningen forrentes ligeledes med SDR-renten. De fattige 

udviklingslande, der modtager lån under ordningen betaler imidlertid kun 0,5 pct. p.a. i rente. For-
skellen mellem den markedsbestemte SDR-rente og den lave lånerente dækkes ved rentesubsidier. 
Det skal nævnes, at disse rentesubsidier dækkes af industrilandene og andre rige lande via deres bi-
standsbudgetter (i Danmark DANIDA). Nationalbanken bidrager derfor ikke med rentestøtte til ord-
ningen. 
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Kinas rolle i den globale økonomi 

Gitte Wallin Pedersen, Internationalt Kontor 
 

INDLEDNING 

Siden 1978 har Kina haft konstant høje vækstrater som følge af de om-
fattende økonomiske reformer, der blev påbegyndt to år efter Mao Ze-
dongs død. Kina har siden da været en statsstyret økonomi kombineret 
med markedsøkonomi i særligt udpegede områder.  

Den økonomiske udvikling har mangedoblet Kinas betydning i verdens-
økonomien siden slutningen af 1970'erne, om end Kinas andel af verdens 
BNP og handel langt fra står mål med befolkningens størrelse, jf. tabel 1 
og 2. Til sammenligning er Kinas BNP 7 gange større end Danmarks.  

Kina er i dag den sjette største økonomi i verden målt på BNP. Trods 
de høje vækstrater gennem mange år er der lang vej op til USA og Ja-

 
DE STØRSTE ØKONOMIER I VERDEN I 2002 Tabel 2 

 
BNP andel  

(pct. af global) 
BNP vækst 

(pct.) 
Befolkning  

(pct. af global) 
BNI/Indbygger  

(dollar) 

USA ..................................... 32,3 2,3 4,7 35.060 
Japan .................................. 12,3 -0,7 2,1 33.550 
Tyskland ............................. 6,1 0,2 1,3 22.670 
Storbritannien ................... 4,8 1,5 0,9 25.250 
Frankrig .............................. 4,4 1,0 1,0 22.010 
Kina .................................... 3,8 8,0 20,7 940 
Italien ................................. 3,7 0,4 0,9 18.960 

Verden................................ 100,0 1,7 100,0 5.080 

Memo: Eurolandene.......... 20,5 0,7 4,9 20.230 

Anm.: Kinas andel af verdens BNP er 12 pct., hvis den måles i købekraftspariteter, hvilket først og fremmest har betyd-
ning for den kinesiske velstand. 

Kilde: Verdensbanken. BNP er i løbende priser. 

KINAS VÆGT I VERDENSØKONOMIEN  Tabel 1 

Kinas andel af global (i pct.) BNP Handel Befolkning 

1977 ................................................................ 0,7 0,6 22,4 
1982 ................................................................ 0,9 1,2 22,0 
1987 ................................................................. 1,4 1,7 21,7 
1992 ................................................................ 1,8 2,2 21,5 
1997 ................................................................ 2,7 2,9 21,1 
2002 ................................................................ 3,4 4,8 20,7 

Kilde: Tal for BNP (faste priser) og befolkning er fra Verdensbanken, mens tal for handel er fra IMF. 
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pan, og bruttonationalindkomsten i forhold til befolkningens størrelse 
er meget lav, også når der sammenlignes med verdensgennemsnittet.1 
Men fattigdommen er halveret i løbet af 1990'erne, således at kun 16 
pct. af den kinesiske befolkning levede for mindre end 1 dollar om da-
gen i 2000.2  

Den decentrale udviklingsmodel har skabt regionale forskelle med 
hensyn til indkomstniveau, infrastruktur mv., især mellem det centrale 
Kina og de mere velstående kystområder i Østkina. Den rigeste femtedel 
af befolkningen står for knap halvdelen af det samlede forbrug.3 

Den kinesiske vækst har først og fremmest været drevet af markeds-
orienterede reformer og en åbning af den kinesiske økonomi over for om-
verdenen. Sammen med lave produktionsomkostninger har ikke mindst 
de seneste års liberaliseringer betydet markante stigninger i eksporten og 
de udenlandske direkte investeringer. Den høje udenlandske efterspørg-
sel styrker Kinas position i regionen og i verden, men betyder samtidig  
øget fokus på, om Kinas vækst sker på bekostning af andre lande.  

 
KINAS ÅBNING OVER FOR VERDEN 

Politisk har Kina gradvist tilstræbt en mere konstruktiv og diplomatisk 
linje, hvilket betyder, at Kina er ved at blive anerkendt som en stormagt. 
Således deltog præsident Hu Jintao som den første kinesiske leder no-
gensinde i et G8-møde i 2003. Økonomisk er den nye åbenhed indtil 
videre fokuseret på handel og direkte udenlandske investeringer, mens 
kapitalrestriktioner fortsat spiller en væsentlig rolle på det finansielle 
område.  

Såvel politisk som økonomisk står Kinas optagelse i Verdenshandelsor-
ganisationen WTO den 11. december 2001 som en milepæl. WTO-
forpligtelserne kræver omfattende tilpasninger af den kinesiske økono-
mi og lovgivning, jf. boksen. Samtidig skal de forskellige sektorer i den 
kinesiske økonomi forberedes til den øgede konkurrence.  

 
Varehandel 
Kinas varehandel er gennemsnitligt steget godt 15 pct. om året gennem 
de sidste 20 år. Typisk fokuseres der på eksporten, men væksten i importen 
har ikke været væsentligt lavere. I 2002 udgjorde eksporten 26 pct. af BNP, 
mens importen udgjorde 24 pct. af BNP. Til sammenligning udgjorde eks-
porten og importen henholdsvis 33 og 28 pct. af BNP i Danmark i 2002.4  

 1
  Den kinesiske bruttonationalindkomst pr. indbygger er også lav, hvis der regnes i købekraftsparite-

ter. I henhold til Verdensbanken var den i 2002 således 4.390 dollar mod 7.570 dollar på verdensplan 
(World Development Indicators, WDI, 2003).  

2
  Verdensbanken. 

3
  Jf. UN Human Development Report 2003. 

4
  Jf. IMF Direction of Trade Statistics, Verdensbanken og Danmarks Statistik. 



 

26-11-2003 06:55    Antal sider: 15   Rev. nr. 2   H:\kvo\dan\2003\4kvt\tiltryk\061-075.doc  

Oprettet af Gitte Wallin Pedersen    

63 

Kinas største handelspartner er Japan med 17 pct. af Kinas samlede han-
del efterfulgt af USA og Hongkong med henholdsvis 16 og 11 pct.1 
Hongkongs betydning er reduceret markant gennem 1990'erne, jf. figur 
1. USA, Japan og Hongkong aftager i dag ca. 55 pct. af Kinas eksport 
tilsammen. Kinas import er i højere grad end eksporten fordelt på man-
ge forskellige lande, men særligt Japan, Hongkong, Taiwan, USA og 
Korea er vigtige handelspartnere. 

Overordnet adskiller strukturen i Kinas varehandel sig ikke væsentligt 
fra industrialiserede lande – som fx USA – med hovedvægt på fremstil-
lingsvarer og begrænset handel med landsbrugsprodukter, jf. tabel 3. 
Derimod adskiller Japan sig markant fra både USA og Kina, idet import 
af landbrugsprodukter og råstofudvinding har en betydelig størrelse. En 
væsentlig forskel mellem de tre lande ses i eksporten af maskiner og 

 1
 Alle tal for Hongkong bør tages med forbehold på grund af registreringsmetoden i forbindelse med 

transithandel. Hongkongs store rolle i den kinesiske handel giver også mere generelt anledning til 
forskelle i opgørelsen af den bilaterale handel mellem Kina og den enkelte handelspartner. 

KINAS OPTAGELSE I WTO Boks 

Kina blev optaget i WTO den 11. december 2001 efter 15 års forhandlinger. I den for-

bindelse forpligtede Kina sig til at behandle alle WTO-medlemmer ikke-diskrimine-

rende, således at udenlandske virksomheder behandles mindst lige så godt som kine-

siske virksomheder. Tilsvarende skal kinesiske varer, produceret med henblik på hen-

holdsvis eksport og indenlandsk salg, behandles ens. Implementeringen skal ske gen-

nem revision af kinesisk lovgivning, som bringer den i fuld overensstemmelse med 

WTO-aftalens betingelser.  

WTO og Kinas aftale er omfattende og indeholder specifikke tidsplaner for tilpas-

ningen på en lang række områder. Overordnet kan følgende fremhæves: 

• Varer. Gradvis afskaffelse eller reduktion af told, overvejende i 2004, men senest i 

2010. Gennemsnitligt nedbringes told på landsbrugsprodukter til 15 pct., mens told 

på industrivarer nedbringes til 8,9 pct. Kina skal begrænse subsidier til landbruget 

til 8,5 pct. af produktionen. Kvoter på tekstiler skal ophøre for alle WTO-

medlemmer den 31. december 2004, men indtil udgangen af 2008 må WTO-

medlemmer begrænse tekstilimporten fra Kina i tilfælde af markante markedsfor-

styrrelser.  

• Tjenesteydelser. Hvad angår finansielle institutioner, må de udenlandske institutio-

ner allerede ved Kinas tiltrædelse tilbyde transaktioner i udenlandsk valuta. To år 

efter tiltrædelsen må de udenlandske institutioner tilbyde kinesiske virksomheder 

transaktioner i kinesisk valuta. Fem år efter tiltrædelsen skal alle restriktioner være 

ophævet. Hvad angår forsikringsselskaber, åbnes der gradvist op for udenlandsk 

ejede selskaber. To år efter tiltrædelsen tillades fuldt udenlandsk ejede selskaber 

inden for skadesforsikring – for andre typer af forsikring tillades først fuldt uden-

landsk ejede  selskaber fem år efter tiltrædelsen.  

Kilde: WTO. 
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transportudstyr, som for USAs – og i endnu højere grad Japans – ved-
kommende er klart den vigtigste eksportgruppe. For Kina består ca. 40 
pct. af eksporten af varer som tøj, tekstiler, fodtøj og legetøj.  

Kina er fortrinsvis eksportør af billige arbejdskraftsintensive produkter 
uden avanceret teknologi og har først og fremmest komparative fordele 
inden for læderprodukter, tøj, tekstiler og til dels IT- og forbrugselek-

DESTINATONER FOR KINESISK EKSPORT Figur 1 

Kilde: Direction of Trade Statistics, IMF. 

  

 

HANDELSSAMMENSÆTNING FOR KINA, USA OG JAPAN I 2002 Tabel 3 

 Kina Japan USA 

Andele i pct. Eksport Import Eksport Import Eksport Import 

Landbrug og fiskeri ..................... 5,8 7,4 1,1 16,7 10,4 6,2 
Råstofudvinding .......................... 4,2 11,9 1,7 24,7 3,7 12,5 
Fremstillingsvarer ........................ 90,0 80,7 97,2 58,6 85,9 81,3 
  Jern og metal ............................. 1,0 4,6 3,9 0,7 0,9 1,4 
  Kemikalier .................................. 4,7 13,3 8,3 7,7 12,3 7,7 
  Andet halvfabrikata .................. 7,8 4,9 4,5 4,4 6,3 7,3 
  Maskiner og transportudstyr .... 39,1 46,7 70,2 28,5 52,8 44,8 
  Tøj og tekstiler........................... 19,0 4,9 1,6 6,7 2,5 7,3 
  Andre forbrugsvarer1................. 18,4 6,3 8,6 10,6 11,1 12,8 

Varer i alt ..................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Varer i alt (mia.dollar)2 ................ 324,9 293,6 398,8 330,5 662,1 1.149,2 

Kilde: International Trade Statistics 2003, WTO. 
1 Inkl. husholdningsartikler, fodtøj, fotoudstyr, ure. 
2 Ekskl. uspecificerede produkter. 

1990

USA EU (15) Japan Hongkong Øvrige lande

2002
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tronik.1 Med hensyn til højteknologiske varer er Malaysia, Filippinerne 
og Singapore i front, og Kina er ikke på niveau med USA og Japan.2 Ikke 
desto mindre er omstillingen i gang, og højteknologiske varer må for-
ventes at få en betydelig vægt i de kommende år. De højteknologiske 
varers andel af eksporten blev fordoblet fra 1995 til 2001, udgifterne til 
forskning og udvikling øges hastigt, og der uddannes i øjeblikket ca. 
700.000 ingeniører om året. 

 
Udenlandske direkte investeringer 
Direkte udenlandske investeringer har været et vigtigt element i Kinas 
åbning over for omverdenen. Reglerne var oprindeligt særdeles restrik-
tive, men de er gradvist blevet lempet, og investeringer er gjort attrakti-
ve gennem skatteincitamenter og oplysningskampagner. Samtidig er 
lønningerne lave, og visse industrier er liberaliserede. De udenlandske 
direkte investeringer var stort set ikke eksisterende i slutningen af 
1970'erne, men udgjorde i 2002 godt 4 pct. af BNP.  

Udenlandske direkte investeringer er vanskelige at opgøre og kan væ-
re svingende fra år til år, men for Kina er investeringerne steget støt i 
løbet af 1990'erne, jf. tabel 4. Globalt set har USA gennem mange år 
været den største modtager af direkte udenlandske investeringer, men i 
2002 nåede Kina op på knap 53 mia.dollar og overhalede dermed USA. 
For USA var de direkte investeringer særligt lave i 2002 under indtryk af 
den svage konjunktursituation. Den kinesiske udvikling indebærer, at 
landet absolut set er kommet op på det niveau, som de store europæi-

 1
  Jf. International Trade Center (UNCTAD/WTO). Komparative fordele er opgjort efter Balassa-formlen. 

For de anførte sektorer er andelen af verdenseksporten væsentlig højere end sektorens andel af lan-
dets eksport (1,72-4,53).  

2
  Jf. Verdensbanken. 

UDENLANDSKE DIREKTE INVESTERINGER I UDVALGTE LANDE Tabel 4 

Mia.dollar 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Kina............................... 11,2 33,8 40,2 43,8 40,8 52,7 
USA ............................... 18,9 45,1 84,5 174,4 314,0 30,0 
Japan ............................ 2,8 0,9 0,2 3,2 8,3 9,3 
Singapore ..................... 2,2 8,6 8,6 7,6 12,5 7,7 
Indien............................ 0,2 1,0 2,5 2,6 2,3 3,4 
Korea ............................ 0,7 1,0 2,3 5,4 9,3 2,0 
Taiwan.......................... 0,9 1,4 1,9 0,2 4,9 1,4 
Indonesien.................... 1,8 2,1 6,2 -0,4 -4,6 -1,5 

Verden.......................... 175,8 256,0 386,1 686,0 1.393,0 651,2 

Memo: Danmark.......... 1,0 5,0 0,8 7,7 32,8 6,0 

Kilde: UNCTAD (World Investment Report). 
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ske lande typisk befinder sig på. De øvrige asiatiske lande er ikke store 
modtagere af udenlandske direkte investeringer.  

I de første år var Hongkong og Taiwan de væsentligste investorer i Ki-
na, men efterhånden er multinationale selskaber fra USA, Europa og 
Japan også begyndt at spille en stor rolle.1 Hongkong står for en tredje-
del af de udenlandske direkte investeringer, hvilket er mere end tre 
gange så meget som den næststørste investor, USA, jf. figur 2. Stort set 
alle investeringer er sket i det østlige Kina, hvor de kinesiske myndighe-
der har udpeget særlige økonomiske zoner, som i udgangspunktet fik 
tilladelse til vidtgående liberaliseringer. Først i løbet af 1990'erne har 
investeringerne kunnet sprede sig til andre dele af Kina.  

For amerikanske og europæiske investeringer vurderes potentialet i 
form af det kinesiske markeds størrelse at være afgørende for interes-
sen, mens Hongkong og Taiwan mere har været fokuseret på omkost-
ningsmæssige fordele, især i form af lave lønninger, med henblik på 
eksport. Over halvdelen af Kinas vareeksport produceres af helt eller 
delvist udenlandsk ejede virksomheder.2 For alle udenlandske investorer 
må de kinesiske myndigheders åbne og liberale indstilling i form af let 
adgang og diverse præferentielle ordninger i fx skattesystemet dog an-

 1
  Jf. Wanda Tseng og Harm Zebregs (2002) Foreign Direct Investments in China: Some Lessons for other 

countries. IMF Policy Discussion Paper. 
2
  Jf. JP Morgan Special Report (2003), Understanding China's trade. 

OPRINDELSESLANDE FOR DIREKTE INVESTERINGER  I KINA I 2002 Figur 2 

Anm.: 
Kilde: 

Ovenstående 12 lande tegner sig akkumuleret for 76,8 pct. af udenlandske direkte investeringer i Kina i 2002. 
National Bureau of Statistics of China.  
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ses for afgørende.1 De præferentielle ordninger er en væsentlig forkla-
ring på, at investeringerne i Kina ligger langt over investeringer i fx In-
dien, der også kan byde på lave lønninger og et stort lovende marked. 
De fleste studier tyder i øvrigt på, at der i Kina er en nær sammenhæng 
mellem direkte udenlandske investeringer og væksten i BNP. Investerin-
gerne bliver tiltrukket af et stort marked i vækst og bidrager derefter 
selv til væksten. Direkte udenlandske investeringer vurderes således at 
have bidraget med næsten 3 procentpoint om året af Kinas vækst gen-
nem 1990'erne.2 

 
Finansielle forhold 
De kinesiske kapitalrestriktioner har traditionelt været omfattende, og 
lempelser er kun langsomt ved at blive gennemført. Siden 1994 har Kina 
i praksis ført fastkurspolitik i forhold til dollaren inden for et bånd på  
± 0,3 pct., som efter den asiatiske krise blev indsnævret yderligere til  
± 0,02 pct.3 Hvis der ikke umiddelbart opnås ligevægt, intervenerer cen-
tralbanken og absorberer overskydende udbud eller efterspørgsel. Den 
kinesiske valuta, renminbi, er kun konvertibel i begrænset omfang, og 
kun få udvalgte banker må handle i markedet. Virksomhederne skal i vid 

 1
  En del af investeringerne vurderes også at skyldes såkaldt round-tripping, dvs. kinesisk kapital, der 

vender tilbage til Kina som udenlandske investeringer for at drage fordel af disse ordninger. 
2
  Jf. Harm Zebregs (2003): Foreign Investment and Output Growth. IMF: China Competing in the 

Global Economy. 
3
  Jf. Nicolas Blancher (2003): Exchange Rate Policy. IMF: China Competing in the Global Economy. 

INFLATION OG VALUTAKURS I KINA  Figur 3 

Kilde: EcoWin. 
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udstrækning aflevere valuta til én af disse banker og foretage transakti-
oner igennem dem. Kapitalrestriktionerne er kun langsomt ved at blive 
lempet. Perioden siden 1978 har omfattet perioder med høj inflation og 
svækkelse af renminbien, hvilket fastkurspolitikken gjorde op med i 
1994, jf. figur 3.  

Den finansielle sektor er afhængig af kapitalrestriktionerne. Det fi-
nansielle system havde ved udgangen af 2002 nødlidende lån svarende 
til 45 pct. af BNP, eller knap 560 mia.dollar. Størstedelen af de nødliden-
de lån er optaget i pengeinstitutterne, hvor 21 pct. af udlånene var nød-
lidende i midten af 2003, svarende til 30 pct. af BNP. Problemet er størst 
hos de fire store statsejede kommercielle banker, som har givet lån til 
bl.a. store urentable statsejede virksomheder, hvoraf de fleste ikke har 
mulighed for at betale lånene tilbage. Ikke desto mindre er der udsigt til 
en finansiel åbning, idet WTO-betingelserne indebærer fuld markedsad-
gang for udenlandske banker ved udgangen af 2006.  

Udenlandske investorers muligheder for at investere i kinesiske værdi-
papirer er gradvist ved at blive forbedret. Det kinesiske aktiemarked 
består af A- og B-aktier. Traditionelt har A-aktier været angivet i ren-
minbi og forbeholdt indenlandske investorer, men siden december 2002 
har visse udenlandske finansielle institutioner også kunnet købe A-
aktier. Indtil videre har dette ikke haft stor indflydelse på udviklingen i 
aktieindekset, jf. figur 4, formentlig bl.a. fordi institutionerne skal op-

 

UDVIKLINGEN I KINESISKE AKTIEKURSER  Figur 4 

Anm.: 
Kilde: 

Månedlige observationer (gennemsnit). Sidste observation 14. november 2003. 
EcoWin. 
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fylde strenge krav for at få tilladelse, og aktiehandlen derefter er under-
lagt en lang række restriktioner.  

Tilsvarende var B-aktier, som er angivet i dollar og Hongkong-dollar, 
tidligere forbeholdt udenlandske investorer. Handel med B-aktier blev 
tilladt for indenlandske investorer i starten af 2001, hvor kurserne blev 
fordoblet på to måneder. Sammen med en høj kinesisk opsparing tyder 
dette på, at lempelser af kapitalrestriktionerne over for indenlandske 
investorer kan føre til en væsentlig kapitaludstrømning fra Kina. 

 
KONSEKVENSER FOR RESTEN AF VERDEN 

Kinas økonomiske udvikling har givet anledning til frygt for, at Kinas 
vækst sker på bekostning af andre lande, herunder de asiatiske lande. 
Hverken den asiatiske krise i 1997-98 eller de sidste par års verdensøko-
nomiske stagnation har hindret den kinesiske økonomi i at vokse. 

Kinas vækst har gennem 1990'erne ligget klart over de fleste lande i 
verden, og udviklingen forventes at fortsætte, bl.a. som følge af Kinas 
udviklingstrin og mulighed for at udnytte catching-up-effekter, jf. figur 
5. Ikke desto mindre har de fleste lande i Asien også haft høj økonomisk 
vækst sammenlignet med resten af verden. Bortset fra årene med den 
asiatiske krise har væksten i USA, EU og Japan ligget på et væsentligt 
lavere niveau end de asiatiske landes. Gennem de sidste 20 år har nye 

 

ÅRLIG VÆKST I BNP FOR UDVALGTE LANDE Figur 5 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Asien: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Kina, Fiji, Indien, Indonesien, Kiribati, Laos, Malaysia, 
Maldiverne, Myanmar, Nepal, Pakistan, Papua New Guinea, Filippinerne, Samoa, Salomonøerne, Sri Lanka, 
Thailand, Tonga, Vanuatu og Vietnam.   
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produktionsmønstre været ved at danne sig i Asien, hvor arbejdskrafts-
intensive industrier flytter fra de nye asiatiske industrilande (Hongkong, 
Korea, Singapore og Taiwan) til bl.a. Kina. Det er sket uden, at velfær-
den er faldet.1 I henhold til Verdensbanken er tendensen med stigende 
bruttonationalindkomst pr. indbygger (faste priser) i de nyindustrialise-
rede asiatiske lande fortsat også efter den asiatiske krise og Kinas åb-
ning over for verden.   

Hvad angår eksport har flere asiatiske lande – i modsætning til Kina – 
mistet eksportandele, jf. tabel 5. Her skal det dog bemærkes, at Kina 
typisk har handelsunderskud i forhold til en række asiatiske lande, her-
under Taiwan, Korea, Malaysia, Thailand og Filippinerne.2 I de første 
måneder af 2003 indeholdt top-ti listen over Kinas bilaterale handelsun-
derskud netop disse lande samt Japan.3 Hvad angår udenlandske direkte 
investeringer har de stigende investeringer i Kina ikke ført til faldende 
investeringer i det øvrige Asien.4 Japan, Korea og Taiwan har set stig-
ninger siden 1995, jf. tabel 4. Indonesien har haft problemer, hvilket skal 
ses i lyset af bl.a. terrorangrebet på Bali og den økonomiske og politiske 
situation i Indonesien i øvrigt. Indenlandske faktorer er afgørende for 
udenlandske direkte investeringer, og som tidligere nævnt har Kina 
valgt at etablere favorable ordninger. 

Blandt de mere velstående lande har der bl.a. været en frygt for at mi-
ste beskæftigelse i fremstillingssektoren til fordel for Kina, og USA har 
tilkendegivet at ville indføre told på kinesiske tekstiler. I USA og Japan 
udgør beskæftigelsen i fremstillingssektoren en stadig mindre del af den 
samlede beskæftigelse, jf. figur 6.  

 1
  Se bl.a. BIS 73rd Annual Report (2003). 

2
  Jf. IMF Direction of Trade Statistics. 

3
  Jf. Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 

4
  Se fx Deutsche Bank (2003): China as potential superpower: Regional responses. 

UDVALGTE LANDES ANDELE AF DEN GLOBALE EKSPORT Tabel 5 

Andele i pct.  1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Kina .............................................. 2,28 2,85 2,85 3,40 3,91 5,12 
USA ............................................... 11,93 12,07 11,75 12,60 12,10 10,91 
Japan ............................................ 9,07 9,31 7,76 7,18 7,50 6,56 
Korea ............................................ 2,04 2,27 2,59 2,46 2,69 2,54 
Taiwan.......................................... 2,17 2,21 2,19 2,05 2,32 n.a. 
Singapore ..................................... 1,69 2,28 2,36 2,04 2,16 1,97 
Indonesien.................................... 0,91 0,94 0,94 0,90 0,97 0,90 
Indien ........................................... 0,49 0,57 0,61 0,67 0,69 0,79 

Verden.......................................... 100 100 100 100 100 100 

Memo: Danmark.......................... 1,12 0,94 0,89 0,89 0,80 0,70 

Kilde: IMF (Direction of Trade Statistics).
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Ikke desto mindre tyder beregninger på, at kun en meget lille del af 
udviklingen i USA og Japan kan tilskrives Kina.1 Tilbagegangen i beskæf-
tigelsen i fremstillingssektoren skyldes først og fremmest produktivitets-
stigninger og øget velstand, som igen øger efterspørgslen efter tjene-
steydelser. Eksempelvis fordobledes produktiviteten i den amerikanske 
fremstillingssektor fra 1980 til 2001.2 

Derudover har Japan kritiseret Kina for at eksportere deflation og op-
fordret til en opjustering af renminbien. Problemet er formentligt over-
drevet i lyset af, at de deflationære effekter overvejende vedrører billi-
gere fremstillingsvarer, som udgør en relativt lille andel af forbrugerpris-
indekset i de øvrige asiatiske lande. Desuden har de fleste asiatiske lan-
de valutakursregimer, som muliggør inflationsmål.3 Endelig er deflatio-
nen i dag afløst af en svag inflation i Kina målt ved forbrugerpriserne. 
Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år.  

Senest er det USA, der har kritiseret Kinas fastkurspolitik og opfordret 
til en mere fleksibel renminbi. Dollaren er faldet markant i 2003, og 
renminbien har fulgt dollaren. USA har vurderet, at den kinesiske øko-
nomi er stærk, og at renminbien er undervurderet, bl.a. i lyset af den 
hastigt voksende valutareserve, jf. figur 7. Der er lavet beregninger, som 
tyder på  at renminbien er undervurderet i størrelsesordenen 15-25 pct.4 

 1
  Se fx UBS (2003) Outsourcing, Shmoutsourcing. 

2
  Jf. Ecowin, output per hour. 

3
  Dog har bl.a. Hongkong og Malaysia knyttet deres valutaer til dollaren. 

4
  Se fx Morris Goldstein (2003), China's Exchange rate regime. 

ANDEL AF ARBEJDSSTYRKEN BESKÆFTIGET I INDUSTRIEN Figur 6 

Kilde: EcoWin og Verdensbanken. 
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Amerikansk og japansk fokus på Kina skal bl.a. ses i lyset af, at Kina er 
en stor handelspartner. I mange år var det amerikanske handelsunder-
skud størst i forhold til Japan. Men i 2000 overtog Kina denne position, 
og i 2002 havde USA et underskud på 103 mia.dollar til Kina, hvilket er 
langt større, end Japan nogensinde har kunnet præstere, jf. figur 8.1 I 
2002 var Kina den tredjestørste eksportør til USA efter Canada og Mexi-
co. For Japan har USA været den største handelspartner gennem mange 
år, både hvad angår import og eksport, men i 2002 overtog Kina første-
pladsen i den japanske import. I øvrigt er Danmarks handelsunderskud i 
forhold til Kina ligeledes stigende og var knap 7 mia.kr. i 2002.2 Generelt 
er Kinas store handelsoverskud i forhold til USA ikke typisk for den 
bilaterale handel mellem Kina og andre lande, idet Kinas samlede 
overskud på handelsbalancen var ca. 30 mia.dollar i 2002, og dermed 
langt under overskuddet i forhold til USA.3  

En justering af renminbien vil ikke nødvendigvis have en markant po-
sitiv effekt på den amerikanske handelsbalance. I perioden 1995-2001 
blev den reale effektive dollarkurs styrket over 30 pct.4 USAs vareimport 
fra Kina steg i denne periode gennemsnitligt med 15 pct. om året, selv 

 1
  I henhold til IMF Direction of Trade Statistics var Kinas handelsoverskud i forhold til USA 43 

mia.dollar i 2002. Der er generelt store forskelle i opgørelsen fra henholdsvis Kina og dets handels-
partnere på grund af Hongkongs store betydning i Kinas handel.  

2
  Jf. Danmarks Statistik, Statistisk Årbog 2003. 

3
  Jf. IMF Direction of Trade Statistics. 

4
  Jf. EcoWin. 

KINESISK VALUTARESERVE OG NOMINEL VALUTAKURS Figur 7 

Kilde: EcoWin. 
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om USAs samlede vareimport gennemsnitligt kun steg med 8 pct. om 
året.1 Amerikanske importører har dermed anset kinesiske varer for rela-
tivt "billige" på trods af, at renminbien – i modsætning til mange andre 
valutaer – fulgte den amerikanske dollars styrkelse. Den høje kinesiske 
eksport afspejler i vid udstrækning produktivitetsstigninger og kompa-
rative fordele i form af lave produktionsomkostninger. Institute for In-
ternational Economics har vurderet, at en opjustering af renminbien på 
20 pct. kombineret med en opskrivning på 10 pct. i de øvrige asiatiske 
vækstøkonomier samt Japan ville forbedre USAs betalingsbalance med 
50 mia.dollar2, hvilket kun er en tiendedel af det samlede amerikanske 
underskud på betalingsbalancen i 2002.  

Det er desuden diskutabelt, i hvilken grad renminbien er undervurde-
ret. Det kinesiske betalingsbalanceoverskud har i gennemsnit kun været 
ca. 2 pct. siden 1995, og det er sårbart i lyset af de tilpasninger af øko-
nomien, som nødvendigvis skal gennemføres på grund af WTO-
forpligtelserne og den høje investeringsvækst, som er en forudsætning 
for den fortsatte catching-up. Et andet element er, at opbygningen af 
valutareserven især skyldes udviklingen i de udenlandske direkte inve-
steringer. Eksempelvis steg valutareserven med 60 mia.dollar i første 
halvår 2003, mens varehandelsoverskuddet var 6,9 mia.dollar og de di-

 1
  Jf. U.S. Census Bureau.  

2
  Se fx Morris Goldstein (2003), China's Exchange rate regime. 

DEN AMERIKANSKE HANDELSBALANCE I FORHOLD TIL KINA OG JAPAN Figur 8 

Kilde: U.S. Census Bureau. 
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rekte udenlandske investeringer 26 mia.dollar.1 Endelig er det grund-
læggende vanskeligt at beregne hvilken valutakurs, der er den "rigti-
ge". Den reale effektive valutakurs for renminbi var i midten af 2003  
lidt over niveauet fra 1990 efter at have ligget væsentligt højere i de 
mellemliggende år, herunder gennemsnitligt 14 pct. højere i 2001. En 
tilsvarende udvikling ses for dollaren, som ligeledes er tilbage på 1990-
niveauet. Niveauet for euroen er ca. 15 pct. lavere, mens yennen ligger 
ca. 5 pct. højere end i 1990.2  

På kort sigt betyder problemerne i den finansielle sektor, bl.a. med 
nødlidende lån, at en eventuel flydende renminbi – som forudsætter 
ophævelse af kapitalrestriktionerne, og dermed risiko for markant kapi-
taludstrømning og finansiel krise – ikke nødvendigvis vil styrke renmin-
bien. En stor del af diskussionen fokuserer derfor på strategien for at 
gøre renminbien mere fleksibel. De fleste vurderer, at det første skridt 
bør være en revaluering af renminbien, en udvidelse af udsvingsbåndet 
og/eller en tilknytning til dollar, yen og euro i stedet for kun dollaren, 
mens en egentlig flydende renminbi bør ligge længere ude i fremtiden.3  

De kinesiske myndigheder har tilkendegivet, at fastkurspolitikken ind-
til videre vil blive fastholdt, men at der er overvejelser om såvel en udvi-
delse af udsvingsbåndet som at knytte renminbien til en kurv af valuta-
er. I øjeblikket er fokus i stedet på økonomisk vækst og de nødvendige 
strukturreformer, som kan skabe store problemer, herunder i den finan-
sielle sektor og på arbejdsmarkedet. Statsbudgettet står over for store 
udfordringer i lyset af de statsejede bankers nødlidende lån, omstruktu-
reringen af de statslige virksomheder og behovet for udbygning af det 
sociale sikkerhedsnet. Privatiseringerne betyder en risiko for social uro, 
eftersom de statslige virksomheder udgør et socialt velfærdssystem. 
 
FORTSAT VÆKST I KINA? 

Indtil videre har Kina undergået en imponerende økonomisk og politisk 
udvikling, som skyldes en ny kinesisk indstilling over for omverdenen 
samt omfattende reformer af den kinesiske økonomi. Baggrunden for 
den økonomiske vækst i Kina har især været et voksende kapitalapparat 
og stigende samlet faktorproduktivitet (Total Factor Productivity, en 
residual vækstfaktor), mens bidraget fra en øget arbejdsstyrke har været 
mindre, jf. tabel 6. Det er typisk for udviklingsprocessen i forbindelse 
med catching-up, at et voksende kapitalapparat spiller en betydelig rolle 

 1
  Jf. JP Morgan. 

2
  Jf. EcoWin (Real Effective Exchange Rate, som også tager højde for unit-labour-costs).  

3
  Se fx Morris Goldstein og Nicholas Lardy (2003, Institute for International Economics), Two-stage 

Currency Reform for China.  
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for generering af økonomisk vækst. Det er derimod bemærkelsesvær-
digt, at beskæftigelsen ikke spiller en større rolle. Muligvis er væksten i 
beskæftigelsen dæmpet som følge af det såkaldte "hukou"-system, som 
gennem mange år forhindrede personer født på landet i at søge arbejde 
i byerne.1 I øvrigt har de omfattende reformer betydet en stigende ar-
bejdsløshed.2  

Beregningerne sandsynliggør, at Kina kan opretholde en vækst på 7-8 
pct. også i de kommende år.3 Kinas muligheder for at flytte arbejdskraft 
fra industri med lavproduktivitet til højproduktivitet vil være betydelig 
mange år frem i tiden, eftersom effektiviseringer hidtil overvejende har 
fundet sted i de særligt udpegede små økonomiske zoner. Historisk har 
nye asiatiske industrilande som Taiwan og Korea formået at fastholde 
høje vækstrater over en endog meget lang årrække.  

Med en vækst på 7-8 pct. om året fordobles Kinas BNP i løbet af 10 år. 
Kina må derfor forventes at spille en stadig større rolle i verdensøkono-
mien – ikke kun som eksportør, men også som importør – og give ad-
gang til et marked med 1,3 milliarder nye forbrugere.4 Men der er stadig 
lang vej, før Kinas tyngde i verdensøkonomien kommer til at svare til 
Kinas størrelse i øvrigt. Hvis Kina fx kan opretholde en gennemsnitlig 
årlig vækst på 3 procentpoint over verdensøkonomien, vil der gå 40 år, 
før Kinas andel af verdens BNP når op på de godt 12 pct., som Japan 
udgjorde i 2002, og næsten 60 år før Kinas BNP – ligesom befolkningen i 
2002 – udgør en femtedel af verdens BNP.  

 1
  En del restriktioner er ophævet, således at landboere i dag kan ansættes i byerne, men adgangen til 

bl.a. uddannelse, sundhed og sociale ordninger er fortsat underlagt Hukou-systemet. I henhold til 
Verdensbanken lever ca. 60 pct. af den kinesiske befolkning i landområderne. 

2
  Officielt har arbejdsløsheden været 2-4 pct. gennem de sidste 20 år (International Labour Organisati-

on), men i slutningen af 2002 erkendte den kinesiske regering, at arbejdsløsheden var mindst 7 pct. 
og stigende.  

3
 Der er ofte stillet spørgsmålstegn ved pålideligheden af den kinesiske statistik, og en del observatø-

rer mener, at væksten er overvurderet, jf. Poul Heytens og Harm Zebregs. Goldman Sachs vurderer, at 
væksten i de seneste år snarere er undervurderet. Lawrence Klein anførte i starten af november 
2003: "My position is that the China numbers are credible". 

4
  Fra 1998 til 2001 steg antallet af PCere pr. 1.000 personer fra 8,9 til 19, antallet af internetbrugere 

steg fra 2,1 millioner til 33,7 millioner, og antallet af telefoner pr. 1.000 personer steg fra 88,6 til 
247,7 i henhold til Verdensbanken. 

BIDRAG TIL KINESISK VÆKST Tabel 6 

Pct. af BNP  1990-94 1995-99 2000-05 2006-10 

Potentiel vækst ............................ 9,7 8,7 7,2 7,5 
Kapitalapparat............................. 6,4 6,4 5,7 5,9 
Øget arbejdsstyrke ...................... 0,5 0,4 0,3 0,2 
TFP vækst ..................................... 2,8 2,0 1,2 1,4 

Faktisk vækst................................ 10,1 8,4 - - 

Kilde: Paul Heytens and Harm Zebregs (2003): How fast can China grow? IMF: China Competing in the Global Economy. 
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Investeringsservicedirektivet – et nyt grund-
lag for den europæiske værdipapirhandel. 

Birgitte Bundgaard og Anne Reinhold Pedersen, Kapitalmarkedsafdelin-
gen. 
 
INDLEDNING 

Rådet af Økonomi- og Finansministre (Ecofin-rådet) nåede den 7. okto-
ber 2003 politisk enighed om et nyt investeringsservicedirektiv (ISD). 
Endelig vedtagelse af direktivet afventer indarbejdelse af Europa-
Parlamentets ændringsforslag, som stadig er under forhandling.  

Direktivet vil få betydning for den fremtidige udvikling på værdipa-
pirmarkederne i EU. Det skal erstatte det nuværende investeringsser-
vicedirektiv fra 1993, som ikke længere er tidssvarende for så vidt angår 
regler for investorbeskyttelse, typer af investeringsserviceydelser på 
markedet og markedsstrukturen i det hele taget. Desuden har det nu-
værende direktiv vist sig ikke at være tilstrækkeligt som baggrund for et 
fælles værdipapirmarked i EU. Med direktivet sker der en yderligere 
harmonisering af reglerne for investeringsselskaber, som i Danmark er 
fondsmæglerselskaber og kreditinstitutter, der tilbyder tjenesteydelser i 
forbindelse med værdipapirhandel. Det vil bidrage yderligere til skabel-
sen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser i EU, hvilket net-
op er målet med handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser i EU, 
som blev vedtaget i 1999.  

Direktivet skal også ses i sammenhæng med, at der i en årrække har 
været en udvikling i retning af stigende udbredelse af finansielle pro-
dukter, der er alternativer til traditionel bankfinansiering og placering 
af midler som bankindskud. Virksomhederne kan benytte sig af finansie-
ring via kapitalmarkederne i stedet for banklån, og husholdningerne 
kan placere deres opsparing i værdipapirer i stedet for som bankind-
skud, særligt i form af investeringsforeningsbeviser eller via pensions-
ordninger. Denne udvikling betyder, at kapitalmarkederne og deres 
funktion får større betydning for den finansielle stabilitet.  

En solid retlig og reguleringsmæssig ramme på de finansielle marke-
der vil give et betydningsfuldt bidrag til, at investortilliden, likviditeten 
og de finansielle markeders robusthed fastholdes. Især er det vigtigt, at 
der ikke sker en underminering af investorernes tillid, hvilket kan ske, 
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hvis markederne fungerer dårligt eller er ugennemsigtige. Der er derfor 
øget fokus på beskyttelsen af investorerne i direktivet. 

Direktivet er en tiltrængt tilpasning af lovgivningen til markedsudvik-
lingen. Konkurrencen kan blive skærpet mellem aktørerne på marke-
derne, og den vil kunne ske på mere ensartede vilkår mellem landene. 
Samtidig er der skabt bedre muligheder for at øge integrationen på 
værdipapirmarkederne til gavn for både erhvervslivet og private inve-
storer. Gennemsigtigheden på markederne ventes generelt at blive stør-
re, blot er det beklageligt, at direktivets krav om større gennemsigtig-
hed ikke også omfatter obligationer. 

Den politiske enighed i Ecofin-rådet er udtryk for et kompromis, som 
tilstræber en balance mellem hensynet til markedsfunktionen og beho-
vet for investorbeskyttelse. 

Direktivet er et såkaldt rammedirektiv, hvilket betyder, at en række for-
hold skal præciseres efterfølgende i komiteprocedure med deltagelse af 
medlemslandene og EU-Kommissionen (Lamfalussy-proceduren). 

I det følgende beskrives hovedelementerne i investeringsservicedirekti-
vet, og der foretages en kort beskrivelse af mulige effekter af direktivet. 

 
HOVEDELEMENTERNE I DET NYE INVESTERINGSSERVICEDIREKTIV 

Som følge af den stigende konkurrence om handlen med værdipapirer 
mellem fondsbørser, andre handelssystemer (multilaterale handelsfacili-
teter) og investeringsselskaber er værdipapirmarkederne i EU blevet 
mere komplekse. Likviditeten er blevet mere spredt, og gennemsigtig-
heden er blevet mindre. Et af hovedformålene med direktivet er derfor 
at fremme skabelsen af gennemsigtige, effektive og integrerede finan-
sielle markeder. Det skal primært ske ved at øge kravene til gennemsig-
tigheden på markederne og harmonisere reglerne for de forskellige 
typer af markedspladser.  

De komplekse markeder med mange deltagere og nye produkter har 
også gjort det sværere for investorerne, især private, at overskue mar-
kederne. Investorerne kan derfor være blevet mere usikre på, hvorvidt 
et investeringsselskab udnytter handelsmulighederne og sikrer dem den 
bedste handel. Som følge heraf har et andet hovedformål med det nye 
investeringsservicedirektiv været at øge beskyttelsen af investorerne i 
EU-landene. Det skal især ske i form af en harmonisering af reglerne for 
god forretningsskik og forsøg på at sikre, at kunden opnår det bedst 
mulige resultat af en værdipapirhandel (best execution). En række nye 
serviceydelser og instrumenter har fået stigende udbredelse på de finan-
sielle markeder, jf. boksen. Der er derfor opstået behov for regulering af 
disse, hvilket er sket med investeringsservicedirektivet. 
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FINANSIELLE BEGREBER I INVESTERINGSSERVICEDIREKTIVET Boks  

Investeringsselskaber er selskaber, som tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med 

værdipapirhandel eksempelvis porteføljepleje af kunders værdipapirbeholdning, køb 

og salg af værdipapirer. I Danmark omfatter investeringsselskaber fondsmæglersel-

skaber og kreditinstitutter. 

Investeringsserviceydelser er modtagelse og videregivelse af ordrer vedrørende fi-

nansielle instrumenter, handel for egen regning, udførelse af ordrer for kunders reg-

ning, porteføljepleje af kunders værdipapirbeholdning, investeringsrådgivning, af-

sætningsgaranti og placering af finansielle instrumenter samt drift af multilaterale 

handelsfaciliteter. 

Accessoriske investeringsserviceydelser er bl.a. opbevaring og forvaltning af finan-

sielle instrumenter for kunders regning, rådgivning vedrørende kapitalstruktur mv., 

valutatransaktioner som led i en investeringsserviceydelse, investeringsanalyser og 

andre former for generelle anbefalinger. 

Finansielle instrumenter er ifølge direktivet omsættelige værdipapirer, penge-

markedsinstrumenter, investeringsforeningsbeviser, kreditderivater, differencekon-

trakter, optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA-aftaler) og andre de-

rivater. Desuden omfattes råvarederivater, som kan afvikles kontant samt råvarede-

rivater, som kun kan afvikles fysisk, givet de er handlet på et reguleret marked 

og/eller en MHF. I den danske værdipapirhandelslov betragtes alle ovenstående in-

strumenter som værdipapirer. 

Reguleret marked er et multilateralt system styret af en markedsoperatør, der får 

bragt tredjeparters købs- og salgsinteresser sammen, hvilket fører til handler med fi-

nansielle instrumenter optaget til handel på det regulerede marked. 

Multilateral handelsfacilitet, MHF, er et multilateralt system, som styres af et inve-

steringsselskab eller en markedsoperatør, som får bragt tredjeparters købs- og salgs-

interesser sammen, hvilket fører til handler med værdipapirer. 

Best execution er udmøntet i kravet om, at investeringsselskaber skal tage alle rime-

lige forholdsregler, så kunden opnår det bedst mulige resultat af en værdipapirhan-

del. I bedømmelsen, af hvad der er det bedste resultat, skal der tages hensyn til pris, 

omkostning, hvor hurtigt handlen udføres, sandsynligheden for handlens udførelse, 

handlens størrelse og andre relevante forhold. 

God forretningsskik er kravet om, at investeringsselskaber agerer ærligt, redeligt 

og professionelt i overensstemmelse med kundens interesser. Konkret stilles krav om, 

at selskabet indhenter oplysninger hos kunden med henblik på at yde god rådgivning, 

og at selskabet informerer om en række forhold, herunder gebyrer. 

Clearing og afvikling er processen efter indgåelsen af en værdipapirhandel, hvor 

parternes forpligtelser opgøres, der sker en endelig afregning, og værdipapirer og 

penge udveksles. 

Systematisk internalisering foretages af investeringsselskaber, der på organiseret, 

regelmæssigt og systematisk grundlag udfører kunders handelsordrer over egenbe-

holdningen af værdipapirer.  

Førhandelsgennemsigtighed er offentliggørelse af priser og mængder, som prisstil-

leren er villig til at handle til. 

Efterhandelsgennemsigtighed er offentliggørelse af de priser, der er handlet til. 

Desuden skal handelsmængden og tidspunktet for handlens udførelse offentliggø-

res. 
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Øget gennemsigtighed 
Med direktivet indføres regler om øget gennemsigtighed for at give 
markedsdeltagerne bedre mulighed for at sammenligne priserne hos 
forskellige markedspladser/aktører og skabe mere lige konkurrencefor-
hold mellem de forskellige aktører. Det sker i form af krav om førhan-
delsgennemsigtighed og efterhandelsgennemsigtighed ved handler med 
børsnoterede aktier. Førhandelsgennemsigtighed omfatter offentliggø-
relse af priser og mængder, der kan handles til, mens efterhandelsgen-
nemsigtighed er offentliggørelse af de priser og mængder, som der er 
handlet til. Kravene til gennemsigtighed vil gælde både for regulerede 
markeder, multilaterale handelsfaciliteter og for visse investeringssel-
skabers handel med kunderne over selskabets egenbeholdning af vær-
dipapirer. De omfattede investeringsselskaber vil være de selskaber, der 
på et organiseret, regelmæssigt og systematisk grundlag udfører kun-
ders handelsordrer over egenbeholdningen (såkaldt systematisk interna-
lisering, fx hvor et investeringsselskab har oprettet internetbaseret inve-
steringsadgang, hvor det er selskabets egenbeholdning af værdipapirer, 
som handles). Undtaget for kravet om førhandelsgennemsigtighed er 
illikvide aktier og meget store aktiehandler.  

Obligationshandel er ikke omfattet af gennemsigtighedsreglerne, men 
to år efter direktivets vedtagelse vil Kommissionen undersøge mulighe-
den for at udvide reglerne til også at omfatte andre finansielle instru-
menter end aktier. Udelukkelsen af obligationer fra gennemsigtigheds-
reglerne indebærer, at der ikke vil være EU-krav om offentliggørelse af 
stillede priser og priserne på udførte obligationshandler. Ifølge præamb-
len til direktivet vil det dog være muligt for medlemslandene at fastsæt-
te nationale regler for før- og efterhandelsinformation for andre værdi-
papirer end aktier, herunder obligationer.  
 
Regulering af multilaterale handelsfaciliteter  
I de senere år er der primært i USA blevet etableret en række handelssy-
stemer, hvor medlemmerne handler børsnoterede værdipapirer med 
hinanden, men hvor der ikke er tale om et reguleret markeds handelssy-
stem1. Hidtidig er disse handelsfaciliteter blevet reguleret forskelligt i 
medlemslandene som henholdsvis investeringsselskaber eller regulerede 
markeder. For at skabe mere lige konkurrencevilkår mellem forskellige 
markedspladser bliver sådanne handelssystemer også underlagt EU-
regler med investeringsservicedirektivet. Regelsættet for sådanne han-
delssystemer, kaldet multilaterale handelsfaciliteter, MHFer, vil på flere 

 1
  For en nærmere beskrivelse af multilaterale handelsfaciliteter også kaldet alternative handelspladser 

henvises til Birgitte Søgaard Jensen og Lone Natorp, En børsverden i forandring, Danmarks National-
bank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2000. 
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områder være lig regelsættet for regulerede markeder, da MHFere ud-
fører mange af de samme funktioner som et reguleret marked. En MHF 
skal have gennemsigtige og objektive regler for medlemskab, og der vil 
gælde samme organisatoriske krav som til et investeringsselskab (bl.a. 
om intern kontrol, risikostyring og registrering af handler). Medlems-
kredsen for MHFer kan være den samme som for regulerede markeder, 
hvilket betyder, at fondsmæglerselskaber og kreditinstitutter kan blive 
medlemmer. Derudover kan andre personer eller virksomheder blive 
medlemmer, hvis de opfylder en række krav om bl.a. egnethed og hæ-
derlighed, handelskompetence og resurser, bl.a. til at garantere for til-
strækkelig afvikling af handlerne. Når medlemmer af en MHF udfører 
handler, vil de kun være underlagt investorbeskyttelsesreglerne, hvis de 
handler på kunders vegne. Det er kun investeringsselskaber og mar-
kedsoperatører for regulerede markeder, som kan etablere MHFer.  
 
Et nyt regelsæt for investeringsselskaber 
Med det nye investeringsservicedirektiv sker der en yderligere harmoni-
sering af rettigheder og forpligtelser for investeringsselskaber i EU. Bag-
grunden herfor er bl.a., at investeringsservicedirektivet fra 1993 ikke har 
været tilstrækkeligt til at skabe den ønskede integration.  

Som noget nyt bliver der en forpligtelse til at identificere de tilfælde, 
hvor investeringsselskabets forskellige interesser som følge af de mange 
aktivitetsområder inden for selskabet kan komme i konflikt med kun-
dernes interesser1. Selskaberne skal desuden forsøge at styre interesse-
konflikterne, så kundernes interesser ikke skades. Hvis interessekonflik-
terne ikke med rimelig sikkerhed kan styres, skal kunderne informeres 
herom. Derudover får investeringsselskaberne mulighed for at oprette 
en multilateral handelsfacilitet. Investeringsselskaberne pålægges yder-
ligere en række gennemsigtighedskrav ved aktiehandel over egenbe-
holdningen, regler om god forretningsskik og "best execution", hvilket 
omtales i andre afsnit. 

 
Beskyttelse af investorerne 
For at øge beskyttelsen af investorerne i EU-landene sker der en harmo-
nisering af reglerne om god forretningsskik. Investeringsselskaberne skal 
informere kunden om en række forhold om selskabet og de ydelser, som 
tilbydes, gebyrer og handelsomkostninger. Samtidig skal investeringssel-
skabet sætte sig ind i kundens investeringserfaring, finansielle situation 
og formål med investeringerne med henblik på at vurdere, hvilke inve-

 1
  Interessekonflikter kan opstå eksempelvis som følge af, at selskaberne både foretager en finansiel 

analyse af en virksomhed med henblik på investeringsanbefalinger og samtidig forestår afsætningen 
af virksomhedens nyudstedte aktier. 
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steringsprodukter, som vil være passende for kunden, og kunden skal 
rådgives herom. Det vil dog være muligt at tilbyde kunden at handle 
simple former for værdipapirer1 uden at sætte sig ind i kundens forhold, 
såkaldte "execution only"-handler. Kunden vil før sådanne handler skul-
le gøres opmærksom på, at investeringsselskabet ikke har vurderet kun-
den og ikke ydet rådgivning.  

Med direktivet indføres en bestemmelse om, at investeringsselskaber 
skal tage alle rimelige forholdsregler, så kunden opnår det bedst mulige 
resultat af en værdipapirhandel, såkaldt best execution. I bedømmelsen 
af, hvad der er det bedste resultat, skal der tages hensyn til pris, om-
kostning, hvor hurtigt handlen udføres, handlens størrelse og andre 
relevante forhold2. Selskaberne skal have interne retningslinjer for, 
hvordan der sikres det bedste resultat for kunden. Kunden skal accepte-
re retningslinjerne, herunder give tilladelse til, at værdipapirhandlen 
kan ske via investeringsselskabets egenbeholdning frem for over et re-
guleret marked. Det vil ikke længere være muligt for medlemslandene 
at kræve, at handel med børsnoterede værdipapirer skal foregå over en 
fondsbørs (børspligt). 

 
Nye områder  
Med direktivet bliver en række investeringsserviceydelser og finansielle 
instrumenter nu omfattet af EU-regulering. Investeringsrådgivning bli-
ver betegnet som en investeringsserviceydelse, hvilket indebærer, at en 
investeringsrådgiver skal godkendes som et fondsmæglerselskab og 
opfylde en række krav, eksempelvis god forretningsskik, håndtering af 
interessekonflikter og kapitalkrav. Dog vil selskaber, som kun udfører 
rådgivning og/eller alene udfører ordrer på kunders vegne, blive pålagt 
lempeligere kapitalkrav end fondsmæglerselskaber og/eller krav om en 
erhvervsansvarsforsikring.  

Finansielt analysearbejde bliver omfattet af listen over accessoriske in-
vesteringsserviceydelser. Det medfører, at når et investeringsselskab 
giver generelle investeringsanbefalinger i form af finansielle analyser og 
også udfører andre former for investeringsservice, skal selskabet over-
holde direktivets regler om at tilstræbe at undgå interessekonflikter, 
som kan skade kunderne.  

Kredit- og råvarederivater bliver omfattet af listen med finansielle in-
strumenter, som er reguleret i direktivet. Som udgangspunkt kan kun 
investeringsselskaber handle med værdipapirerne, dog vil virksomheder, 

 1
  Børsnoterede aktier samt pengemarkedspapirer, obligationer og andre former for gældsinstrumen-

ter (undtagen hvis et derivat er inkluderet), investeringsforeningsbeviser og andre ikke-komplekse 
finansielle produkter. 

2
  Der skal i udmøntningen af direktivet fastsættes nærmere regler for, hvilken vægt de enkelte fakto-

rer skal have i den samlede afgørelse af, hvad der er "best execution".  
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hvis hovedaktivitet er at handle med råvarederivater og/eller råvarer for 
egen regning, kunne gøre dette uden at blive underlagt direktivets reg-
ler, fx el-selskabers handel med el-derivater. 
  
EFFEKTERNE AF DET NYE INVESTERINGSSERVICEDIREKTIV 

Vedtagelsen af investeringsservicedirektivet ventes at påvirke både mar-
kedsdeltagere, de regulerede markeder, private og institutionelle inve-
storer og myndighederne på det finansielle område. På en række områ-
der vil konkurrencen skærpes. Investeringsselskaber vil få lettere ved at 
drive virksomhed over landegrænserne i EU, hvilket vil øge konkurren-
cen mellem investeringsselskaberne. Medlemslandene vil ikke længere 
kunne kræve, at handel med værdipapirer skal ske over en fondsbørs. 
Samtidig vil der ske en ensretning af regelsættet for udførelse af værdi-
papirhandel på henholdsvis regulerede markeder, multilaterale handels-
faciliteter og over investeringsselskabernes egenbeholdning. Derved 
skabes der mere ensartede konkurrencevilkår for de forskellige aktører. 

Reguleringen af multilaterale handelsfaciliteter vil i nogle lande, spe-
cielt i England, føre til, at en række investeringsselskaber skal oprette 
multilaterale handelsfaciliteter for at fortsætte nuværende aktiviteter 
med at tilbyde værdipapirhandel på handelssystemer uden for det regu-
lerede markedssystem.  

Investeringsselskaber i EU vil generelt blive pålagt at overholde mere 
omfattende regler om god forretningsskik og "best execution", og sel-
skaber med potentielle interessekonflikter vil skulle indføre ordninger til 
at identificere og styre konflikterne, så kundeinteresserne ikke skades.  

Direktivet omfatter ikke clearing og afvikling af handel med værdipa-
pirer. Denne del af værdipapiromsætningen anses bl.a. af myndigheder-
ne for at være en af begrænsningerne for en effektiv grænseoverskri-
dende værdipapirhandel1, hvorfor et udspil fra EU-Kommissionen på 
området er en forudsætning for, at det nye investeringsservicedirektiv 
kan få fuld effekt. 
 
Effekterne i Danmark 
Reglerne i investeringsservicedirektivet ventes ikke at pålægge danske 
investeringsselskaber væsentligt større byrder end hidtil, da dansk lov-
givning om god værdipapirhandelsskik og god forretningsskik allerede 
dækker en række af ovennævnte forhold – der vil dog være behov for 
at justere visse af de danske regler. I forhold til de gældende danske 

 1
  The Giovannini Group anslår i rapporten: Cross-Border Clearing and Settlement Arrangements in the 

European Union, November 2001, at de direkte omkostninger til clearing og afvikling af grænseover-
skridende handler i EU er ca. 11 gange højere end for indenlandske handler. 
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regler om handelsinformation vedrørende aktier vil der formelt blive 
tale om en stramning af offentliggørelsesreglerne, da der ikke i Dan-
mark er specifikke regler for gennemsigtighed. I stedet har de danske 
regulerede markeder fastsat sådanne regler. I den forbindelse vil der 
som noget nyt skulle fastsættes gennemsigtighedsregler for systematisk 
internalisering, jf. boks. 

Større gennemsigtighed ved aktiehandel og bedre investorbeskyttel-
sesregler på europæisk niveau ventes at kunne medføre, at investorerne 
får større tillid til, at de har fået den bedst mulige handel. De større krav 
om gennemsigtighed om værdipapirpriser omfatter som nævnt ikke 
obligationer. Det danske værdipapirmarked er i europæisk sammen-
hæng specielt, da der er en meget stor omsætning af børsnoterede ob-
ligationer, herunder ikke mindst realkreditobligationer. Med vedtagel-
sen af direktivet vil der på europæisk plan ikke længere være krav om 
gennemsigtighed på obligationsmarkedet. Det forhindrer dog ikke, at 
man på nationalt plan kan vælge at stille sådanne krav. I givet fald skal 
der tages hensyn til, at der er stor forskel på strukturen og prisdannelsen 
på markedet for aktier og obligationer og også mellem forskellige typer 
af obligationer. Eventuelle nationale gennemsigtighedsregler bør derfor 
udformes, så de tilgodeser de forskellige markeders funktionsmåde og 
ikke virker konkurrenceforvridende. 
 
KONKLUSION 

Med vedtagelsen af investeringsservicedirektivet sker en tiltrængt til-
pasning af EU-lovgivningen til markedsudviklingen. Værdipapirmarke-
derne ændres hastigt, og der er sket store forandringer siden vedtagel-
sen af det første investeringsservicedirektiv i 1993. Det nye direktiv kan 
indebære, at konkurrencen på markederne blive skærpet, og der er også 
skabt bedre muligheder for at integrere værdipapirmarkederne i EU. 
Samlet set kan disse forhold gavne både erhvervslivet og private investo-
rer, selv om direktivets ændringer på flere områder ikke er markante.   
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INDLEDNING 

I den økonomiske litteratur skelner man normalt mellem forskellige 
såkaldte transmissionskanaler for pengepolitikken. De beskriver, hvor-
dan ændringer i renter og valutakurser påvirker virksomheders og hus-
holdningers beslutninger. Fx kan en rentestigning reducere virksomhe-
dernes investeringer, fordi det bliver dyrere at låne (investeringskana-
len), eller dæmpe husholdningernes forbrug, fordi deres formue eller 
disponible indkomst falder (forbrugskanalen). 

Ud over disse kanaler har der inden for de seneste år været stigende 
interesse for en kreditkanal i pengepolitikken. Kreditkanalen er en sam-
lebetegnelse for en række teorier om, at udbuddet af banklån kan fal-
de, når renterne stiger1. Det indebærer, at nogle bankkunder ikke kan 
opnå deres ønskede lån, eller at deres låneomkostninger stiger mere 
end den oprindelige rentestigning. Hermed bidrager kreditkanalen til at 
forstærke rentestigningens effekt på investeringer og privatforbrug. 

I denne artikel gives først en kort oversigt over forskellige teoretiske 
fremstillinger af kreditkanalen. Dernæst gennemgås en række undersø-
gelser af kreditkanalen i euroområdet, hvor denne kanal i de seneste år 
har fået særlig stor opmærksomhed. Til sidst diskuteres kort relevansen 
af en kreditkanal i Danmark.  

Flere undersøgelser peger på, at mekanismerne bag en kreditkanal har 
en vis betydning i USA. Da en stor del af finansieringen i eurolandene 
foregår via banker, kunne man forvente, at dette også gælder i euroom-
rådet. Nyere undersøgelser tyder dog på, at en kreditkanal har mindre 
betydning i euroområdet, end man på forhånd havde forventet. I Dan-
mark spiller en kreditkanal formentlig heller ikke nogen væsentlig rolle, 
hvilket bl.a. skyldes den udbredte låntagning i realkreditinstitutter.  

 1
  I princippet kan der også være tale om, at udbuddet af lån stiger, når renten falder. Flere studier 

tyder dog på, at mekanismerne bag en kreditkanal især er relevante, når renten stiger. I resten af 
artiklen vil der overvejende blive taget udgangspunkt i tilfældet med en rentestigning.  
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TEORETISKE FREMSTILLINGER AF KREDITKANALEN 

I den teoretiske litteratur opdeles kreditkanalen ofte i to underkanaler, 
der kaldes balancekanalen og bankudlånskanalen. De to kanaler opstår 
via renteændringens effekter på henholdsvis låntageres og bankers ba-
lancer. I det følgende gives en kort beskrivelse af de to kanaler1.  

 
Balancekanalen 
Mekanismerne bag en balancekanal kan beskrives ved at tage udgangs-
punkt i en normal udlånssituation2. En bank, der overvejer at låne til en 
kunde, vil kræve en højere rente end bankens egen finansieringsrente 
(fx en indlåns- eller pengemarkedsrente). En del af denne renteforskel er 
bankens kreditrisikopræmie for at låne til den pågældende kunde3. 
Denne præmie dækker risikoen for, at kunden ikke er i stand til at beta-
le det lånte beløb tilbage.  

Det antages nu, at der sker en generel rentestigning, dvs. en lige stor 
stigning i alle renter. Denne rentestigning kan ifølge balancekanalen 
have nogle effekter på kundens balance, som forringer kundens mulig-
heder for at betale lånet tilbage. Fx kan der ske et fald i værdien af visse 
aktiver, såsom værdipapirer eller bolig, så kundens formue falder. Her-
ved øges risikoen for, at kunden senere bliver insolvent. Desuden øger 
rentestigningen kundens rentebyrde, hvilket også gør det sværere at 
betale et lån tilbage. 

Banken vil normalt reagere på denne forringelse af kundens beta-
lingsevne ved at stramme sin kreditgivning. Det kan banken gøre ved at 
ændre sine lånebetingelser (dvs. rente, størrelsen af det maksimale lå-
nebeløb, krav til pantet, osv.) over for kunden. Fx kan banken kræve en 
højere kreditrisikopræmie for udlån til den pågældende kunde. Det 
svarer til, at banken forhøjer udlånsrenten mere end den generelle ren-
testigning. Balancekanalen virker således i denne situation ved at for-
stærke rentestigningens effekt på kundens låneomkostninger.   

Banken kan også stramme kreditgivningen ved at ændre sine kredit-
standarder (dvs. kriterierne for at acceptere en kunde som låntager). 
Hvis banken strammer kreditstandarderne, kan det indebære, at kun-
den afvises som låntager i den pågældende bank. Kunden kan så even-
tuelt opnå lån i en anden bank eller hos en anden type låneformidler, 
men som regel på dårligere lånebetingelser. Resultatet bliver dermed 

 1
  Se fx Bernanke og Gertler (1995) eller Hubbard (1995) for en mere detaljeret beskrivelse af de to 

kanaler.  
2
  Balancekanalen kan også virke for andre former for kredit end banklån. Den kaldes derfor ofte for 

den brede kreditkanal. 
3
  Renteforskellen skal også dække bankens administrationsomkostninger og renterisikoen ved at have 

ind- og udlån med forskellig løbetid samt bidrage til bankens kapitalafkast.  
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som før en stigning i låneomkostningerne ud over den generelle rente-
stigning.  

I nogle fremstillinger af balancekanalen antages det, at kunden skal 
stille sikkerhed for lånet i form af konkrete aktiver. Hvis prisen på 
aktiverne falder efter en rentestigning, reduceres det maksimale beløb, 
der kan lånes med sikkerhed i disse aktiver. Kunden kan muligvis låne 
forskellen uden sikkerhed, men normalt vil renten være højere. Resulta-
tet bliver således også her en stigning i låneomkostningerne ud over den 
generelle rentestigning. I dette tilfælde skyldes faldet i udbuddet af 
banklån dog ikke, at bankerne har strammet deres kreditgivning, men i 
stedet, at værdien af sikkerhedsgrundlaget er faldet.1 

Mekanismerne bag en balancekanal kan også virke i andre situationer 
end i forbindelse med en rentestigning. Fx kan en låntagers betalings-
evne også blive forringet i en periode med lav vækst og aftagende be-
skæftigelse. Ved at kræve en højere kreditrisikopræmie for udlån eller 
stramme kreditstandarderne, kan bankerne virke konjunkturmedløben-
de. I den økonomiske litteratur går denne mekanisme under betegnel-
sen "den finansielle acceleratoreffekt". 

  
Bankudlånskanalen 
Bankudlånskanalen tager udgangspunkt i rentestigningens effekter på 
bankernes, og ikke låntagernes, balance. Ifølge bankudlånskanalen in-
debærer disse effekter, at bankerne må reducere deres udlån ud over et 
eventuelt fald i låneefterspørgslen. Det kræver, at bankerne strammer 
deres kreditgivning, dvs. enten deres lånebetingelser eller kreditstan-
darder. Konsekvensen bliver som ovenfor, at nogle kunder ikke kan op-
nå deres ønskede lån, eller at låneomkostningerne stiger mere end den 
generelle rentestigning. 

En forklaring på denne kanal bygger på en sammenhæng mellem en 
renteændring og bankers kapitaldækning (kapitaldækningsforklarin-
gen). Banker i de fleste lande er i dag underlagt standardiserede kapi-
talkrav, der skal dække forskellige risici ved deres forretninger2. En ren-
testigning kan give kurstab på værdipapirer, som reducerer bankernes 
kapitaldækning. Hvis kapitaldækningen falder til et lavt niveau eller til 
lovens mindstekrav, kan bankerne ønske at nedbringe udlånet. Det kan 
de opnå ved at stramme kreditgivningen over for nogle kunder. 

 1
  I forbindelse med balancekanalen omtales også ofte den såkaldte indtjeningskanal. Mange virksom-

heder foretrækker at finansiere sig via deres løbende indtjening i stedet for banklån, da de herved 
sparer bl.a. kreditrisikopræmien. Indtjeningskanalen antager, at nogle virksomheders indtjening fal-
der, når renten stiger, så de i højere grad end ellers må låne i banker. Herved stiger deres finansie-
ringsomkostninger mere end den oprindelige rentestigning. Indtjeningskanalen adskiller sig fra ba-
lancekanalen, idet der ikke sker et fald i udbuddet af banklån.  

2
  Kravene er beskrevet i Baselkomiteens kapitaldækningsregler. For en status på det igangværende 

arbejde med en revision af disse regler, kan henvises til Borup og Lykke (2003).  
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I boks 1 er kort gengivet en anden udbredt forklaring i litteraturen på 
denne kanal (indlånsforklaringen). Den forudsætter, at en stramning af 
pengepolitikken fører til et fald i bankernes indlån, så de sideløbende 
må reducere deres udlån. Sammenhængen mellem en ændring af pen-
gepolitikken og bankers indlån kan fx opstå, hvis bankerne skal holde 
uforrentede reserver i centralbanken, eller hvis indlånsrenterne er regu-
lerede. Som beskrevet i boksen er denne forklaring ikke fuldt ud rele-
vant i alle lande. 

Bankudlånskanalen kan ligesom balancekanalen virke i andre situatio-
ner end ved en renteændring. Fx kan nogle banker i en periode med 
økonomisk afmatning have stigende tab på udlån, som reducerer deres 
kapitaldækning. Det kan som nævnt føre til, at bankerne strammer de-

INDLÅNSFORKLARINGEN PÅ EN BANKUDLÅNSKANAL  Boks 1  

Ifølge bankudlånskanalen har en pengepolitisk stramning nogle balanceeffekter, som 

indebærer, at bankerne må nedbringe deres udlån. En udbredt forklaring i litteratu-

ren lyder, at en pengepolitisk stramning fører til et fald i bankers indlån, så de sidelø-

bende må reducere deres udlån. Af forskellige årsager er denne forklaring dog ikke 

fuldt ud relevant i alle lande.  

En pengepolitisk stramning kan reducere indlånet, hvis bankerne skal holde ufor-

rentede reserver i centralbanken. En banks reservekrav beregnes normalt som en fast-

sat procentdel af bankens indlån. Hvis pengepolitikken strammes, bliver det som regel 

dyrere for banken at opfylde reservekravet for et givent indlån. Banken vil derfor ofte 

foretrække at reducere indlånet, fx ved at hæve sine indlånsrenter mindre end de 

pengepolitiske renter.  

Sammenhængen mellem pengepolitik og bankers indlån kan også opstå, hvis ind-

lånsrenterne er regulerede. Fx kan bankerne have forbud mod at hæve indlånsren-

terne over et vist niveau. Når pengepolitikken strammes, bliver det i det tilfælde min-

dre fordelagtigt at have midler stående på indlånskonti (fx fordi renterne på korte 

obligationer er steget), og indlånet vil falde.  

I praksis ses dog en tendens bort fra både uforrentede reservekrav og regulering af 

indlånsrenter. I fx euroområdet forrentes reservekrav med skæringsrenten ved ECBs 

primære markedsoperationer. Nogle indlånsrenter i euroområdet reagerer fortsat 

med en vis træghed over for ændringer i de pengepolitiske renter, men det er blevet 

mindre udtalt siden indførelsen af euroen, jf. De Bondt (2002).  

I mange lande vil indlånet formentlig snarere stige end falde, når de pengepolitiske 

renter forhøjes. Ifølge mange empiriske undersøgelser afhænger pengeefterspørgslen 

(dvs. i praksis efterspørgslen efter indlån) således positivt af en kort markedsrente el-

ler negativt af forskellen mellem en lang og en kort markedsrente. Det afspejler, at 

renten på indlån i mange lande følger den korte markedsrente relativt tæt.  

Selv om indlånet skulle falde efter en stramning af pengepolitikken, behøver ban-

kerne dog heller ikke nødvendigvis at reducere udlånet. De kan i stedet finansiere de-

res udlån ved at låne på pengemarkedet eller udstede obligationer. Bankerne kan og-

så vælge først at nedbringe andre – typisk mere likvide – aktiver end udlån, fx indskud 

i andre banker eller deres beholdning af obligationer.  
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res kreditgivning for at nedbringe udlånet. I praksis er det svært at skel-
ne mellem denne årsag til en stramning af bankernes kreditgivning og 
en bekymring for låntagers betalingsevne (dvs. en balancekanal). 

 
METODER TIL UNDERSØGELSE AF KREDITKANALEN 

Et generelt problem i forbindelser med empiriske undersøgelser af en 
kreditkanal er at adskille udbuds- og efterspørgselseffekten af en æn-
dring i bankers udlån. Fx kan en nedgang i bankers udlån efter en rente-
stigning både skyldes et fald i udbuddet af lån i overensstemmelse med 
en kreditkanal og et fald i låneefterspørgslen, fordi renten er steget. 
Desuden kan låneefterspørgslen også være faldet, hvis den økonomiske 
aktivitet er dæmpet eller forventes at aftage.  

Forskellige metoder har været benyttet til at skelne mellem ændringer 
i låneudbuddet og -efterspørgslen. Nogle af metoderne er kort beskre-
vet i boks 2. Fælles for disse metoder er, at de første gang er blevet be-
nyttet i studier med amerikanske data, jf. referencerne i boksen.  

Ud over disse metoder kan man sammenligne styrken af en kreditka-
nal i forskellige lande ved at se på relevante indikatorer for de finansiel-
le strukturer. Det har bl.a. været benyttet i studier af en kreditkanal i 
eurolandene1. En anden metode kan være at spørge udvalgte banker 
om deres syn på udviklingen i låneforholdene, hvilket gøres i både USA 
og euroområdet. 

 
KREDITKANALEN I EUROOMRÅDET 

I de seneste år har der været en voksende interesse for at undersøge 
betydningen af en kreditkanal i euroområdet. Det skal ses i lyset af 
overgangen til en fælles pengepolitik i eurolandene, der har øget inte-
ressen for pengepolitikkens transmissionskanaler. Derudover skyldes den 
større opmærksomhed om en kreditkanal, at flere amerikanske under-
søgelser peger på, at denne kanal spiller en vis rolle i USA2. Da en relativ 
stor del af finansieringen i eurolandene sker gennem banker, kunne 
man forvente, at dette også var tilfældet i euroområdet.  

    
Empiriske undersøgelser 
Den mest omfattende undersøgelse af en kreditkanal i euroområdet 
blev gennemført af Eurosystemet (ECB og de nationale centralbanker i 
eurolandene) i 2001. Den var en del af et større studie af den pengepoli-
tiske transmission i eurolandene og bestod primært af studier af erhvervs- 

 1
 Se fx Kashyap og Stein (1997) og Cecchetti (2001).  

2
 Alle de refererede studier med amerikanske data i boks 2 viser tegn på en kreditkanal i USA. 
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investeringer og bankers udlån på virksomheds- og institutniveau. Un-
dersøgelsen er kort opsummeret i boks 3. 

Eurosystemets undersøgelse viste, at pengepolitik primært har effekt 
på produktionen i euroområdet via investeringskanalen. Kreditkanalen 
kan således være af mindre betydning for den pengepolitiske transmis- 

EMPIRISKE METODER TIL UNDERSØGELSE AF EN KREDITKANAL Boks 2 

Empiriske studier af en kreditkanal har været baseret på forskellige metoder. Følgen-

de udbredte metoder kan nævnes (referencerne i parentes er eksempler på studier 

med amerikanske data): 
  
• Studier baseret på statistiske (vektorautoregressive) modeller med bankers samlede 

udlån og andre variabler (Bernanke og Blinder (1992)). Det undersøges, hvordan 

pengepolitiske ændringer påvirker det samlede udlån. I modellerne indgår bl.a. og-

så variabler for den reale aktivitet, fx væksten i bruttonationalproduktet (BNP). En 

nedgang i udlånet efter en stramning af pengepolitikken kan være udtryk for, at 

bankerne har strammet deres kreditgivning. Hvis der før eller sideløbende med 

nedgangen i udlånet sker et fald i fx BNP, indikerer det dog, at forløbet også kan 

dække over et fald i låneefterspørgslen.  
   
• Studier af virksomheders gældssammensætning (Kashyap mfl. (1993), Oliner og 

Rudebusch (1996) og Nilsen (2002)). Virksomheders gæld kan ud over banklån bestå 

af fx obligationsgæld og handelskreditter. Det undersøges, hvordan pengepolitiske 

ændringer påvirker sammensætningen af virksomheders gæld. Hvis der sker et fald 

i banklåns andel af virksomheders gæld, kan det være tegn på, at bankerne har 

strammet deres kreditgivning. Hvis denne andel ikke falder, samtidig med at den 

samlede gæld falder, tyder det i stedet mere på et generelt fald i låneefterspørgs-

len. I princippet kan der dog også være tale om, at alle långivere (dvs. ikke bare 

banker) har strammet deres kreditgivning.  
    
• Studier af erhvervsinvesteringer på virksomhedsniveau (Fazzari mfl. (1988) og Car-

penter mfl. (1994)). I disse studier undersøges betydningen af en indtjeningskanal. 

Det gøres ved at teste, om virksomheders investeringer ud over en række andre va-

riabler (fx omsætning og et mål for kapitalomkostningerne) afhænger af den lø-

bende indtjening eller pengestrøm (dvs. forskellen mellem deres ind- og udbetalin-

ger). Hvis det er tilfældet, og virksomhedernes indtjening eller pengestrøm kan an-

tages at falde, når renten stiger, kan det tages som udtryk for en indtjeningskanal. I 

nogle studier undersøges det også konkret, om virksomhedernes indtjening eller 

pengestrøm falder, når renten stiger. 
 
• Studier af bankers udlån på institutniveau (Kashyap og Stein (1995, 2000) og Kishan 

og Opiela (2000)). Det undersøges, om pengepolitiske ændringer har forskellig ef-

fekt på bankers udlån afhængig af en række karakteristika ved de enkelte banker. 

Fx testes det, om udlånet fra små banker, banker med en relativ lille kapitaldæk-

ning eller banker med en lille beholdning af likvide aktiver falder mere end udlånet 

fra andre banker efter en pengepolitisk stramning. Sådanne forskelle mellem ban-

ker kan vanskeligt forklares med ændringer i låneefterspørgslen, men tyder snarere 

på en reaktion på udbudssiden i overensstemmelse med en kreditkanal.  
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sion i euroområdet som helhed, end man på forhånd havde forventet. 
Medvirkende årsager kan være den høje grad af finansiel stabilitet i 
euroområdets banksektor og traditionelt tætte relationer mellem ban-
ker og låntagere i nogle lande (ECB (2002a) og Angeloni mfl. (2002)). 

EN UNDERSØGELSE AF PENGEPOLITIKKENS EFFEKT I EUROOMRÅDET Boks 3 

Eurosystemet gennemførte i 2001 en omfattende undersøgelse af den pengepolitiske 

transmission i euroområdet. Undersøgelsen var opdelt i tre typer af studier: (i) studier 

baseret på makroøkonomiske modeller og statistiske (vektorautoregressive) modeller 

for de enkelte eurolande og hele euroområdet, (ii) studier af erhvervsinvesteringer på 

virksomhedsniveau og (iii) studier af bankers udlån på institutniveau.1 

I henhold til de makroøkonomiske og statistiske modeller har ændringer i pengepo-

litikken midlertidig effekt på produktionen i euroområdet. Den maksimale effekt ses 

omkring 1 år efter ændringen i pengepolitikken, hvorefter produktionen gradvis 

nærmer sig sit grundforløb. Priserne i euroområdet påvirkes senere end produktio-

nen, men effekten er til gengæld mere vedvarende. Størrelsen af disse effekter af-

hænger noget af den konkrete model, men der er ikke tegn på væsentlige systemati-

ske forskelle på tværs af lande.    

Ifølge studierne af erhvervsinvesteringerne afhænger disse i de fleste lande af et 

mål for kapitalomkostningerne. Det afspejler den normale investeringskanal. Derud-

over afhænger investeringerne i de fleste lande af et mål for virksomhedernes penge-

strøm. Hvis pengestrømmen falder, når renten stiger, antyder dette resultat, at der 

eksisterer en indtjeningskanal. I flere af studierne blev det vist, at pengestrømmen 

netop falder, når renten stiger.   

Studierne af bankers udlån bekræftede, at pengepolitiske stramninger normalt 

dæmper udviklingen i udlånet. I de fleste lande er udlånsreaktionen større i banker 

med en relativ lille beholdning af likvide aktiver end i andre banker. Denne forskel 

antyder en reaktion på udbudssiden. I næsten ingen eurolande ses derimod en større 

udlånsreaktion i små banker eller i banker med en relativ lille kapitaldækning. Det er i 

modstrid med resultater af lignende undersøgelser i USA (Kashyap og Stein (1995) og 

Kishan og Opiela (2000)). Disse undersøgelser viser altså tydeligere tegn på en kredit-

kanal i USA end i euroområdet.    

ECB (2002a) og Angeloni mfl. (2002) indeholder en sammenfatning af studierne og 

en vurdering af transmissionskanalernes betydning. Hovedindtrykket er, at størstede-

len af pengepolitikkens effekt på produktionen i euroområdet skyldes renteændrin-

gens direkte effekt på investeringerne (investeringskanalen). Kreditkanalens effekt på 

produktionen i euroområdet skønnes derimod at være begrænset. Kreditkanalen har 

eventuelt en vis betydning i nogle få lande, herunder Tyskland og Italien. 

I ECB (2002a) og Angeloni mfl. (2002) nævnes også en række forklaringer på, at 

banker tilsyneladende spiller en mindre rolle i den pengepolitiske transmission, end 

man på forhånd havde forventet. Der peges bl.a. på den høje grad af finansiel stabili-

tet i euroområdets banksektor (illustreret med de relativt få tilfælde af bankkrak i eu-

roområdet), og traditionelt tætte relationer mellem banker og låntagere i nogle lan-

de. Styrken af en bankudlånskanal kan også være mindre i euroområdet end i fx USA, 

fordi bankernes indlån falder mindre, når pengepolitikken strammes, jf. boks 1.   

 
1 Studierne er offentliggjort i ECBs arbejdspapirserie som nr. 91-112.  
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Andre undersøgelser af en kreditkanal har som regel været begrænset 
til et enkelt eller få eurolande. Undersøgelserne har været baseret på 
forskellige metoder og datasæt, hvilket forklarer, at resultaterne ikke er 
entydige. Flere undersøgelser peger dog på, at en kreditkanal har en vis 
betydning i Tyskland og Italien1. Det er også i overensstemmelse med 
resultaterne i Eurosystemets undersøgelse, jf. boks 3. 

 
Indikatorer for de finansielle strukturer 
Styrken af en kreditkanal i eurolandene kan også vurderes ved at sam-
menligne indikatorer for de finansielle strukturer. Fx er det relevant at 
se på forhold i banksektoren, der kan have betydning for en bankud-
lånskanal. Det samme gælder indikatorer for adgangen til andre finan-
sieringskilder end banker. Hvis der er gode muligheder for at opnå an-
den finansiering end banklån, vil det dæmpe styrken af en kreditkanal.  

I figur 1 er samlet nogle hyppigt betragtede indikatorer i denne type 
undersøgelser. Desuden er angivet den formodede sammenhæng mel-
lem indikatorerne og potentialet for en kreditkanal. Fx antages styrken 
af en bankudlånskanal ofte at være større i lande, hvor banksektoren er 
domineret af mange små banker (lav koncentrationsgrad). Det afspejler, 
at mindre banker kan have sværere ved at skaffe anden finansiering end 
indlån, hvis dette falder efter en stramning af pengepolitikken.    

Bankers beholdning af likvide aktiver og andelen af kortfristede udlån 
antages som regel også at have betydning for styrken af en bankudlåns-
kanal. Hvis beholdningen af likvide aktiver er forholdsvis beskeden, har 
bankerne begrænsede muligheder for at nedbringe andre aktiver end 
udlån. Hvis udlånene fortrinsvis er kortfristede, kan bankerne hurtigere 
nedbringe deres udlån.  

Adgangen til anden finansiering end banklån kan vurderes ved at se 
på sammensætningen af husholdningers og virksomheders gæld. Hvis 
der er gode alternative lånemuligheder, vil andre lån end banklån isole-
ret set udgøre en større del af gælden. Ud over gældsfinansiering kan 
virksomheder også finansiere sig ved at udstede aktier. Hvis adgangen 
hertil er gunstig, vil værdien af udstedte aktier alt andet lige udgøre en 
større del af virksomhedernes passiver. 

Indikatorerne i figur 1 understøtter, at en kreditkanal kan have større 
betydning i Italien og Tyskland end i andre eurolande. I begge lande er 
banksektoren domineret af mange, relativt små banker. Italienske ban-
kers beholdning af likvide aktiver er desuden forholdsvis lille, og en stor 

 1
  Fx finder Kakes og Sturm (2002) og De Bondt (1999) tegn på en kreditkanal i Tyskland, og Angeloni 

mfl. (1995) og Altunbas mfl. (2002) gør det samme for Italien. Nogle undersøgelser viser dog mod-
stridende resultater. Fx finder hverken Guender og Moersch (1997) eller Kakes mfl. (2001) tegn på en 
kreditkanal i Tyskland. 
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andel af deres udlån er kortfristet. I både Italien og Tyskland udgør 
banklån en relativ stor andel af husholdningers og virksomheders gæld, 
og aktiefinansiering er mindre udbredt end i flere andre lande.  

Potentialet for en kreditkanal er derimod mindre i Belgien, Frankrig 
og Holland. I disse lande er banksektoren mere koncentreret end i Itali-
en og Tyskland, og løbetiden på udlån er længere end i Italien. Banklån 
udgør desuden en forholdsvis lille andel af husholdningers og virksom-
heders finansiering i disse lande, hvilket tyder på, adgangen til anden 
finansiering er relativ god. 

UDVALGTE INDIKATORER FOR POTENTIALET FOR EN KREDITKANAL I 
EUROLANDENE OG DANMARK, ULTIMO 2000 Figur 1 

Anm.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: 

AT: Østrig, BE: Belgien, DE: Tyskland, DK: Danmark, ES: Spanien, FI: Finland, FR: Frankrig, GR: Grækenland, IE:
Irland, IT: Italien, LU. Luxemburg, NL: Holland, PT: Portugal. Koncentrationsgraden i sektoren af monetære 
finansielle institutioner (MFIer) er opgjort som summen af de 5 største MFIers balance i pct. af den samlede 
balance. Likvide aktivers andel af MFI-balancen er beregnet som MFIernes beholdning af kontanter, pengemar-
kedsudlån og obligationer i pct. af den samlede balance. MFIernes udlån med løbetid op til 1 år er opgjort som 
andelen af deres udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber med løbetid op til 1 år. Husholdningers 
andre lån er beregnet som deres lån fra andre end indenlandske MFIer i pct. af deres samlede lån. Virksomheders 
andre lån er summen af ikke-finansielle selskabers lån fra andre end indenlandske MFIer og udstedte obligationer 
i pct. af deres samlede lån og udstedte obligationer. Virksomheders udstedte aktier er opgjort som værdien af 
ikke-finansielle selskabers samlede udstedte aktier og andre kapitalandele i pct. af deres samlede balance.  
ECB (2002b), Danmarks Statistik (2003) og Nationalbanken. 
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ECBs undersøgelse af bankudlån 
Betydningen af kreditkanalen kan også undersøges ved at spørge ud-
valgte banker om deres syn på udviklingen i låneforholdene. ECB har 
indført en kvartalsvis undersøgelse, hvor banker i euroområdet besvarer 
en række spørgsmål om deres kreditgivning og kundernes låneefter-
spørgsel. Boks 4 indeholder en kort beskrivelse af undersøgelsen.    

ECBs udlånsundersøgelse er foreløbig blevet gennemført fire gange. 
Figur 2 og 3 viser udviklingen i bankernes kreditstandarder og deres 
opfattelse af udviklingen i låneefterspørgslen. Nettotallet i de to figurer 
er forskellen mellem den procentvise andel af banker, der har henholds-
vis strammet og lempet kreditstandarderne (eller mener, at låneefter- 

ECBs BANKUDLÅNSUNDERSØGELSE Boks 4 

ECB har i 2003 indført en kvartalsvis undersøgelse af bankers udlån i euroområdet ba-

seret på et fast spørgeskema1. Undersøgelsen er inspireret af Federal Reserves lignen-

de undersøgelse, der har eksisteret siden 19672. Formålet med den nye bankudlåns-

undersøgelse er at skaffe øget kendskab til låneforholdene i euroområdet. Fx kan un-

dersøgelsen medvirke til at forklare, om en given ændring i udlånet skyldes en æn-

dring i låneudbuddet eller -efterspørglen. 

Knap 90 banker i euroområdet deltager i undersøgelsen. Alle eurolande er repræ-

senteret med mindst tre banker. Derudover tilstræbes det, at det relative antal banker 

fra hvert euroland svarer nogenlunde til landets andel af udlånet i euroområdet. Det 

er især de største banker i hvert land, der deltager i undersøgelsen. 

Spørgeskemaet indeholder i alt 18 spørgsmål. 10 af disse drejer sig om bankernes 

låneudbud (kreditstandarder og lånebetingelser), mens 7 af spørgsmålene vedrører 

bankernes opfattelse af udviklingen i låneefterspørgslen. Det sidste spørgsmål giver 

bankerne mulighed for at beskrive eventuelle andre forhold, der kan have påvirket 

udlånet det seneste kvartal. 

Alle spørgsmål i undersøgelsen (bortset fra det sidste) har fem svarmuligheder. Fx 

skal bankerne svare på, om deres kreditstandarder siden seneste kvartal er "strammet 

betydeligt", "strammet noget", "uændret", "lempet noget" eller "lempet betyde-

ligt". Hovedparten af spørgsmålene er bagudskuende, men der er også enkelte 

spørgsmål om bankernes forventninger til det kommende kvartal.   

Spørgeskemaet er opdelt i spørgsmål om udlån til virksomheder og husholdninger. 

Der skelnes mellem store virksomheder og små og mellemstore virksomheder samt 

mellem kort- og langfristede udlån til virksomheder. Udlån til husholdninger opdeles 

på udlån til boligkøb og udlån til forbrug.  

I nogle af spørgsmålene skal bankerne redegøre for de faktorer, der har påvirket 

deres kreditstandarder. Disse spørgsmål kan bl.a. bruges til at skelne mellem balance-

kanalen og bankudlånskanalen. Bankerne skal også redegøre for, hvilke faktorer, der 

kan have påvirket låneefterspørgslen.  

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres hvert kvartal (i februar, maj, august og 

november) i en selvstændig rapport på ECBs hjemmeside (www.ecb.int). 

 
1 Undersøgelsen er beskrevet i ECB (2003), der indeholder spørgeskemaet i et appendiks. 
2 Det såkaldte Senior Loan Officer Opinion Survey (offentliggøres på Federal Reserves hjemmeside på adressen 

www.federalreserve.gov/boarddocs/SnloanSurvey).  
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EFTERSPØRGSEL EFTER LÅN Figur 3 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Nettotallet angiver den procentvise andel af banker, der mener, at låneefterspørgslen er steget (forventer, at den 
vil stige) minus den procentvise andel, der mener, at låneefterspørgslen er faldet (forventer, at den vil falde). 
Husholdningers lån er til forbrug.  
ECB. 

KREDITSTANDARDER FOR UDLÅN Figur 2 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Nettotallet angiver den procentvise andel af banker, der har strammet (forventer at stramme) deres kreditstan-
darder minus den procentvise andel, der har lempet (forventer at lempe) deres kreditstandarder. Udlån til hus-
holdninger er til forbrug.   
ECB. 
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spørgslen er henholdsvis steget og faldet). I de to figurer er desuden vist 
nettotallet for bankernes forventninger til 4. kvartal 2003. 

De første resultater viser, at bankerne i hele perioden med undersø-
gelsen har strammet deres kreditstandarder (nettotallet er større end 
0). Det skyldes ifølge bankerne større usikkerhed om den generelle 
økonomiske situation og udsigterne for specifikke industrier og virk-
somheder. Bankernes stramning af kreditgivningen kan således henfø-
res til en bekymring om låntagers betalingsevne, dvs. mekanismerne 
bag en balancekanal. 

Bankerne mener også, at låneefterspørgslen har været aftagende i he-
le perioden med undersøgelsen. Det gælder især virksomhedernes låne-
efterspørgsel. I 4. kvartal 2003 forventer bankerne dog, at låneefter-
spørgslen fra både husholdninger og virksomheder vil stige.   

Kombinationen af en strammere kreditgivning og et fald i låneefter-
spørgslen ses også i den faktiske udlånsvækst. I løbet af 2003 er udlånet 
fra banker i euroområdet til den private sektor steget knap 5 pct. på 
årsbasis, hvilket er noget under niveauet de foregående år.   

 
KREDITKANALEN I DANMARK 

I dette afsnit diskuteres kort betydningen af en kreditkanal i Danmark i 
forbindelse med renteændringer. Grundlæggende er det ikke indtryk-
ket, at en kreditkanal spiller nogen væsentlig rolle i Danmark.  

 
Realkreditinstitutters udlån og balancekanalen 
Hovedparten af danske husholdningers lån er optaget i realkreditinsti-
tutter med pant i fast ejendom. Lånene er langfristede, og i løbet af 
lånets løbetid vil realkreditinstitutterne normalt ikke stramme lånevilkå-
rene. Det gælder heller ikke, selv om værdien af den faste ejendom, dvs. 
pantet, falder. Det danske realkreditsystem medvirker på den måde til at 
dæmpe potentialet for en kreditkanal.  

Låntagning i et realkreditinstitut afviger også på andre områder fra 
lånesituationen i en bank. Et realkreditinstitut kan fx stramme kredit-
givningen (over for en ny kunde eller i forbindelse med et tillægslån) 
ved at reducere den accepterede belåningsprocent af ejendommens 
værdi i forhold til lovens maksimum. Omvendt kan realkreditinstituttet 
kun i beskeden grad stramme kreditgivningen ved at ændre på udlåns-
renten, der overvejende fastlægges af obligationsmarkedet1.  

 1
  Realkreditinstituttet kan justere på bidragssatsen, der bl.a. skal dække instituttets administrations-

omkostninger og tab på udlån. Bidragssatsen ligger dog som regel fast for længere perioder og ud-
gør kun en lille del af lånets restgæld, fx 0,5 pct. p.a.  
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For en låntager, der overvejer et tillægslån, kan en balancekanal i prin-
cippet virke gennem en ændring af nettoboligformuen1. Hvis nettobo-
ligformuen falder efter en rentestigning, reduceres det maksimale be-
løb, der kan lånes med pant i boligen. Låntager kan muligvis låne for-
skellen i lånebeløb i en bank, men låneomkostningerne vil som regel 
være højere end ved låntagning i realkreditinstituttet. Set fra låntager 
forstærker det effekten af den oprindelige rentestigning.  

Sammenhængen mellem renteændringer og nettoboligformue er re-
lativ kompleks. Den afhænger af den korte og lange rentes effekt på 
boligpriserne og af låneformen (rentetilpasningslån eller fastforrentet 
lån). De seneste års stigende udbredelse af rentetilpasningslån kan have 
forstærket effekten af ændringer i både den korte og lange rente på 
husholdningers nettoboligformue2.  
 
Pengeinstitutters udlån og bankudlånskanalen 
En bankudlånskanal skønnes under normale omstændigheder ikke at 
have væsentlig betydning i Danmark. 

Pengeinstitutternes kapitaldækning kan risikere at falde, når renterne 
stiger. Hvis den korte rente stiger, vil nogle pengeinstitutter få kurstab 
på deres kortfristede obligationer. Det opvejes dog ofte på lidt længere 
sigt af stigende nettorenteindtægter på ud- og indlån. Hvis den lange 
rente stiger, vil pengeinstitutterne også få kurstab på deres langfristede 
obligationer. I en periode med en solid kapitaldækning og begrænsede 
tab på udlån, skal der dog være tale om store kurstab, før det kan for-
modes at få indflydelse på pengeinstitutternes udbud af lån3.  

Den anden forklaring på en bankudlånskanal – "indlånsforklaringen" 
– er ikke udpræget relevant i Danmark. I praksis varierer danske penge-
institutternes indlånsrenter relativt tæt med den korte rente, hvilket 
bl.a. afspejler, at institutterne ikke skal holde uforrentede reserver i 
Nationalbanken, og at indlånsrenterne ikke reguleres. Det betyder, at 
indlånet i pengeinstitutter normalt ikke aftager, når den korte rente 
stiger.  

Potentialet for en bankudlånskanal afhænger desuden af adgangen til 
anden finansiering end banklån. I Danmark kan ejere af fast ejendom 

 1
  Nettoboligformuen kan opgøres som boligens kontantværdi fratrukket kontantværdien af boligfi-

nansieringen.  
2
  Se Christensen og Kjeldsen (2002). Hvis udbredelsen af rentetilpasningslån har øget den korte rentes 

betydning for boligpriserne, kan det have forstærket den korte rentes effekt på nettoboligformuen. 
Udbredelsen af rentetilpasningslån kan også have forstærket den lange rentes effekt på nettobolig-
formuen, idet kursværdien af restgælden af disse lån ikke påvirkes af en ændring i den lange rente, 
mens boligpriserne normalt vil blive ændret.   

3
  Følsomheden over for en rentestigning kan illustreres med beregninger i Danmarks Nationalbank 

(2003). Ved en parallelforskydning opad af rentekurven på 1 procentpoint ville antallet af danske 
pengeinstitutter (gruppe 1, 2 og 3) med negativt resultat i 2002 stige fra 2 til 3. Ved en lignende for-
skydning på 3 procentpoint, ville yderligere 17 pengeinstitutter få negativt resultat.  
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som nævnt optage lån i realkreditinstitutter på vilkår, der minder om 
lån i pengeinstitutter. Som følge af balanceprincippet påvirkes realkre-
ditinstitutternes udlån ikke af mekanismerne bag en bankudlånskanal. 
Det danske realkreditsystem er således også på den måde med til at 
dæmpe potentialet for en kreditkanal.   
 
Indikatorer for de finansielle strukturer 
I figur 1 er for sammenligningens skyld vist de samme indikatorer for 
Danmark som for eurolandene. Målt på disse indikatorer skiller Dan-
mark sig ikke ud fra euroområdet. Den relativt lille andel af kortfristede 
udlån i Danmark skyldes den store udbredelse af langfristede realkredit-
lån. Den forholdsvis lille beholdning af likvide aktiver kan også henføres 
til realkreditinstitutterne, der ikke har det samme behov for likvide akti-
ver som fx pengeinstitutter, da deres finansiering er mere stabil. 
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Pressemeddelelser 

 
 
 
 

DEN 24. SEPTEMBER: NY 500-KRONESEDDEL – NY SIKKERHED, MEN DE 
SAMME MOTIVER  

Den 24. september 2003 udsender Nationalbanken en mere sikker 500-
kroneseddel med hologram og fluorescerende farver. Motiverne er de 
samme – med portrættet af atomfysikeren Niels Bohr på forsiden og en 
kampscene, hvor en kampklædt ridder kæmper mod en drage, på bag-
siden.  

 
Hologram og fluorescerende farver  
I det nye hologram er motiverne et 500-tal, et atom og et "D" (romertal 
for 500). På sedlens for- og bagside er der trykt fluorescerende farver, 
som lyser op i ultraviolet belysning. Den kampklædte ridder fra bagsiden 
af sedlen går igen på sedlens forside, men er kun synlig i ultraviolet be-
lysning. På bagsiden er det den orange farve, som lyser ekstra op i ultra-
violet belysning.  

Den nye og forbedrede sikkerhed skal være med til at sikre de danske 
pengesedler endnu bedre mod forfalskninger.  
 
Gamle sedler forbliver gyldige  
De gamle 500-kronesedler forbliver gyldige, men inddrages løbende. 
Begge varianter af 500-kronesedlen vil i en periode cirkulere parallelt.  
 
Opgraderingen fortsætter  
Nu mangler blot to seddelværdier – 50- og 1000-kronesedlen – før hele 
seddelserien er blevet opgraderet med de nye sikkerhedselementer. Det 
forventes at ske i løbet af 1½ år.  

 
Yderligere information  
Det er muligt at læse mere på www.nationalbanken.dk, under Sedler og 
mønter, hvor bl.a. folderen "Ny sikkerhed for pengesedlerne" kan gen-
ses. Under Presse/Pressebilleder/Pengesedler er desuden billeder af de 
nye sikkerhedselementer til rådighed. 



 

26-11-2003 07:04    Antal sider: 2   Rev. nr. 2   H:\kvo\dan\2003\4kvt\tiltryk\103-104.doc  

Oprettet af Alice Colombo    

104 

DEN 29. SEPTEMBER: NY BETALINGSBALANCE GØR DET LETTERE FOR 
ERHVERVSLIVET 

Danmarks Statistik og Nationalbanken ændrer fra 2005 indsamlings-
formen for opgørelsen af Danmarks betalingsbalance. Det sker for at 
sikre en tidssvarende og pålidelig betalingsbalance og for at mindske 
byrderne for erhvervslivet. Det er blevet stadig sværere at fastholde 
kvaliteten, fordi betalinger over grænserne ikke mere følger tidligere 
tiders mønstre for pengeoverførsler, men nu i høj grad består af kom-
pleks handel med tjenesteydelser, værdipapirer og investeringer.  

"Den nuværende indsamlingsform er blevet utidssvarende. Med om-
lægningen vil erhvervslivets byrde falde betragteligt", siger national-
bankdirektør Torben Nielsen.  

Ændringen indebærer, at bankernes indberetning af kundernes be-
talinger til og fra udlandet afskaffes. Den erstattes af direkte indbe-
retning fra virksomheder med store udlandstransaktioner. Efter om-
lægningen skal kun i alt ca. 2.500 virksomheder indberette oplysninger, 
mens det i dag er 25.000 virksomheders betalinger, der indberettes via 
bankerne.  

Rigsstatistiker Jan Plovsing, Danmarks Statistik understreger: "Det er 
vigtigt at vi fremtidssikrer kvaliteten af betalingsbalancen, for det er en 
af de centrale statistikker, når man vil forstå udviklingen i dansk øko-
nomi".  

Den nye indsamlingsform præsenteres for virksomhederne i løbet af 
efteråret og vinteren, bl.a. i breve og seminarer. De fleste oplysninger, 
som skal indsamles, findes i forvejen i virksomhedernes regnskabssy-
stemer. Virksomhederne vil få tilbudt en bred vifte af muligheder for at 
indberette og automatisere indsendelsen af oplysninger.  

Omlægningen er nærmere beskrevet på www.nationalbanken.dk un-
der Statistik/Kort om statistik samt på www.dst.dk/betalingsbalance. 
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dinger være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de 
anførte totalbeløb. 
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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 

1998 ............... 3,50 3,95 … 1998 ............. 4,05 4,35 7,10 219,34 
1999 ............... 3,00 3,30 3,00 1999 ............. 3,57 5,64 7,45 255,69 
2000 ............... 4,75 5,40 4,75 2000 ............. 5,33 5,20 7,30 313,90 
2001 ............... 3,25 3,60 3,25 2001 ............. 3,54 5,15 6,55 272,45 
2002 ............... 2,75 2,95 2,75 2002 ............. 3,00 4,45 5,47 199,49 

2002   6. dec . . 2,75 2,95 2,75 2002 okt ..... 3,37 4,86 6,17 200,23 

2003   7. mar .. 2,50 2,70 2,50 2003 maj..... 2,30 3,89 5,23 207,63 
         23. maj.... 2,50 2,65 2,50  jun...... 2,11 4,03 5,29 214,90 
           6. jun. ... 2,00 2,15 2,00  jul ....... 2,12 4,27 5,47 214,52 
     aug..... 2,14 4,39 5,56 242,16 
     sep ..... 2,13 4,22 5,43 238,19 

         24. nov ... 2,00 2,15 2,00 okt ..... 2,16 4,51 5,58 258,01 

 
 
 
 

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. 

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 63,4 53,9 
2002 ............................... 193,2 47,7 50,3 160,7 10,1 81,2 89,6 

2002 okt.......................... 195,6 44,7 80,8 104,1 12,8 57,9 58,9 

2003 maj ......................... 228,7 46,7 93,2 156,6 8,4 86,8 78,1 
 jun.......................... 233,8 47,3 94,3 138,3 14,6 71,1 81,7 
 jul ........................... 232,1 47,2 82,5 170,1 12,8 91,1 91,8 
 aug......................... 230,0 46,5 90,7 163,1 4,6 86,0 81,6 
 sep.......................... 227,8 46,3 89,4 132,8 13,0 63,5 82,3 
 okt.......................... 228,5 46,5 84,3 142,7 3,9 59,4 87,2 
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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. 

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 -3,6 19,3 53,9 
2002 .................. 115,5 121,9 -6,4 45,4 -0,9 -2,4 35,7 89,6 

2002 okt............. 14,2 9,9 4,3 -0,7 0,2 -0,8 2,9 58,9 

2003 maj ............ 30,6 9,5 21,1 13,3 -0,3 -1,3 32,7 78,1 
 jun ............. 7,0 11,6 -4,5 8,6 -0,3 -0,1 3,6 81,7 
 jul .............. 16,8 7,0 9,8 0,3 0,0 0,0 10,0 91,8 
 aug............ -11,8 -1,4 -10,4 0,1 0,1 0,1 -10,1 81,6 
 sep............. 8,5 9,4 -1,0 0,0 1,0 0,6 0,6 82,3 

 
okt............. 13,4 8,3 5,1 0,7 -0,2 -0,7 4,9 87,2 
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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. 

1998  ..................  2.407,2 1.491,0 929,6 408,2 153,3 154,6 523,2 
1999  ..................  2.612,8 1.578,2 1.001,8 420,0 125,8 163,7 523,2 
2000  ..................  2.806,8 1.758,7 1.076,8 499,2 114,2 49,6 506,4 
2001  ..................  2.932,1 1.925,9 1.168,6 573,2 133,1 -46,9 546,4 
2002  ..................  3.201,5 2.024,5 1.249,3 578,3 142,8 -63,9 604,7 

2002 sep ............  3.233,4 2.008,8 1.233,8 581,5 166,2 -53,6 591,1 

2003 apr ............  3.355,5 2.079,4 1.279,9 599,1 175,4 -56,6 701,9 
 maj ............  3.461,8 2.076,0 1.287,8 594,1 156,9 -30,3 713,3 
 jun ............  3.482,1 2.107,4 1.301,8 605,1 161,6 -34,0 687,9 
 jul ............  3.403,4 2.098,1 1.303,5 593,6 160,1 -56,6 716,4 
 aug............  3.403,3 2.100,7 1.312,9 597,0 157,2 -63,2 707,5 

 
sep ............  3.445,2 2.126,2 1.327,8 602,0 157,5 -26,4 687,2 

 Ændring i forhold til året før, pct. 

1998 ..................  12,5 9,4 10,2 6,4 10,8 … 3,7 
1999 ..................  8,5 5,8 7,8 2,9 -17,9 … 0,0 
2000 ..................  7,4 11,4 7,5 18,9 -9,2 … -3,2 
2001 ..................  4,5 9,5 8,5 14,8 16,5 … 7,9 
2002 ..................  9,2 5,1 6,8 0,9 7,3 … 10,7 

2002 sep ............  7,1 6,7 9,5 5,0 17,5 … 3,9 

2003 apr ............  9,3 6,1 8,1 2,4 22,0 … 20,7 
 maj ............  12,4 5,7 8,1 2,8 10,6 … 24,3 
 jun ............  10,5 6,4 8,3 3,7 8,3 … 21,9 
 jul ............  10,7 6,5 8,1 3,3 3,4 … 21,6 
 aug............  8,9 5,1 6,8 3,5 2,8 … 20,1 
 sep ............  6,6 5,8 7,6 3,5 -5,2 … 16,3 
 
Anm.: MFI-sektoren omfatter danske Monetære Finansielle Institutioner, dvs. penge- og realkreditinstitutter, andre 

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

modpart er udlænding. 
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PENGEINSTITUTTERNES UDLÅN Tabel 5 

Fra pengeinstitutter i Danmark 
Fra danskejede penge- 
institutter i udlandet 

heraf: heraf: 

Til  
danske 
residen- 
ter, i alt 

Hushold-
ninger 

Ikke-
finansielle 
selskaber

Til 
udlæn-
dinge I alt 

Til  
danske 

residenter

Til  
udlæn-
dinge 

Samlet 
udlån 

Ultimo Mia.kr. 

1998  .................. 379,0 194,7 112,5 74,8 248,1 96,4 151,7 701,8 
1999  .................. 399,8 203,4 117,2 105,0 345,4 123,2 222,1 850,2 
2000  .................. 526,2 239,0 186,4 104,7 312,5 66,2 246,3 943,4 
2001  .................. 588,0 253,3 228,8 112,7 288,1 34,6 253,5 988,8 
2002  .................. 599,2 253,5 231,3 124,5 298,3 32,6 265,7 1.022,0 

2002 sep............. 598,3 255,0 230,9 139,3 283,6 30,8 252,8 1.021,2 

2003 apr ............ 655,9 248,3 288,6 140,8 … … … … 
 maj ............ 639,6 245,5 282,7 138,9 … … … … 
 jun ............ 663,3 254,6 291,3 140,9 293,0 31,4 261,6 1.097,2 
 jul ............ 645,0 251,1 278,9 120,5 … … … … 
 aug............ 637,5 250,8 278,5 117,6 … … … … 

 
sep ............ 656,9 261,4 282,8 137,5 326,8 30,0 296,8 1.121,2 

 Ændring i forhold til året før, pct. 

1998 .................. 13,4 9,2 16,7 -34,2 12,8 13,9 12,0 5,1 
1999 .................. 5,5 4,5 4,2 40,4 39,2 27,8 46,4 21,1 
2000 .................. 31,6 17,6 59,0 -0,3 -9,5 -46,3  10,9 11,0 
2001 .................. 11,7 6,0 22,7 7,6 -7,8 -47,7 2,9 4,8 
2002 .................. 1,9 0,1 1,1 10,5 3,5 -5,8 4,8 3,4 

2002 sep ............ 3,5  4,3 4,2 14,9 -7,9 -34,9 -2,3 1,4 

2003 apr ............ 10,0 0,0 21,6 6,3 … … … … 
 maj ............ 8,1 -0,3 22,4 -1,6 … … … … 
 jun ............ 9,3 0,6 22,5 8,0 -1,0 0,6 1,5 6,2 
 jul ............ 9,6 0,2 22,1 -7,6 … … … … 
 aug............ 8,7 1,7 22,7 -4,9 … … … … 
 sep ............ 9,8 2,5 22,5 -1,3 15,2 -2,6 17,4 9,8 
 
Anm.: Fra 2003 er udlånene påvirket af en omflytning af et institut fra gruppen "Andre kreditinstitutter" til "Pengeinsti-

tutter". 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. 

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 1.095,4 830,2 99,8 15,5 1.212,9 
2001 ..................  1.579,5 1.191,8 907,6 245,7 54,5 1.421,3 
2002 ..................  1.721,8 1.284,6 988,0 365,0 82,5 1.584,2 

2002 sep ............  1.470,0 1.267,9 972,5 334,0 80,2 1.370,3 

2003 apr ............  1,513,7 1,329,0 1,023,8 410,7 87,0 1.439,6 
 maj ............  1.562,9 1.343,0 1.034,5 416,3 87,5 1.488,0 
 jun ............  1.631,4 1.350,4 1.039,8 426,1 88,9 1.532,8 
 jul ............  1.572,0 1.359,1 1.046,8 434,2 88,8 1.484,1 
 aug............  1.607,6 1.368,4 1.054,7 440,3 88,8 1.499,6 

 
sep ............  1.642,3 1.374,3 1.058,9 452,3 90,3 1.533,2 

 Ændring i forhold til året før, pct. 

1998 ..................  11,1 8,6 10,4 … … 8,1 
1999 ..................  4,3 6,4 7,5 … … -0,6 
2000 ..................  9,7 4,2 5,7 67,2 61,5 8,7 
2001 ..................  17,8 8,8 9,3 146,2 251,6 17,2 
2002 ..................  9,0 7,8 8,9 48,6 51,4 11,5 

2002 sep ............  11,2 9,9 11,9 93,5 134,5 12,0 

2003 apr ............  11,3 9,2 10,3 36,7 16,9 15,6 
 maj ............  13,5 9,4 10,4 34,5 14,4 17,2 
 jun ............  16,3 9,8 10,4 34,3 13,7 18,5 
 jul ............  13,6 9,6 10,3 33,8 11,8 14,9 
 aug............  11,4 7,8 8,2 34,1 11,6 11,3 
 sep ............  11,7 8,4 8,9 35,4 12,6 11,9 
 
1 I specifikationen af udlån til husholdninger, rentetilpasningslån og udlån i valuta kan der være sammenfald. Derfor er 

nogle udlån medtaget i mere end én af førnævnte grupperinger. 
2 Udlån til husholdninger omfatter også udlån til selvstændige erhvervsdrivende.          
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BETALINGSBALANCENS HOVEDPOSTER (NETTOINDTÆGTER) Tabel 7 

Varer 
(fob) Tjenester 

Vare- og 
tjeneste-
balance 

Løn- og 
formue-

indkomst 
Løbende 

overførsler 

Løbende 
poster 

i alt 

 Mia.kr. 

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 ............................... 54,1 22,1 76,2 -32,8 -24,8 18,6 
2001 ............................... 61,7 23,8 85,5 -24,8 -20,3 40,5 
2002 ............................... 60,1 16,8 76,9 -27,2 -22,1 27,6 

okt 01 - sep 02................. 58,5 17,2 75,7 -27,0 -22,2 26,5 

okt 02 - sep 03................. 67,6 21,5 89,2 -28,5 -25,1 35,6 

2002 sep.......................... 6,2 2,4 8,6 -1,5 -2,5 4,6 

2003 apr.......................... 5,4 1,3 6,7 -4,0 -2,4 0,4 
 maj ......................... 6,3 1,5 7,8 0,0 -2,1 5,8 
 jun .......................... 7,7 1,4 9,1 -0,8 -2,3 6,0 
 jul ........................... 3,4 3,0 6,4 -0,9 -2,9 2,6 
 aug......................... 5,5 2,9 8,5 -1,7 -2,2 4,6 
 sep.......................... 6,6 2,6 9,1 -1,4 -2,4 5,3 
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FINANSIELLE BETALINGER TIL OG FRA UDLANDET (NETTO FRA UDLANDET) Tabel 8 

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. 

1999 ..................  21,2 0,9 61,4 116,9 -118,6 15,3 -19,3 64,2 
2000 ..................  18,6 -0,1 -18,0 266,9 -202,7 -21,3 -43,4 -43,0 
2001 ..................  40,5 -0,2 -44,5 92,5 -107,9 -17,7 31,9 27,5 
2002 ..................  27,6  0,8 29,0 52,4 -44,6 8,5 -12,1 45,4 

okt 01 - sep 02 ...  26,5 0,1 39,4 68,1 -47,4 0,6 -12,5   53,7 

okt 02 - sep 03 ...  35,6 0,2 -35,4 21,5 -26,7 3,3 27,6 28,0 

2002 sep.............   4,6 0,3 16,0 4,7 2,6 12,3 -14,4 6,4 

2003 apr.............  0,4 0,1 9,1 5,8 -1,7 -13,9 -9,4 0,3 
 maj ............  5,8 0,0 13,1 2,4 -2,5 -9,3 11,4 30,2 
 jun.............  6,0 0,0 -2,7 1,7 0,4 7,7 1,8 5,1 
 jul ..............  2,6 0,0 -7,2 0,0 -2,6 -12,4 2,9 -1,6 
 aug............  4,6 0,0 -11,8 0,9 1,7 -8,2 5,0 -2,1 
 sep.............  5,3 0,0 -9,2 0,8 0,1 18,6 -17,8 -2,2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25-11-2003 15:38    Antal sider: 15   Rev. nr. 13   

H:\kvo\dan\2003\4kvt\tiltryk\tabtill_4kvt.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

 

DANMARKS AKTIVER OG PASSIVER OVER FOR UDLANDET Tabel 9 

Direkte 
 investeringer 

Portefølje-
investeringer 

Andre 
 investeringer 

Danske i 
udlandet 

Uden- 
landske i 
Danmark

Kapital-
andele 

Gælds-
instru-
menter 

Handels-
kredit-

ter 

Lån, 
sedler, 

mønt og 
indskud Andre 

Valuta-
reserven 

I alt 

Ultimo Mia.kr. 

Aktiver          

1998 .............. 235 16 208 122 44 441 57 103 1.227 
1999 .............. 354 22 371 153 48 453 100 168 1.669 
2000............... 556 29 453 229 51 472 143 121 2.054 
2001 .............. 618 35 393 304 57 417 124 152 2.100 
2002 .............. 539 30 243 343 57 451 249 200 2.112 

2002  3. kvt .... 638 35 267 322 57 486 192 205 2.202 
 4. kvt .... 539 30 243 343 57 451 249 200 2.112 
2003 1. kvt .... 543 30 215 404 57 549 222 202 2.223 
 2. kvt .... 543 30 236 422 57 570 267 240 2.365 

Passiver          

1998 .............. 13 214 131 613 21 492    39 1 1.525 
1999 .............. 22 327 153 625 24 598 79 2 1.831 
2000............... 27 562 209 626 24 670 121 3 2.243 
2001 .............. 33 597 192 750 30 626 106 4 2.338 
2002 .............. 33 551 146 771 30 664 214 4 2.413 

2002  3. kvt .... 33 614 142 753 31 724 178 3 2.478 
 4. kvt .... 33 551 146 771 30 664 214 4 2.413 
2003 1. kvt .... 33 549 139 822 30 769 181 1 2.524 
 2. kvt .... 33 558 161 820 30 820 225 3 2.650 

Nettoaktiver          

1998 .............. 221 -198 77 -491 23 -50 18 101 -298 
1999 .............. 332 -305 217 -472 25 -145 20 165 -162 
2000............... 529 -533 244 -398 27 -198 22 117 -189 
2001 .............. 585 -562 200 -446 27 -210 19 148 -238 
2002 .............. 505 -521 97 -428 27 -213 36 196 -301 

2002  3. kvt .... 605 -579 125 -432 26 -238 14 202 -276 
 4. kvt .... 505 -521 97 -428 27 -213 36 196 -301 
2003 1. kvt .... 510 -519 76 -417 27 -220 41 202 -301 
 2. kvt .... 510 -528 74 -399 27 -250 42 238 -285 

Anm.: Som offentliggjort 30. sept. 2003. Som hovedprincip for opgørelsen er der anvendt markedsværdi. 
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NATIONALREGNSKABETS FORSYNINGSBALANCE Tabel 10 

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. 

1998 ..................  1.155,4 581,3 300,5 240,3 10,1 1.132,1 413,4 390,1 
1999 ..................  1.207,7 599,5 312,1 240,9 -2,6 1.149,9 459,6 401,8 
2000 ..................  1.280,8 608,7 323,8 266,4 5,4 1.204,2 567,3 490,7 
2001 ..................  1.325,3 626,5 342,9 268,5 1,6 1.239,5 597,4 511,7 
2002 ..................  1.365,2 653,9 358,7 268,9 2,8 1.284,2 613,3 532,3 

2002 2. kvt .........  345,8 163,4 89,8 69,6 4,4 327,3 154,3 135,8 
 3. kvt .........  337,6 160,4 90,6 64,4 -0,2 315,3 154,3 132,0 

 4. kvt .........  354,8 170,4 92,2 70,7 -2,9 330,4 157,8 133,4 

2003 1. kvt .........  337,1 165,1 89,8 63,2 0,9 319,0 150,9 132,8 
 2. kvt .........  348,6 167,2 93,3 64,7 0,1 325,2 153,1 129,8 

 Realvækst i forhold til året før, pct. 

1998 ..................  2,5 2,3 3,1 10,1 … 4,0 4,3 8,9 
1999 ..................  2,6 0,7 2,0 1,5 … 0,1 12,3 5,5 
2000 ..................  2,9 -1,9 1,1 8,6 … 1,9 13,0 11,3 
2001 ..................  1,4 0,4 2,1 1,9 … 0,9 3,0 1,9 
2002 ..................  2,1 1,9 2,1 0,3 … 1,2 5,8 4,2 

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

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

2003 1. kvt .........  1,4 0,9 2,8 0,4 … 1,6 3,1 3,5 
 2. kvt .........  -1,0 0,5 0,9 -6,7 … -1,4 -0,9 -1,9 

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

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

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

2003 1. kvt .........  0,4 -0,3 0,4 -1,1 … 1,0 0,9 1,6 
 2. kvt .........  -0,6 0,2 -0,1 -4,4 … -1,5 0,4 -1,0 
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UDVIKLINGEN I FORBRUGER- OG NETTOPRISERNE Tabel 11 

Indenlandske priser 

Forbrugerpris-
indeks 

Netto-
pris-

indeks Energi Import I alt 
Føde-
varer Husleje

Offent-
lige 

ydelser IMI 

Vægte 

HICP CPI
 

1,000 0,080 0,157 0,764 0,128 0,232 0,034 0,370 

 
Vækst i forhold til året før, pct. 

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 
2002 ................... 2,4 2,4 2,5 0,9 0,5 3,0 2,0 2,9 4,5 3,2 

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

2003 1. kvt. ........ 2,8 2,8 2,8 10,6 1,3 2,4 1,6 2,7 8,1 1,8 
         2. kvt. ........ 2,2 2,3 2,4 -0,4 0,8 2,9 1,7 2,7 8,6 2,7 
         3. kvt. ........ 1,6 1,8 2,0 -1,0 0,0 2,5 1,8 2,7 8,3 1,9 

Anm.: Vægtgrundlag pr. december 2002. 
 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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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 

2000=100 

Detail-
handel 

2000=100 Stk. Nettotal 

1998 ............... 6,6 94 98,2 2.426 1.652 162.708 2 -3 -2 
1999 ............... 5,7 95 99,3 2.397 1.636 144.259 -2 -11 -8 
2000................ 5,4 100 100,1 2.584 1.771 113.634 2 5 -1 
2001 ............... 5,2 102 100,6 2.682 2.329 96.114 0 -3 -11 
2002 ............... 5,2 103 103,9 3.041 2.469 111.598 1 -4 -14 

 
Sæsonkorrigeret 

2002 okt......... 5,3 107 104,7 242 199 9.558 1 -5 -19 

2003 maj ........ 6,0 103 104,6 229 208 7.343 1 -15 -22 
 jun......... 6,2 101 106,6 236 164 7.628 1 -13 -20 
 jul .......... 6,0 103 106,8 248 216 8.281 0 -13 -18 
 aug........ 6,1 102 107,1 291 218 7.742 2 -10 -13 
 sep......... 6,3 102 … 284 199 8.430 0 -6 -17 
 okt......... … … … 290 237 7.726 2 -5 -17 
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UDVALGTE KVARTALSVISE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 13 

Beskæftigelse  

I alt Privat 

Lønindeks i 
frem- 

stillings- 
virk- 

somhed 

 1.000 personer 
Februar 

1996=100 

Real 
effektiv  

kronekurs 
baseret på 

timelønninger 
 

1980=100 

Ejendoms-
priser  

(enfamilie- 
huse) 

 

I pct. af ejen-
doms- 

værdi 1995 

1998 ........................  2.681 1.868 109,8 103,3 134,4 
1999 ........................  2.716 1.896 114,4 102,9 143,7 
2000 ........................  2.734 1.912 118,4 98,8 153,0 
2001 ........................  2.750 1.920 123,5 101,4 162,0 
2002 ........................  2.740 1.901 128,5 103,5 168,0 

 Sæsonkorrigeret 

2002 2. kvt ..............  2.752 1.912 127,7 102,7 168,2 
 3. kvt ..............  2.734 1.895 128,9 104,1 169,3 

 
4. kvt ..............  2.729 1.892 130,7 104,8 169,3 

2003 1. kvt ..............  2.710 1.870 132,2 106,8 169,8 
 2. kvt ..............  2.702 1.864 132,8 108,8 172,8 

 Vækst i forhold til året før, pct. 

1998 ........................  1,7 1,6 4,4 2,9 8,8 
1999 ........................  1,3 1,5 4,1 -0,4 6,9 
2000 ........................  0,7 0,9 3,5 -4,0 6,5 
2001 ........................  0,6 0,4 4,3 2,6 5,9 
2002 ........................  -0,4 -1,0 4,0 2,1 3,7 

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

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

2003 1. kvt ..............  -1,4 -1,9 4,4 4,5 2,9 
 2. kvt ..............  -1,8 -2,5 4,0 5,9 2,7 
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VALUTAKURSER                Tabel 14 

EUR1 USD GBP SEK 
Effektiv 

kronekurs 

Real 
effektiv  

kronekurs 
baseret på 
forbruger-

priser 

Kroner pr. 100 enheder 1980=100 

 Gennemsnit 

1998 ............... 744,87 669,70 1.109,36 84,23 101,3 104,6 
1999 ............... 743,56 698,34 1.129,49 84,46 99,6 104,3 
2000 ............... 745,37 809,03 1.223,32 88,26 95,6 100,6 
2001 ............... 745,21 831,88 1.197,73 80,58 96,9 101,8 
2002 ............... 743,04 788,12 1.182,10 81,12 97,7 103,5 

2002 okt.......... 742,97 757,30 1.179,44 81,60 98,2 104,2 

2003 maj ......... 742,46 642,66 1.042,06 81,11 101,9 108,6 
 jun.......... 742,50 637,23 1.058,78 81,44 102,2 109,0 
 jul ........... 743,32 653,70 1.061,33 80,92 101,8 108,0 
 aug......... 743,22 667,44 1.063,03 80,45 101,5 107,5 
 sep.......... 742,73 662,17 1.065,77 81,91 101,2 107,7 
 okt.......... 743,01 635,51 1.065,15 82,46 101,5 … 

1 I 1998 er eurokursen beregnet på grundlag af den pr. 31. december 1998 fastlåste omregningskurs mellem  DEM og EUR. 
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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. 
 

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. 
 
Statistikdatabase  
En nyligt etableret database supplerer ovennævnte statistiske publikatio-
ner og vil med tiden komme til at indeholde alle tidsserier, der indgår i 
disse. Tidsserierne i databasen opdateres samtidig med udsendelsen af de 
tilsvarende publikationer og indeholder data længst muligt tilbage i tid. 

 
Særlige opgørelser  
I særlige opgørelser offentliggøres statistikker af tematisk karakter, som 
ikke udarbejdes regelmæssigt. 

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




