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Forord 

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Nationalbanken blev oprettet 
i 1818 og har siden 1936 været en selvejende institution. Lovgrundlaget 
for bankens virksomhed er nationalbankloven fra 1936. Den fastlægger, 
at Nationalbankens formål er at opretholde et sikkert pengevæsen og at 
lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning. Nationalbanken er 
uafhængig af Folketing og regering i udformningen af pengepolitikken. 

 
Nationalbankens Beretning og regnskab indeholder en præsentation og 
beskrivelse af bankens regnskab for 2003 og en beretning fra direktio-
nen. Beretningen indeholder en beskrivelse af den danske økonomi, 
penge- og valutapolitikken, kapital- og valutamarkederne, en gennem-
gang af det internationale samarbejde samt af Nationalbankens øvrige 
funktionsområder og organisation. 

 
Nationalbanken publicerer løbende i kvartalsoversigterne artikler om 
den seneste udvikling inden for en række områder – bl.a. dansk økonomi, 
pengepolitik, finansielle forhold, statistik, sedler og mønter, betalings-
formidling, euroen og EU-samarbejdet. Artikler skrevet i forbindelse 
med forsknings- og udviklingsarbejde, ofte af en mere foreløbig karak-
ter, publiceres elektronisk som Working Papers. Endvidere vurderer 
Nationalbanken stabiliteten af den danske finansielle sektor i en årlig 
publikation, Finansiel Stabilitet. 
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Sammendrag 

Væksten tiltog i løbet af 2003 i USA og Japan, men mod forventning 
udeblev det økonomiske opsving i euroområdet. Ved indgangen til 2004 
er der klare tegn på, at et internationalt opsving er i gang, men med be-
tydelig usikkerhed om styrken, specielt i euroområdet. 

 
Ligesom euroområdet var Danmark i 2003 fortsat præget af økonomisk 
afmatning. Den beskedne vækst i BNP på 1,0 pct. i 2002 blev efterfulgt af 
en vækst på nul pct. i 2003. Væksten i det private forbrug var svag i 
begyndelsen af 2003, men tiltog i 2. halvår. Erhvervsinvesteringerne faldt 
og boliginvesteringerne blev fastholdt på niveauet fra 2002. Som følge af 
den svage udenlandske og indenlandske efterspørgsel stagnerede både 
eksporten og importen, så der fortsat var et stort overskud på betalings-
balancens løbende poster. 

 
Beskæftigelsen faldt, specielt i begyndelsen af året, og arbejdsløsheden 
steg. Lønstigningstakten blev mindre, men var fortsat over euroområ-
dets. Prisstigningstakten aftog, hvilket afspejler en svagere udvikling i 
priserne på energi og fødevarer samt afgiftsnedsættelser. 

 
Efter to år med lav vækst synes den danske økonomi nu på vej frem 
igen. En opgang i den internationale konjunktur vil styrke eksporten. 
Desuden er forudsætningerne for en yderligere vækst i det private for-
brug til stede, bl.a. som følge af stigende realindkomster, skatte- og af-
giftslettelser, en fortsat lav rente samt den store udlåns- og omlæg-
ningsaktivitet i realkreditten. Styrken af opsvinget afhænger dog meget 
af, hvor stærk euroområdets økonomiske fremgang bliver. 

 
Trods den økonomiske afmatning var overskuddet på de offentlige fi-
nanser i 2003 1,3 pct. af BNP som følge af stigende indtægter fra pen-
sionsafkast- og selskabsskatter. Væksten i det offentlige forbrug aftog 
til 1,2 pct. 

 
Der er udsigt til fortsat overskud på de offentlige finanser i 2004, men 
på længere sigt vil den stigende andel af ældre trække i retning af 
øgede udgifter og lavere skatteindtægter. Fastholdelse af en mellem-
fristet orientering af finanspolitikken med fokus på gældsafvikling og 
vækst i den private beskæftigelse er derfor påkrævet. Det er ikke 
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tilstrækkeligt, at ledigheden bringes tilbage på lavpunktet i 2002. Det 
er nødvendigt, at tilgangen til arbejdsstyrken forøges, og at konkur-
renceevnen forbedres. I lyset af de vedtagne skattelettelser er det 
vigtigt, at man sikrer den planlagte lave stigning i det offentlige 
forbrug. 

 
Centralbankerne i USA og euroområdet lempede pengepolitikken yder-
ligere i 2003. Den amerikanske centralbank nedsatte i juni den officielle 
korte rente med 0,25 pct. til 1,0 pct. med henvisning til risikoen for et 
uønsket fald i inflationen. Bekymringen for deflation aftog imidlertid i 
takt med den stigende amerikanske vækst og de forbedrede vækstud-
sigter. Den Europæiske Centralbank, ECB, nedsatte sine renter to gange 
i 1. halvår 2003 med i alt 0,75 pct. til 2,0 pct. Rentenedsættelserne blev 
begrundet med, at den svage økonomiske aktivitet i euroområdet for-
bedrede udsigterne for prisstabilitet. 

 
Den amerikanske dollar blev svækket yderligere over for euroen gen-
nem 2003. Svækkelsen tilskrives bl.a. bekymring over finansieringen af 
det store og voksende betalingsbalanceunderskud i USA samt hold-
barheden af de offentlige finanser på længere sigt. 

 
I USA faldt de lange renter gennem 1. halvår til et meget lavt niveau, 
men fra juni steg de betydeligt inden for få måneder. De lange euro-
pæiske renter fulgte stort set udviklingen i USA, men udsvingene var 
knap så store. I Danmark var det 10-årige rentespænd til euroområdet 
stort set uændret over året, og ved udgangen af 2003 var spændet ca. 
0,2 pct. 

 
Den danske fastkurspolitik har indebåret, at kronens kurs over for euro i 
en årrække har været meget stabil og tæt på centralkursen på 7,46 kr. 
pr. euro. I 2003 var der en tendens til styrkelse af kronen i 1. halvår, og 
Nationalbanken nedsatte selvstændigt udlånsrenten med 0,05 pct. i maj. 
Dermed blev spændet mellem Nationalbankens udlånsrente og ECBs 
minimumsbudrente indsnævret til 0,15 pct. Mod slutningen af 2003 og i 
starten af 2004 blev kronen en smule svagere, men lå stadig på den 
stærke side af centralkursen over for euro. Nationalbanken solgte i 
starten af 2004 valuta på valutamarkedet. 

 
Fastkurspolitikken indebærer, at Nationalbanken i sin rentepolitik skyg-
ger ECB. Nationalbanken fulgte derfor ECBs rentenedsættelser og ned-
satte diskontoen med i alt 0,75 pct. til 2,0 pct. Udlånsrenten blev samlet 
nedsat med 0,80 pct. til 2,15 pct. 
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EU udvides 1. maj 2004 med ti nye lande. Flere af landene ønsker at del-
tage i eurosamarbejdet og påtænker tidlig deltagelse i det europæiske va-
lutakurssamarbejde, ERM2, hvor Danmark i øjeblikket er eneste deltager. 

 
I flere eurolande har manglende konsolidering af de offentlige finanser 
i årene 1999-2000 sammen med de senere års vækstafmatning skabt 
budgetproblemer. Budgetproblemerne er særligt udtalte i Frankrig og 
Tyskland, der ikke lever op til stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser. 

 
Pengeinstitutterne havde fortsat store overskud i 2003 på baggrund af 
stigende netto rente- og gebyrindtægter samt kursgevinster. Den meget 
høje konverteringsaktivitet var årsag til, at indtjeningen i realkreditinsti-
tutterne steg. I 4. kvartal blev afdragsfrie realkreditlån til ejerboliger og 
fritidshuse introduceret, og de udgjorde ca. 1/3 af bruttonyudlånene i 
den periode. 

 
Opgraderingen af den danske seddelserie fortsatte i 2003, hvor 200- og 
500-kronesedlerne fik tilføjet de to nye sikkerhedselementer – hologram 
og fluorescerende farver. Nationalbanken udsendte 20-kronen med en 
ny udformning af bagsiden og to nye temamønter med motiver af hen-
holdsvis Børsens dragespir og Christiansborg slotstårn. 

 
Nationalbanken udsendte en ny udgave af bogen "Pengepolitik i 
Danmark" samt bøgerne "Finansiel styring i Danmarks Nationalbank" 
og "Mona – en kvartalsmodel af dansk økonomi". Derudover blev en 
publikation om Nationalbankens bygning udsendt. 

 
Nationalbankens regnskab for 2003 viser et overskud på 3,6 mia.kr. mod 
6,7 mia.kr. i 2002. Ændringen skyldes primært, at kursreguleringer mv. 
faldt med 2,4 mia.kr. til -0,3 mia.kr. som overføres fra kursregulerings-
fonden. Af det resultat, der herefter er til rådighed, henlægges 20 pct.  
– 0,8 mia.kr. – til sikringsfonden. Restbeløbet på 3,1 mia.kr. overføres til 
staten. 
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Dansk økonomi 

Der var ingen vækst i det danske BNP i 2003. Væksten i privatforbruget 
var moderat, og erhvervsinvesteringerne faldt. Den samlede eksport 
stagnerede bl.a. som følge af den fortsatte afmatning i euroområdet. 
Samtidig indebar den beskedne vækst i den indenlandske efter-
spørgsel, at importvæksten aftog, og overskuddet på betalingsbalan-
cen voksede. Presset på arbejdsmarkedet aftog, da beskæftigelsen faldt, 
og ledigheden steg. Lønstigningstakten blev mindre, men var fortsat 
højere end i euroområdet. Prisstigningstakten faldt bl.a. som følge af 
afgiftsnedsættelser. 

Trods den økonomiske afmatning var der kun et beskedent fald i over-
skuddet på de offentlige finanser som følge af stigende indtægter fra 
pensionsafkast- og selskabsskatter. Overskuddene på de offentlige fi-
nanser og på betalingsbalancen har gjort det muligt at lade de auto-
matiske finanspolitiske stabilisatorer virke uden begrænsninger. Det er 
fortsat nødvendigt at tilrettelægge finanspolitikken med et mellemlangt 
sigte med henblik på at nedbringe den offentlige gæld for at skabe 
plads til finansieringen af den fremtidige stigning i andelen af ældre. 

  
INTERNATIONAL BAGGRUND 

Uden for euroområdet tiltog væksten i løbet af 2003. I USA var den øko-
nomiske opgang i høj grad drevet af en lempelig penge- og finans-
politik. Væksten i Japan blev overraskende positiv med stigende er-
hvervsinvesteringer og eksport. I euroområdet var BNP-væksten fortsat 
svag, idet den indenlandske efterspørgsel forblev lav, og eksporten faldt 
i 1. halvår. Det offentlige budgetunderskud steg i USA og i mindre 
udstrækning i euroområdet. 

 
I USA var væksten lav i begyndelsen af 2003, hvor ikke mindst Irak-krisen 
skabte stor usikkerhed. Krigen i Irak i marts-april gav en afklaring, og fra 
foråret styrkedes økonomien. Udviklingen i aktiekurserne vendte og 
forbruger- og erhvervstilliden steg gradvist.  

Væksten i BNP blev 3,1 pct. i 2003, jf. figur 1, efter en stærk opgang i  
2. halvår. Væksten blev hovedsageligt trukket af den indenlandske efter-
spørgsel. Skattelettelser og konvertering af boliglån stimulerede det 
private forbrug, mens det offentlige forbrug steg som følge af især mili-
tærudgifter. Virksomhedernes investeringslyst vendte ligeledes tilbage ef-



 

03-03-2004 09:16    Antal sider: 181   Rev. nr. 172   H:\Aarsberetninger\2003\Dansk\Hel.doc  

Oprettet af Hanne Christensen    

17 

ter to år med faldende investeringer. Især investeringer i ny teknologi 
voksede. På trods af den stigende vækst voksede beskæftigelsen kun 
svagt. Det kan bl.a. tilskrives, at virksomhederne fortsat effektiviserede 
produktionen, hvilket gav usædvanligt store produktivitetsstigninger. 

En lav og faldende inflation kombineret med en mat aktivitet skabte i 
1. halvår 2003 bekymring for, om der kunne komme en længere periode 
med deflation, dvs. generelt faldende priser. Med henvisning til risikoen 
for et uønsket fald i inflationen nedsatte den amerikanske centralbank, 
Federal Reserve, i juni den officielle korte rente – federal funds target 
rate – med 0,25 pct. til 1,0 pct. Inflationen fortsatte med at falde i 2. 
halvår, og i januar 2004 var inflationen ekskl. energi og fødevarer 1,1 
pct. Bekymringen for deflation aftog imidlertid i takt med den stigende 
vækst og forbedrede vækstudsigter. 

De finanspolitiske lempelser forværrede den offentlige sektors bud-
getbalance yderligere i 2003, og underskuddet udgjorde 4,9 pct. af BNP 
mod 3,4 pct. i 2002. Det offentlige underskud modsvarede næsten beta-
lingsbalanceunderskuddet på 5,0 pct. af BNP.1 Der var således balance 
mellem den private sektors opsparing og investering efter en årrække 
med opsparingsunderskud. Vendingen på den private opsparingsbalance 
skyldes konsolidering i virksomhederne. Husholdningernes opsparing 
forblev lav, og gældsætningen steg.  

 1
 OECDs efterårsprognose 2003, Economic Outlook nr. 74. 

VÆKST I BRUTTONATIONALPRODUKT, BNP Figur 1 

Anm.: 
Kilde: 

Faste priser. 
Nationale statistikker og egne beregninger. 
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Den reale effektive dollarkurs faldt med ca. 10 pct. i 2003 og lå dermed 
på niveau med gennemsnittet siden 1980, jf. side 39. Olieprisen i dollar 
steg op til Irak-krigens begyndelse og faldt derefter tilbage. Fra maj steg 
olieprisen gradvist igen, hvilket bl.a. må tilskrives stigende økonomisk 
aktivitet, men også den svækkede dollar. Omregnet til euro var stig-
ningen i olieprisen mere beskeden. 

I begyndelsen af 2004 er der udsigt til fortsat vækst i den amerikanske 
økonomi. Da opsvinget i høj grad er drevet af en lempelig økonomisk 
politik, der har forværret balanceproblemerne, er opsvingets holdbarhed 
på lidt længere sigt imidlertid usikker. 

 
I Japan tiltog væksten overraskende kraftigt i 2003. BNP-væksten på 2,7 
pct. var hovedsageligt drevet af eksport og erhvervsinvesteringer, mens 
det private forbrug var svagt. Underskuddet på de offentlige finanser 
var stort set uændret på lidt over 7 pct. af BNP, og gælden udgjorde 
over 150 pct. af BNP ved udgangen af 2003.1 Beskæftigelsen stabilisere-
de sig efter fem års nedgang, og lønningerne ophørte med at falde. 
Samtidig aftog deflationen, og i årets sidste måneder var forbrugerpris-
indekset uændret i forhold til året før, til dels grundet ændrede afgifter 
og subsidier. Andelen af dårlige lån i de store banker faldt, men der var 
fortsat betydelige strukturelle problemer i den finansielle sektor. Den 
pengepolitiske rente var i hele 2003 tæt på nul. Pengepolitikken blev 
dog lempet ved at øge målet for den samlede likviditet i banksektoren. 
Desuden opkøbte den japanske centralbank gentagne gange dollar for 
store beløb for at modvirke en styrkelse af yennen.  

 
Mod forventning fortsatte den økonomiske afmatning i euroområdet i 
2003, og BNP-væksten var 0,4 pct. i 2003 mod 0,9 pct. i 2002. Væksten 
var negativ i 1. halvår 2003 som følge af lavere eksport og investe-
ringer. Fra sommeren steg eksporten, og der var en beskeden opgang i 
den indenlandske efterspørgsel. Beskæftigelsen forblev nogenlunde 
uændret, og arbejdsløsheden steg kun moderat trods den svage vækst, 
hvilket formentlig kan tilskrives stive strukturer på arbejdsmarkedet i 
nogle lande.  

Euroområdet har i de senere år langt fra haft samme produktivitets-
vækst som USA. Det afspejler behovet for reformer på især arbejdsmar-
kedet. Flere store lande har påbegyndt strukturelle reformer, men flere 
tiltag er nødvendige for at nedbringe arbejdsløsheden og sikre en lang-
sigtet holdbarhed i de offentlige finanser. Tyskland vedtog i 2003 stram-
ninger på bl.a. dagpengeområdet og en mindre sundhedsreform, og 

 1
 OECDs efterårsprognose 2003, Economic Outlook nr. 74. 
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Frankrig gennemførte stramninger på pensionsområdet. Begge lande 
vedtog samtidig skattelettelser. 

Den matte økonomi og faldende importpriser, bl.a. som følge af styr-
kelsen af euroen, medvirkede til, at inflationen faldt til 2,1 pct. i 2003. 
Den Europæiske Centralbanks, ECBs, mellemfristede mål for inflationen 
er under, men tæt på 2 pct. Kerneinflationen1 var 1,7 pct. i 2. halvår. 

ECB satte renten ned med 0,25 pct. og 0,5 pct. i henholdsvis marts og 
juni 2003 til 2 pct. med henvisning til et lavere fremtidigt inflationspres 
og en svagere økonomisk vækst, jf. side 29ff. Rentenedsættelserne sti-
mulerede isoleret set den økonomiske aktivitet, men den samtidige ap-
preciering af euroen trak i den modsatte retning. 

I 2003 blev de offentlige finanser forværret for 3. år i træk, og gæl-
dens andel af BNP steg efter et fald de seneste 6 år. Det skønnes, at det 
offentlige budgetunderskud for euroområdet steg til 2,7 pct. af BNP i 
2003.2 Det skyldes den lave økonomiske aktivitet, mens den cyklisk korri-
gerede budgetsaldo blev svagt forbedret. Både Tyskland og Frankrig 
overskred EU-traktatens 3 pct. grænse for andet år i træk med under-
skud på lidt over 4 pct. af BNP, jf. side 79. 

Ved indgangen til 2004 er det usikkert, om et opsving er på vej i euro-
området. Verdensøkonomien er i bedring, men euroens styrkelse lægger 
pres på indtjeningen blandt eksportvirksomheder, og med det fortsatte 
behov for strukturreformer er det uklart, om den indenlandske efter-
spørgsel vil stige væsentligt.  

 
Storbritannien oplevede ikke samme økonomiske afdæmpning som de 
fleste andre EU-lande. Væksten var 2,1 pct. i 2003 og blev drevet af det 
offentlige og private forbrug. Finanspolitikken blev lempet, og den lave 
rente stimulerede et i forvejen stærkt boligmarked. I både november 
2003 og februar 2004 satte den engelske centralbank, Bank of England, 
renten op med 0,25 pct. til 4 pct. Regeringen ændrede i december Bank 
of Englands inflationsmål til en årlig stigning i det EU-harmoniserede 
forbrugerprisindeks, HICP, på 2 pct. Bank of England benytter således nu 
det samme prisindeks som ECB i tilrettelæggelsen af pengepolitikken. 

I Sverige var BNP-væksten 1,5 pct. i 2003 og dermed forholdsvis robust.2 
Eksporten steg pænt i betragtning af den internationale vækstafmatning, 
og privatforbruget var relativt stærkt. Arbejdsløsheden steg imidlertid be-
tydeligt, og inflationen faldt gennem året. Med udsigt til dæmpet infla-
tionspres nedsatte Riksbanken i 1. halvår 2003 den pengepolitiske rente 
tre gange med i alt 1 pct. og igen i februar 2004 med 0,25 pct. til 2,5 pct. 

 1
 Inflation ekskl. energi, fødevarer, alkohol og tobak. 

2
 OECDs efterårsprognose 2003, Economic Outlook nr. 74. 
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Væksten var svag i Norge med en stigning i fastlands-BNP på 0,6 pct. i 
2003.1 Arbejdsløsheden steg fra 3,9 pct. i 2002 til 4,5 pct. i 2003. 
Afmatningen og eftervirkningerne af den norske krones appreciering i 
2002 fik kerneinflationen til at falde under centralbankens inflations-
målsætning i løbet af 2003. Norges Bank satte renten ned syv gange fra 
6,5 pct. i årets begyndelse til 2,25 pct. ved udgangen af 2003. I januar 
2004 nedsatte Norges Bank renten med yderligere 0,25 pct.  

 
DANSK ØKONOMI 

Den danske økonomi har ikke været holdt fri af afmatningen i Europa. 
Efter en beskeden vækst i BNP på 1,0 pct. i 2002 var der nulvækst i 2003, 
jf. figur 2. Udviklingen i BNP var dermed lidt svagere end i euroområdet. 
Igennem 2003 steg arbejdsløsheden, og beskæftigelsen faldt, specielt i 
begyndelsen af året. Der var et stort overskud på betalingsbalancens 
løbende poster, og overskud på de offentlige finanser. 

Stigningen i den indenlandske efterspørgsel var beskeden i 2003. 
Væksten i det private forbrug var svag i begyndelsen af året, især som føl-
ge af et lavt bilsalg, men tiltog i 2. halvår. For året som helhed voksede 
forbruget 1,1 pct., hvilket var lidt mindre end stigningen i husholdnin-
gernes disponible indkomster. Boligpriserne steg med over 4 pct. i 2003 

 1
 OECDs efterårsprognose 2003, Economic Outlook nr. 74. 

VÆKSTBIDRAG Figur 2 

Anm.: 
Kilde: 

Private investeringer dækker erhvervs- og boliginvesteringer. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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og voksede dermed lidt mere end forbrugerpriserne. Efter en kraftig 
stigning i 2002 fastholdt boliginvesteringerne niveauet i 2003, jf. tabel 1. 
Det afspejler både høje huspriser i forhold til byggeomkostningerne, og 
at aktiviteten var høj inden for det almennyttige byggeri. 

Erhvervsinvesteringerne faldt, men faldet var beskedent i betragtning 
af den lave produktionsvækst i 2003 og årene før. Investeringskvoten var 
fortsat høj for maskiner og andet materiel, der omfatter computere og 
software. Det afspejler bl.a. et permanent løft i investeringsniveauet, da 
ny teknologi afskrives og erstattes relativt hurtigt. 

Faldet i de samlede private investeringer og stigningen i husholdnin-
gernes opsparing resulterede i en stigning i det private opsparingsover-
skud i 2003. Det private opsparingsoverskud er løbende vokset siden 
pinsepakken i 1998, som forøgede husholdningernes opsparingstilbøje-
lighed.  

Væksten i det offentlige forbrug aftog i 2003 til 1,2 pct. På trods af 
den økonomiske afmatning faldt overskuddet på de offentlige finanser 
kun med 0,3 pct. af BNP. Det skyldes højere indtægter fra selskabs-
skatter og pensionsafkastbeskatning. I 2004 forventes finanspolitikken 
at bidrage positivt til væksten, især på grund af lavere personskatter. 

HOVEDTAL FOR DANSK ØKONOMI Tabel 1 

Realvækst i forhold til året før, pct. 1999 2000 2001 2002 2003 

Bruttonationalprodukt, BNP ......................... 2,6 2,8 1,6 1,0 0,0 

Privat forbrug ................................................ 0,7 -0,7 -0,2 0,6 1,1 
Offentlig efterspørgsel ................................. 2,1 1,3 3,3 1,6 1,0 
Erhvervsinvesteringer .................................... 1,9 6,6 6,9 4,2 -3,6 
Boliginvesteringer ......................................... -1,0 7,7 -5,3 10,5 -0,6 

Indenlandsk efterspørgsel ekskl. lager-      
investeringer .................................................. 1,2 1,4 1,8 2,0 0,1 
Lagerinvesteringer1 ....................................... -1,1 1,0 -0,7 0,0 0,0 

Indenlandsk efterspørgsel i alt ..................... 0,1 2,4 1,0 1,9 0,1 

Eksport ........................................................... 12,3 13,5 4,4 4,8 0,1 
Import ............................................................ 5,5 13,5 3,5 7,3 0,4 
Nettoeksport1 ................................................. 2,6 0,5 0,6 -0,8 -0,1 

Ledighed, pct. af arbejdsstyrken .................. 5,7 5,4 5,2 5,2 6,1 
Forbrugerprisindeks2, vækst i pct. ................ 2,1 2,7 2,3 2,4 2,0 

Betalingsbalance, pct. af BNP ....................... 1,8 1,5 3,1 2,0 2,8 
Offentlig budgetsaldo, pct. af BNP .............. 3,2 2,5 2,8 1,6 1,3 

Privat opsparingsoverskud3, pct. af BNP ...... -1,5 -1,1 0,2 0,5 1,5 

Kilde: Danmarks Statistik. 
1 Bidrag til vækst i bruttonationalproduktet i faste priser. 
2 EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP). 
3 Betalingsbalance minus offentlig budgetsaldo (forskel ved afrunding). 
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Eksporten blev påvirket af den matte udenlandske efterspørgsel. Faldet i 
2003 vedrørte især industrieksporten, herunder ikke mindst mobiltele-
foner, hvor eksporten var særlig høj i 2002. Resten af industrieksporten 
var nogenlunde uændret i 2003. En svækket konkurrenceevne, jf. side 
23, har formentlig bidraget til, at Danmark tabte markedsandele i 2003. 
Importvæksten faldt betydeligt og afspejlede den svage udvikling i den 
indenlandske efterspørgsel. 

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster blev knap 40 mia.kr. 
i 2003, jf. figur 3, svarende til 2,8 pct. af BNP. Dermed steg betalingsba-
lanceoverskuddet med lidt over 10 mia.kr. i forhold til 2002. Det afspej-
ler især et højere overskud på vare- og tjenestebalancen, der blev posi-
tivt påvirket af højere fragtrater og en svag udvikling i importpriserne. 
Udlandsgælden faldt fra 255 mia.kr. ultimo 2002 til 237 mia.kr. ved ud-
gangen af 3. kvartal 2003, svarende til et fald fra 18,7 pct. af BNP til 17,3 
pct. af BNP.  

Ledigheden steg igennem 2003 og blev for hele året 6,1 pct. af ar-
bejdsstyrken, jf. tabel 2. Baggrunden var især et fald i den private be-
skæftigelse, men også aftagende aktivering bidrog. De seneste års stig-
ninger i den offentlige beskæftigelse ophørte i 2003. Faldet i den pri-
vate beskæftigelse i 2003 var kraftigere end i 2002, hvilket bl.a. afspejler 
den økonomiske afmatning og arbejdskraftbesparende rationaliserin-
ger. Desuden voksede antallet af efterlønsmodtagere. 

BETALINGSBALANCEN Figur 3 

Anm.: 
Kilde: 

4 kvartalers glidende gennemsnit. 
Danmarks Statistik. 
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LØN- OG PRISUDVIKLINGEN 

Lønstigningerne aftog igennem 2003, især blandt industriarbejdere og i 
bygge- og anlægssektoren, i takt med afmatningen på arbejdsmarkedet. 
For den samlede private sektor blev lønstigningstakten 3,7 pct. i 2003 
mod 3,9 pct. i 2002.  

Lønstigningerne i industrien, der er den mest konkurrenceudsatte 
sektor, var på 8. år højere end i euroområdet, jf. figur 4, hvilket må ses i 
lyset af den lavere ledighed i Danmark. Den EU-harmoniserede arbejds-
løshed var ved udgangen af året 6,1 pct. i Danmark og 8,8 pct. i euroom-
rådet. 

Konkurrenceevnen blev derudover forværret af en stigning i den ef-
fektive valutakurs som følge af dollarens svækkelse, og den reale effek-
tive valutakurs lå i slutningen af 2003 på et højt niveau, jf. figur 5. For at 
forblive konkurrencedygtig og understøtte en fremgang i beskæftigel-
sen er det vigtigt, at de danske lønomkostninger stiger i en takt, som er i 
overensstemmelse med fastkurspolitikkens krav. Det indebærer, at dan-
ske lønstigninger set over en årrække skal være på linje med euroområ-
dets, medmindre produktivitetsstigningerne i Danmark vedvarende over-
stiger udlandets. 

Målt ved stigningen i HICP var inflationen 2,0 pct. i Danmark mod 2,1 
pct. i euroområdet i 2003. Inflationen var stort set uændret i euroområ- 

ARBEJDSMARKEDET Tabel 2 

1.000 personer, årsgennemsnit 1999 2000 2001 2002 2003 

Lønmodtagere:      
  Privat sektor ................................................. 1.698 1.715 1.726 1.707 1.673 
  Offentlig sektor ........................................... 820 821 829 840 839 
Selvstændige .................................................. 197 198 195 193 192 
Beskæftigede i alt ......................................... 2.716 2.734 2.750 2.740 2.705 
Ledige ............................................................. 158 150 145 145 170 
Arbejdsstyrke ................................................. 2.873 2.884 2.894 2.885 2.875 

Aktivering1 ..................................................... 45 45 45 46 38 
Overgangsydelse ............................................ 31 25 20 16 11 
Efterlønsmodtagere ...................................... 149 156 160 169 179 
Personer på orlov inkl. barselsorlov .............. 50 46 41 35 32 

Ledighed, pct. af arbejdsstyrken .................. 5,7 5,4 5,2 5,2 6,1 

Ledighed, EU-definition,   
pct. af arbejdsstyrken2 ................................... 4,8 4,4 4,3 4,6 5,6 

Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedsdirektoratet, Eurostat og egne beregninger. 
1 Økonomisk Redegørelse, december 2003. 
2 Eurostats opgørelse. 
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LØNSTIGNINGER I DANMARK OG UDLANDET Figur 4 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Samlet udland udgøres af de lande, som indgår i indekset for den effektive kronekurs. Lønstigningerne er 
sammenvejet med vægtene i indekset. Lønstigninger refererer til lønstigninger i fremstillingsvirksomhed. Delvist 
skøn for 2003. 
OECD, Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger. 

 
 

 
 

NOMINEL OG REAL EFFEKTIV KRONEKURS Figur 5 

Anm.: 
 
Kilde: 

Real effektiv kronekurs baseret på timelønninger i industrien. Den reale kronekurs angiver udviklingen i de dan-
ske lønninger i forhold til udlandets, målt i fælles valuta. Delvist skøn for 2003 for timelønningerne. 
OECD, Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger. 
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det igennem hele året, jf. figur 6. Den danske inflation faldt derimod fra 
2,5 pct. i 1. halvår til 1,5 pct. i 2. halvår, hvilket afspejler en svagere ud-
vikling i priser på energi og fødevarer i Danmark samt danske afgifts-
nedsættelser. Den årlige prisstigningstakt ekskl. energi og fødevarer har 
igennem længere tid været over euroområdets. 

 
 

KREDITFORMIDLINGEN 

Udlånsvæksten fra penge- og realkreditinstitutter til erhverv og hus-
holdninger var nogenlunde uændret i 2003, jf. figur 7. Penge- og real-
kreditinstitutternes udlån steg 6 pct. i 2003, især som følge af stigende 
realkreditudlån. Væksten i udlån til husholdninger var fortsat højere end 
væksten i udlån til erhverv. 

Den høje udlånsvækst kan bl.a. tilskrives det lave renteniveau, der har 
fået nogle husholdninger til at tage lån, som først skal bruges på et 
senere tidspunkt. De lånte midler er i første omgang blevet placeret i 
finansielle aktiver som bankindskud og værdipapirer, men også i pen-
sionsopsparing. 

Placeringen af lån som indskud i pengeinstitutter ses også i udviklin-
gen i pengemængden, M2, der i 2003 steg med 9 pct. M2 består primært 
af borgernes og virksomhedernes indskud i pengeinstitutter samt deres 
beholdning af sedler og mønter. M3, der ud over M2 inkluderer korte 

STIGNING I FORBRUGERPRISERNE I DANMARK OG I EUROOMRÅDET Figur 6 

Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat. 
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realkreditobligationer, voksede med 20 pct. i 2003. Udviklingen i M3 
afspejler, at en stigende mængde rentetilpasningslån overvejende blev 
finansieret med korte obligationer, der indgår i M3. 

 
ØKONOMISKE UDSIGTER 

Efter to år med afdæmpet BNP-vækst og vigende privat beskæftigelse 
synes den danske økonomi ved indgangen til 2004 på vej frem igen. En 
opgang i den internationale konjunktur vil styrke eksporten, og forud-
sætningerne for en yderligere vækst i det private forbrug er til stede, 
bl.a. som følge af stigende realindkomster, skatte- og afgiftslettelser, en 
fortsat lav rente samt den store udlåns- og omlægningsaktivitet i real-
kreditten. Styrken af opsvinget afhænger dog meget af, hvor stærk den 
økonomiske fremgang i euroområdet bliver.  

Der er udsigt til fortsat overskud på de offentlige finanser i 2004, men 
på længere sigt vil den stigende andel af ældre trække i retning af øgede 
udgifter og lavere skatteindtægter. Fastholdelse af en mellemfristet ori-
entering af finanspolitikken med fokus på gældsafvikling og vækst i den 
private beskæftigelse er derfor påkrævet. Det er ikke tilstrækkeligt, at 
ledigheden bringes tilbage på lavpunktet i 2002. Det er nødvendigt, at 
tilgangen til arbejdsstyrken forøges, og at konkurrenceevnen forbedres. I 
lyset af de vedtagne skattelettelser er det vigtigt, at man sikrer den plan-
lagte lave stigning i det offentlige forbrug. 

VÆKST I PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES INDENLANDSKE UDLÅN Figur 7 

Anm.: 
 

3-måneders glidende gennemsnit. Udlån i både kroner og valuta. Husholdninger inkluderer selvstændige erhvervs-
drivende. I alt inkluderer offentlige udlån. 
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Penge- og valutapolitikken 

Den danske fastkurspolitik har indebåret, at kronens kurs over for euro i 
en årrække har været meget stabil og tæt på centralkursen. 

I 2003 var der en tendens til styrkelse af kronen i 1. halvår og svæk-
kelse mod slutningen af året. Nationalbanken intervenerede i perioder 
på valutamarkedet for at stabilisere valutakursen og nedsatte selvstæn-
digt udlånsrenten med 0,05 pct. i maj. Dermed blev spændet mellem 
Nationalbankens udlånsrente og minimumsbudrenten ved ECBs primære 
markedsoperationer indsnævret til 0,15 pct. 

Den Europæiske Centralbank, ECB, nedsatte sine renter to gange i 
2003 med i alt 0,75 pct. Nationalbanken fulgte ECBs rentenedsættelser. 

Valutareserven blev i 2003 forøget med 31 mia.kr. som følge af Natio-
nalbankens køb af valuta. Valutaindstrømningen afspejlede et overskud 
på betalingsbalancens løbende poster på 39 mia.kr. og kapitaleksport på 
8 mia.kr. 

 
FASTKURSPOLITIKKEN 

Målet for den danske penge- og valutapolitik er at holde kronens kurs 
over for euro stabil. I perioder med rolige forhold på valutamarkedet 
følger de danske pengepolitiske renter ECBs, således at rentespændet 
holdes konstant. Nationalbanken kan intervenere i valutamarkedet med 
henblik på at stabilisere kronekursen. Hvis der opstår mere vedvarende 
tendens til styrkelse eller svækkelse af kursen, ændrer Nationalbanken 
selvstændigt de pengepolitiske renter. 

Danmarks fastkurspolitik udføres inden for rammerne af det europæ-
iske fastkurssamarbejde, ERM2. ERM2 fastsætter de maksimale udsvings-
grænser på de deltagende landes valutaer over for euro til +/- 15 pct. i 
forhold til centralkursen. I kraft af Danmarks høje grad af økonomisk 
konvergens med euroområdet er der aftalt et snævrere udsvingsbånd 
for kronekursen på +/- 2,25 pct. i forhold til centralkursen på 746,038 
kroner pr. 100 euro. Fastkurspolitikken indebærer, at den øvrige økono-
miske politik indrettes i overensstemmelse med fast valutakurs. Krone-
kursen har i en årrække ligget tæt på centralkursen og oftest lidt stær-
kere end denne, jf. figur 8. 

1. maj 2004 optages ti nye lande i EU. Enkelte af disse lande vil umid-
delbart søge optagelse i ERM2 med henblik på at indføre euroen som 
valuta. Et af konvergenskriterierne for optagelse i eurosamarbejdet er 
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deltagelse i ERM2 i mindst to år uden alvorlige spændinger, herunder 
devaluering på eget initiativ. Medlemskab af ERM2 kræver ikke opfyl-
delse af formelle traktatfæstede økonomiske kriterier. Centralkursen for 
de deltagende landes valutaer skal fastsættes ved fælles overenskomst 
mellem ministrene fra eurolandene, ECB samt ministrene og central-
bankcheferne fra de lande uden for euroområdet, der deltager i ERM2.  

For at fastkurssystemet fortsat kan være tillidsfremmende og under-
støtte økonomisk konvergens, er det vigtigt, at de nye EU-lande inden 
optagelse i ERM2 gennemfører en tilpasning af penge- og finanspolitik-
ken, så den stabiliseringspolitiske ramme bringes i overensstemmelse 
med fastkurspolitikkens krav. De nye medlemslande er ikke lige langt i 
konvergensprocessen, og en for tidlig fastlåsning af valutakursen kan 
føre til valutauro, der kan sprede sig til andre deltagerlande. 

 
ECBs PENGEPOLITIK 

Den primære målsætning for ECBs pengepolitik er prisstabilitet. Derud-
over skal ECBs pengepolitik understøtte euroområdets øvrige økonomi-
ske politikker, såfremt dette ikke strider imod den primære målsætning. 

I foråret offentliggjorde ECB resultatet af et eftersyn af sin penge-
politiske strategi. Definitionen af prisstabilitet blev fastholdt som en 
år-til-år stigning i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, på 
under 2 pct. på mellemlangt sigt, men Styrelsesrådet præciserede, at 

KRONER OVER FOR EURO Figur 8 

Anm.: Daglige observationer. 
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udmøntningen af pengepolitikken vil sigte på at fastholde inflations-
takten tæt på 2 pct.  

De pengepolitiske beslutninger vil fortsat bygge på omfattende analy-
ser af trusler mod prisstabilitet. Analyserne struktureres inden for to søj-
ler, økonomisk analyse og monetær analyse. I den økonomiske søjle ana-
lyserer ECB en lang række økonomiske og finansielle forhold og de der-
af følgende risici for prisstabiliteten på kort og mellemfristet sigt. I den 
monetære søjle analyseres udviklingen i en bred vifte af monetære indi-
katorer, herunder pengemængden, med henblik på at vurdere infla-
tionsudsigterne på mellemlangt til langt sigt. Den monetære analyse 
anvendes således til at krydstjekke de kort- og mellemsigtede data fra 
den økonomiske analyse. 

Da referenceværdien for væksten i pengemængden, der anvendes ved 
vurderingen af den monetære udvikling, benyttes i et mere langsigtet 
perspektiv, besluttede Styrelsesrådet, at der ikke længere var behov for 
at fastlægge referenceværdien årligt. De underliggende forhold vil dog 
løbende blive vurderet af Styrelsesrådet. 

1. august 2003 meddelte ECB, at der ville blive gennemført tilpasninger 
af de pengepolitiske instrumenter med virkning fra markedsoperationen 
9. marts 2004. Løbetiden på udlån ved de ugentlige markedsoperationer 
blev reduceret fra 14 til 7 dage, og i samme forbindelse blev reservekravs-
perioden omlagt, så den begynder på afviklingsdagen for den første 
ugentlige auktion efter det månedlige møde i Styrelsesrådet, hvor de pen-
gepolitiske renter er til diskussion. I boks 1 beskrives ECBs pengepolitiske 
instrumenter og baggrunden for ændringerne nærmere. 

 
Pengepolitikken i 2003 
Mod slutningen af 2002 var der forventninger til, at fremgangen i den 
økonomiske aktivitet i euroområdet ville tage til i starten af 2003. 
Beskedne tegn på fremgang viste sig imidlertid først i løbet af 2. halvår, 
hvor BNP-væksten tog lidt til. I lyset af denne udvikling nedsatte ECB de 
pengepolitiske renter to gange i 2003, jf. figur 9. Pengemarkedsrenterne 
faldt i ugerne inden at de faktiske beslutninger om renteændringerne 
blev offentliggjort, hvilket peger på, at de finansielle markeder var for-
beredt på rentenedsættelserne. 

På mødet 6. marts 2003 besluttede Styrelsesrådet at nedsætte de 
pengepolitiske renter med 25 basispoint, således at minimumsbudrenten 
blev 2,5 pct. ECB vurderede, at udsigterne til økonomisk vækst i euro-
området var blevet dårligere, bl.a. på grund af usikkerheden om krig i 
Irak, og at udsigterne for prisstabilitet på mellemlangt sigt derfor var 
forbedret. Det aftagende inflationspres skyldtes desuden, at euroen var 
steget over for dollar. 
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Styrelsesrådet besluttede på mødet 5. juni 2003 at nedsætte de penge-
politiske renter med 50 basispoint. Baggrunden for beslutningen var, at 
den økonomiske vækst i 1. halvår 2003 samlet set forventedes at blive 
meget svag. Inflationsudviklingen ville være afdæmpet på grund af en 
gunstig importprisudvikling, som følge af både olieprisudviklingen og 
den højere eurokurs, samt på grund af forventningen om et lavere 
indenlandsk prispres i forbindelse med et moderat økonomisk opsving. 

 

ECBs PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER Boks 1 

ECBs pengepolitiske instrumenter består af markedsoperationer, reservekrav og 

stående faciliteter.  

Markedsoperationerne udføres dels som ugentlige primære markedsoperationer og 

dels som langfristede markedsoperationer. Ved de ugentlige operationer har bankerne 

i euroområdet mulighed for at optage lån mod sikkerhed. Tildelingen sker ved en 

auktion, hvor bankerne afgiver bud på såvel rente som likviditetsmængde. ECB 

fastsætter på forhånd en minimumsbudrente. ECB tildeler likviditet successivt, således 

at bud med højeste renter imødekommes først. Skæringsrenten er den laveste rente, 

hvortil der tildeles likviditet, og der kan forekomme pro rata tildeling på skærings-

renten. Skæringsrenten ligger normalt tæt på minimumsbudrenten, som er ECBs sig-

nalrente.  

Ved de månedlige langfristede markedsoperationer gives der lån mod sikkerhed 

med løbetid på tre måneder.  

Reservekravet består i, at bankerne i euroområdet i løbet af reservekravsperioden 

skal have et vist gennemsnitligt indestående på reservekravskonti i de nationale 

centralbanker. Beløbet bliver forrentet med den gennemsnitlige skæringsrente i peri-

oden. Hidtil har en reservekravsperiode varet fra den 24. i en måned til den 23. i næste 

måned. Dette har betydet, at forventningen til minimumsbudrenten i reservekravspe-

rioden har påvirket bankernes budadfærd, idet fx en forventning om en rentefor-

højelse i slutningen af en reservekravsperiode har givet incitament til at byde på for-

holdsvis mere likviditet ved auktionerne i starten af perioden og derved opfylde en 

større del af reservekravet, mens renten er lav. En sådan budadfærd kan skabe uønske-

de bevægelser i skæringsrenten.  

Blandt andet disse hensyn begrunder reduktionen i løbetiden på udlån ved de 

ugentlige markedsoperationer fra 14 til 7 dage og omlægningen af reservekravsperio-

den, jf. hovedteksten. Fremover vil de pengepolitiske renter normalt ikke blive ænd-

ret i løbet af en reservekravsperiode, hvorfor renteforventningernes indflydelse på 

budadfærden må forventes reduceret. 

De stående ind- og udlånsfaciliteter giver bankerne adgang til at placere eller låne 

mod sikkerhed på dag-til-dag basis. Renten på ind- og udlånsfaciliteten er henholdsvis 

1 pct. lavere og 1 pct. højere end minimumsbudrenten. I forbindelse med overgangen 

til 7-dages lån ved de ugentlige operationer vil ændringer i renten på de stående 

faciliteter først træde i kraft på startdatoen for den nye reservekravsperiode, hvor 

den hidtil er trådt i kraft dagen efter annonceringen af renteændringen. Fremover vil 

renteændringer således normalt blive annonceret den første torsdag i måneden, med 

virkning fra onsdag den følgende uge. 
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Samlet fandt ECB, at udsigterne til prisstabilitet var blevet markant 
forbedret siden rentenedsættelsen i marts.  

Stigningstakten i pengemængden M3 har ligget et godt stykke over 
referenceværdien de seneste år, hvilket bl.a. tilskrives det lave rente-
niveau og porteføljeomlægninger. ECB anser aktuelt ikke den høje M3-
vækst for at være en trussel imod prisstabilitet på mellemlangt sigt, idet 
perioden med den høje M3-vækst hidtil har været sammenfaldende med 
lavkonjunktur, og opgangen i den økonomiske aktivitet forventes at ind-
finde sig gradvist. 

Den årlige stigningstakt for HICP i euroområdet lå i 2003 meget tæt på 
2 pct., det meste af tiden en anelse over. 

 
NATIONALBANKENS PENGEPOLITIK 

I forlængelse af ECBs renteændringer nedsatte Nationalbanken diskon-
toen og udlånsrenten 7. marts og 6. juni 2003 med henholdsvis 25 og 50 
basispoint, jf. figur 10. Desuden nedsatte Nationalbanken 23. maj 2003 
udlånsrenten med 0,05 pct. uden en tilsvarende renteændring fra ECB. 
Dermed blev rentespændet mellem Nationalbankens udlånsrente og 
ECBs minimumsbudrente bragt ned på 0,15 pct. Efter rentenedsættelser-
ne var diskontoen 2 pct. og udlånsrenten 2,15 pct. 

Rentenedsættelsen 23. maj 2003 havde baggrund i, at der i ugerne in-
den havde været en mere vedvarende tendens til styrkelse af kronen, og 

ECBs MINIMUMSBUDRENTE OG EURO PENGEMARKEDSRENTE Figur 9 

Anm.: Usikret pengemarkedsrente. 
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Nationalbanken havde interveneret i valutamarkedet. Valutaindstrøm-
ningen var i nogen grad drevet af virksomheders og pensionskassers 
afdækning af dollartilgodehavender. I de følgende måneder udviklede 
kronekursen sig stabilt, dog med en enkelt intervention i oktober. Mod 
slutningen af 2003 og i starten af 2004 blev kronen en smule svagere, 
men lå stadig på den stærke side af centralkursen over for euro. Natio-
nalbanken solgte valuta på valutamarkedet i starten af 2004. En stor del 
af valutasalget havde baggrund i pensionsselskabernes køb af udenland-
ske værdipapirer. 

Det lave rentespænd og den stabile udvikling i kronekursen i 2003 er 
tegn på fortsat stor troværdighed om den danske fastkurspolitik og 
skyldes stabile økonomiske forhold og overskud på de offentlige finan-
ser. 

Valutareserven steg i 2003 med 31 mia.kr. til 224 mia.kr., hvilket af-
spejlede Nationalbankens køb af valuta. Valutakøbet blev modsvaret af 
en stigning i penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for 
Nationalbanken. 

ECBs overgang til 7-dages lån ved de ugentlige markedsoperationer vil 
ikke få indflydelse på Nationalbankens pengepolitiske instrumenter. Na-
tionalbanken har valgt at fastholde en løbetid på 14 dage på sine pen-
gepolitiske udlån og indskudsbeviser. Det har vist sig at være en passen-

PENGEPOLITISKE RENTER I DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 10 

Anm.: 
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de løbetid til styring af kronelikviditeten, og generelt har erfaringerne 
med Nationalbankens instrumenter været gode.1  

I juni 2003 udgav Nationalbanken en ny og revideret udgave af bogen 
"Pengepolitik i Danmark", jf. side 134. Bogen giver en samlet fremstil-
ling af den danske tilgang til pengepolitikken og sammenhængen mel-
lem pengepolitik i teori og praksis.  

 
PENGEMARKEDET OG UDVIKLINGEN I DE KORTE RENTER 

Pengemarkedet 
De danske pengemarkedsrenter fulgte i 2003 udviklingen i pengemar-
kedsrenterne for euroområdet, jf. figur 11. I 1. halvår, hvor de penge-
politiske renter blev nedsat, viste pengemarkedsrenterne en faldende 
tendens. 1-måneds renterne var stort set uændrede i 2. halvår, mens 
12-måneders renterne havde en let stigende tendens. Spændet mellem 
1-måneds og 12-måneders pengemarkedsrenterne blev således gradvist 
udvidet i 2. halvår og var ved årets udgang ca. 0,2 pct. Ved begyn-
delsen af 2003 lå 12-måneders renten 0,1 pct. under 1-månedsrenten, 
hvilket indikerede forventninger om faldende renter i 2003.  

Spændet mellem de danske og euroområdets pengemarkedsrenter 
følger i store træk udviklingen i ECBs og Nationalbankens pengepoliti-
ske renter. 12-måneders rentespændet lå nogenlunde stabilt omkring 
0,15 pct. i 1. halvår. Spændet blev indsnævret til 5-8 basispoint i juli-
oktober efter indsnævringen af spændet mellem Nationalbankens ud-
lånsrente og ECBs minimumsbudrente til 0,15 pct. 23. maj 2003. I efter-
året og hen mod årsskiftet udvidedes spændet nogle få basispoint.  

Pengemarkedet blev udsat for to større uforudsete hændelser i 2003. 
10. marts og de følgende dage var Danske Bank udsat for et it-nedbrud, 
og 23. september blev Sydsverige og Østdanmark ramt af et omfattende 
strømsvigt, hvor Nationalbanken og de fleste af pengemarkedets aktø-
rer dog forblev operationelle. I disse situationer tilførte Nationalbanken 
ekstraordinært likviditet ved tilbagekøb af indskudsbeviser. Forløbene 
viser, at fleksibiliteten i Nationalbankens almindelige instrumentarium 
er tilstrækkelig til at afhjælpe selv større problemer på pengemarkedet. 

Det offentlige betalingssystem, OBS, der håndterer betalinger mellem 
staten og kommunerne, blev taget i brug ultimo juni 2003. OBS har 
ændret omfanget af statens ind- og udbetalinger på visse dage og har 
derigennem påvirket likviditeten i det danske pengemarked. Hidtil har 
Nationalbanken normalt haft åbent for salg af indskudsbeviser den 

 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. 
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første bankdag i måneden som følge af, at store statslige udbetalinger 
øgede likviditeten på pengemarkedet. Som konsekvens af det ændrede 
betalingsmønster er dette behov reduceret. I forbindelse med introduk-
tionen af OBS har det ikke været muligt at udarbejde prognoserne for 
statens ind- og udbetalinger inden for måneden med den sædvanlige 
præcision.  

 
Pengeinstitutternes renter og renter på korte realkreditlån 
Pengeinstitutternes gennemsnitlige ind- og udlånsrente fulgte i 2003 
udviklingen i de pengepolitiske renter med en mindre forsinkelse, hvil-
ket er det normale billede. Indlånsrenten udviste en let faldende ten-
dens gennem hele året med et lidt kraftigere fald omkring rentened-
sættelserne i maj og juni, jf. figur 12. På trods af det lave renteniveau 
har indlånsrenten således kunnet tilpasse sig fuldt ud i nedadgående 
retning. Udlånsrenten havde en næsten tilsvarende faldende tendens i 
1. halvår, men et mere konstant forløb i efteråret. Samlet gav dette 
anledning til, at rentemarginalen, målt som forskellen mellem den gen-
nemsnitlige udlånsrente og den gennemsnitlige indlånsrente, var no-
genlunde konstant i 1. halvår og havde en stigende tendens i 2. halvår.  

Renterne på korte realkreditlån faldt også i 2003. Realkreditrådets op-
gørelse over den korte byggerente viste et fald på ca. 0,5 pct. i 2003, så 
niveauet ultimo året var 2,5 pct. Det medfører lavere renteudgifter i 
2004 for boligejere med rentetilpasningslån.  

PENGEMARKEDSRENTER I DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 11
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KAPITALBEVÆGELSER OG VALUTARESERVE 

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster var 39 mia.kr. i 2003, 
mens kapitaleksporten udgjorde 8 mia.kr., jf. tabel 3. Dette blev modsvaret 
af, at Nationalbanken købte valuta for 31 mia.kr. Valutareserven blev 
således forøget og var efter kursreguleringer på 224 mia.kr. ultimo 2003. 

I 2003 optog pengeinstitutterne betydelige lån i udlandet. Denne 
kapitalimport blev modsvaret af andre sektorers kapitaleksport. Den 
drivende kraft bag kapitaleksporten var nettokøb af udenlandske obli-
gationer for 122 mia.kr., hvilket er en fortsættelse af de senere års 
betydelige nettokøb, jf. figur 13. Den samlede danske beholdning af 
udenlandske obligationer som led i porteføljeinvesteringer havde en 
værdi ultimo 3. kvartal 2003 på lidt over 400 mia.kr., hvilket er omtrent 
en fordobling i forhold til niveauet i 1999 og 2000.  

Der blev netto købt udenlandske aktier for 22 mia.kr. Det er en stig-
ning i forhold til 2002, men dog langt fra niveauet i 2000 og 2001. Net-
tokøbet af aktier steg betydeligt i 2. halvår og var drevet af især pen-
sionsselskaberne. Udviklingen i pensionsselskabernes nettokøb af uden-
landske aktier og obligationer skal ses i lyset af, at pensionsselskaberne 
nedbragte deres finansielle risici betydeligt efter aktiekursfaldene i 2000 
og 2001. Værdien af den samlede danske beholdning af udenlandske 
aktier som led i porteføljeinvesteringer var således faldet fra et højde- 

PENGEINSTITUTTERNES GENNEMSNITLIGE RENTER Figur 12 

Anm.: 
Kilde: 

Månedsobservationer. Pengeinstitutternes renter i 2002 er interpoleret fra kvartalsvise observationer. 
Danmarks Nationalbank. 
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KAPITALBEVÆGELSERNE Tabel 3 

Mia.kr. 2002 2003 

Betalingsbalancens løbende poster .............  28 39 
Kapitaloverførsler .........................................  1 0 

Kapitalimport i alt ........................................  17 -8 
   Direkte investeringer .................................  8 9 
   Porteføljeinvesteringer .............................  1 -117 
   Heraf: Udenlandske aktier .......................  -1 -22 
 Udenlandske obligationer ............  -35 -122 
 Danske aktier .................................  5 9 
 Danske kroneobligationer ............  9 -30 
 Danske obligationer i valuta ........  24 48 
   Afledte instrumenter .................................  3 0 
   Lån og indskud ..........................................  18 72 
   Skøn over ikke-registrerede kreditter ......  4 -6 
   Fejl og udeladelser ....................................  -17 34 

Forøgelse af valutareserven .........................  45 31 

Modsvares af:  
Statslig nettolåntagning i valuta .................  0 0 
Nationalbankens valutaopkøb1 ...................  45 31 

Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 
1 Opgjort som ændring i valutareserven ekskl. kursreguleringer og statens nettolåntagning i fremmed valuta. 

 

 

PORTEFØLJEINVESTERINGER, KAPITALIMPORT Figur 13 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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punkt på lidt over 450 mia.kr. ultimo 2000 til godt 260 mia.kr. ultimo 3. 
kvartal 2003, hvoraf størstedelen dog afspejler kurstab. 

Nettosalget af danske obligationer i kroner og valuta bidrog til kapi-
talimporten med 17 mia.kr. Samlet bidrog porteføljeinvesteringer til 
kapitaleksport på 117 mia.kr., mens kapitalimporten som følge af di-
rekte investeringer androg 9 mia.kr. 
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Kapital- og valutamarkederne 

Den amerikanske dollar blev svækket over for euro og yen i 2003. 
Svækkelsen afspejlede bl.a. ubalancerne i den amerikanske økonomi. 

I begyndelsen af 2003 var de finansielle markeder præget af usik-
kerhed, bl.a. som følge af den svage globale konjunkturudvikling samt 
udsigten til krig i Irak. I USA faldt de lange renter gennem 1. halvår til et 
meget lavt niveau, men fra juni steg de betydeligt inden for få måneder. 
Udviklingen på de europæiske rentemarkeder fulgte stort set de ameri-
kanske, men udsvingene var knap så store. 

Aktiekurserne faldt i begyndelsen af 2003, men steg generelt umiddel-
bart inden Irak-krigens begyndelse.  

 
VALUTAMARKEDERNE 

Den amerikanske dollar blev svækket med 20 pct. over for euro i 2003, 
jf. figur 14, og var ved udgangen af 2003 1,26 dollar pr. euro. I starten af 
2004 udviste dollaren udsving og var ved udgangen af februar 2004 
stort set på samme niveau som ved årsskiftet. Svækkelsen af dollaren 

 

EURO OVER FOR DOLLAR OG YEN Figur 14 

Anm.: 
Kilde: 

Ugentlige observationer. 
Ecowin. 
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afspejlede bl.a. bekymring over finansieringen af det store og voksende 
betalingsbalanceunderskud samt holdbarheden af de offentlige finanser 
på længere sigt, jf. boks 2. Den lempelige amerikanske pengepolitik re-
lativt til euroområdet kan også have bidraget til en svagere dollar.  

 

 

DOLLARKURS Boks 2 

Efter euroens indførelse 1. januar 1999 blev dollaren styrket frem til begyndelsen af 

2002. Herefter blev dollaren svækket igen, og den reale effektive dollarkurs lå i be-

gyndelsen af 2004 på linje med det historiske gennemsnit siden 1980, jf. figuren.  

Den reale dollarkurs tager højde for forskelle i landes prisudvikling. Den reale ef-

fektive dollarkurs, der er en sammenvejning af kurser for et stort antal handelspart-

nere, er mere stabil end den reale dollarkurs alene over for euroen. Det afspejler, at 

nogle lande, især i Asien, i større eller mindre omfang følger dollaren.  

De seneste 2 års svækkelse af dollaren tilskrives ofte det stigende amerikanske 

betalingsbalanceunderskud, og den samtidige opbygning af et stort underskud på de 

offentlige finanser. Denne forklaring står dog ikke alene, og det er en generel erfa-

ring, at teorier for bestemmelsen af valutakurser ikke passer tæt på den faktiske ud-

vikling, der er præget af meget store og lange udsving. 

Svækkelsen af dollaren påvirker den økonomiske udvikling i euroområdet og som 

konsekvens af fastkurspolitikken også den økonomiske udvikling i Danmark. Eksport-

virksomhedernes konkurrenceevne forringes på det amerikanske marked, samt på de 

markeder, hvor valutaen følger dollaren. Styrkelsen af euroen betyder omvendt, at 

importerede produkter fra bl.a. USA bliver billigere. Det bidrager til en lavere infla-

tion i euroområdet, hvorved købekraften forøges. 

 

REAL DOLLARKURS  

Anm.: 
Kilde: 

Før 1999 er D-mark og tyske forbrugerpriser benyttet til udregning af den reale euro/dollarkurs. 
Ecowin (Federal Reserve) og egne beregninger.  
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På G7-landenes møde i september 2003 og igen i februar 2004 udtryk-
te deltagerlandene ønske om en mere fleksibel og markedsbaseret va-
lutakursudvikling mellem de større økonomier. Dette bidrog i efteråret 
til at svække dollaren, idet mange markedsdeltagere opfattede denne 
erklæring som et ønske om en svagere dollar, der kan bidrage til at re-
ducere det amerikanske betalingsbalanceunderskud. De senere år har 
asiatiske centralbanker interveneret på valutamarkedet for at undgå 
en styrkelse af deres valuta over for dollar. Kina og Hongkong fører 
fastkurspolitik over for dollaren. 

Den japanske yen blev i 2003 svækket med 9 pct. over for euro og 
styrket med 10 pct. over for dollar. Den japanske centralbank foretog i 
løbet af 2003 og i begyndelsen af 2004 gentagne valutainterventioner 
med henblik på at svække yen over for dollar. Efter en længere 
svaghedsperiode havde japansk økonomi i 2003 en vækst i BNP på 2,7 
pct. 

Det britiske pund blev svækket med 8 pct. over for euro i 2003 til 
kurs 0,7, jf. figur 15. Den svenske krone forblev stort set uændret på 
kurs 9,1 over for euro i 2003 og var relativt upåvirket af den svenske 
euroafstemning. Den norske krone blev svækket med 15 pct. over for 
euro til kurs 8,4. Frem til udgangen af februar er norske kroner svæk-
ket yderligere med 4 pct. Svækkelsen havde primært baggrund i ind-
snævringen af det norske rentespænd til euroområdet. 

 

 

BRITISKE PUND SAMT SVENSKE OG NORSKE KRONER OVER FOR EURO Figur 15 

Anm.: 
Kilde: 

Ugentlige observationer. 
Ecowin. 
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RENTEMARKEDERNE 

Udviklingen i de lange renter i USA var præget af udsving i 2003, jf. 
figur 16. Renten på den toneangivende 10-årige amerikanske stats-
obligation faldt fra 3,8 pct. i begyndelsen af 2003 til 3,1 pct. i juni, hvil-
ket er det laveste niveau i over 40 år. Rentefaldet skal bl.a. ses i lyset af 
bekymring for deflation. 

Fra midten af juni steg forventningerne til et økonomisk opsving 
blandt investorerne, og frem til starten af september steg den 10-årige 
amerikanske rente med omkring 1,5 pct. Efterfølgende var renteud-
viklingen mere afdæmpet. Ud over investorernes øgede optimisme var 
rentestigningen bl.a. understøttet af store statslige udstedelser af 
obligationer på grund af det store offentlige budgetunderskud i USA og 
aftagende frygt for deflation i takt med den stigende vækst og for-
bedrede vækstudsigter. Endelig har risikostyringsmekanismer spillet en 
rolle. Afdækning af rentefølsomheden på beholdninger af konverter-
bare amerikanske realkreditobligationer fik således de lange renter til at 
stige yderligere, jf. boks 3. Ved udgangen af 2003 var den 10-årige ame-
rikanske rente 4,3 pct.  

Den amerikanske centralbank nedsatte i juni den officielle korte rente 
– federal funds target rate – med 0,25 pct. til 1,0 pct. 

 

10-ÅRIGE RENTER I USA, STORBRITANNIEN, EUROOMRÅDET1 OG JAPAN Figur 16 

Anm.: 
Kilde: 

Ugentlige observationer. 
Ecowin. 

1 10-årig tysk statsobligation. 
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DYNAMISK EFFEKT VED KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER1 Boks 3 

Konverterbare realkreditobligationer adskiller sig fra fx de fleste statsobligationer 

ved, at låntager kan førtidsindfri sit lån til kurs 100. Konsekvensen af konverterings-

muligheden er, at renterisikoen – forstået som obligationskursens følsomhed over for 

renteændringer – ændres betydeligt i takt med, at renteniveauet ændres. Typisk 

stiger renterisikoen, når renten stiger og omvendt. 

Den investor, der ejer realkreditobligationer, vil i mange tilfælde have et ønske om, 

at porteføljens følsomhed over for renteændringer ikke stiger, når renten stiger, og 

omvendt ikke falder, hvis renten falder. Investor kan kompensere for at realkredit-

obligationens renterisiko stiger eller falder ved at sælge eller købe statsobligationer 

eller andre renteinstrumenter, fx swaps. 

I juni 2003 begyndte de lange renter i USA at stige, hvilket øgede renterisikoen på 

det betydelige marked for amerikanske konverterbare realkreditobligationer. For at 

bibeholde renterisikoen solgte investorerne amerikanske statsobligationer. Dette 

førte til en stejlere rentekurve. For en kort periode blev de amerikanske swapspænd 

markant udvidet i takt med, at efterspørgslen efter at indgå swapaftaler voksede, jf. 

nedenstående figur. 

De europæiske swapspænd har i 2003 været mere stabile end de amerikanske. Det 

skyldes til dels, at behovet for afdækning af renterisikoen på konverterbare real-

kreditobligationer er langt mindre i Europa. Det danske realkreditmarked er det 

største marked for konverterbare obligationer i Europa. Afdækning i det danske 

realkreditmarked vil typisk ske i det langt større europæiske statsobligationsmarked, 

hvor effekten vil være lille. 
 
 

RENTEKURVENS HÆLDNING OG 10-ÅRIGT AMERIKANSK SWAPSPÆND  

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Ugentlige observationer. Rentekurvens hældning er bestemt som den 10-årige amerikanske statsobliga-
tionsrente fratrukket federal funds target rate. Swapspændet er bestemt som den 10-årige amerikanske 
swaprente fratrukket den 10-årige amerikanske statsobligationsrente. 
Bloomberg, Ecowin.  

1 For en nærmere beskrivelse af denne dynamik henvises til Louise Mogensen, Markedsdynamik ved lave renter, 
Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2002, samt BIS, Quarterly Review, september 2003. 
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De lange europæiske statsobligationsrenter fulgte stort set udviklingen i 
USA, jf. figur 16. Udsvingene i de europæiske statsobligationsrenter var 
knap så store, men generelt har der i de senere år været en høj sam-
variation mellem de forskellige nationale kapitalmarkeder.  

I euroområdet var renten på den toneangivende 10-årige tyske stats-
obligation 4,3 pct. ved udgangen af 2003 mod 4,2 pct. i begyndelsen af 
2003. De 10-årige statsobligationsrenter i de øvrige eurolande var lige-
ledes stort set uændrede over året. De indbyrdes 10-årige rentespænd 
for eurolandene lå ved årets udgang inden for et snævert interval. Den 
Europæiske Centralbank, ECB, nedsatte minimumsbudrenten for de pri-
mære markedsoperationer med 0,25 pct. i marts og yderligere 0,5 pct. i 
juni til 2,0 pct., jf. side 29f. 

I Danmark var renten på den 10-årige danske statsobligation ved ud-
gangen af 2003 4,5 pct. som ved årets begyndelse. Det 10-årige danske 
rentespænd til euroområdet1 for de toneangivende statsobligationer var 
ved begyndelsen af 2003 på 0,26 pct. mod 0,18 pct. ved årets slutning, jf. 
figur 17. Den 30-årige danske byggerente var stort set uændret over 
året, mens den korte byggerente, beregnet ud fra 1- og 2-årige obliga-
tioner, faldt med ca. 0,5 pct. til 2,5 pct. Nationalbanken fulgte ECBs 
rentenedsættelser og nedsatte desuden selvstændigt udlånsrenten i maj 
med 0,05 pct., jf. side 31. 

I Storbritannien steg renten på den toneangivende 10-årige statsobli-
gation fra 4,4 pct. i starten af 2003 til 4,8 pct. ved udgangen af året. Det 
10-årige rentespænd til euroområdet steg med omkring 0,3 pct. i løbet 
af året til 0,5 pct. ved udgangen af året, jf. figur 17. Udvidelsen af rente-
spændet skyldes bl.a. store offentlige udstedelser i Storbritannien rela-
tivt til euroområdet, en udvidelse af spændet mellem de pengepolitiske 
renter og en stigning i den relative inflation mellem Storbritannien og 
euroområdet. Den engelske centralbank ændrede den pengepolitiske 
rente – repo rate – tre gange i løbet af 2003. I februar og juli blev repo 
rate nedsat med 0,25 pct., mens den blev hævet med 0,25 pct. i novem-
ber, så den ved årets slutning var 3,75 pct. I februar 2004 hævede den 
engelske centralbank renten med yderligere 0,25 pct. 

I Sverige var renten på den toneangivende 10-årige statsobligation 4,8 
pct. ved årets udgang mod 4,7 pct. ved indgangen til 2003, hvorved det 
10-årige rentespænd til euroområdet var uændret på 0,5 pct. Riksbanken 
nedsatte reporenten tre gange med i alt 1 pct. til 2,75 pct. og igen i fe-
bruar 2004 med 0,25 pct. 

Renteudviklingen i Norge adskilte sig fra euroområdets. Renten på 
den toneangivende 10-årige statsobligation faldt således med 1,2 pct., 

 1
 Målt ved den 10-årige tyske statsobligation. 
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til 4,6 pct. ved udgangen af året, hvorved rentespændet til Tyskland 
blev indsnævret til 0,3 pct., jf. figur 17. Norges Bank nedsatte i løbet af 
året den pengepolitiske rente, foliorenten, syv gange med i alt 4,25 
pct. Foliorenten var ved årets slutning 2,25 pct. og blev i januar 2004 
nedsat med 0,25 pct. Dette førte til et yderligere fald i den 10-årige 
rente. 

I Japan er renteniveauet fortsat meget lavt. På baggrund af forbedre-
de vækstudsigter steg renten på den toneangivende 10-årige statsobli-
gation fra 0,9 pct. i starten af 2003 til 1,4 pct. ved årets udgang. Den ja-
panske centralbank fører stadig "nulrentepolitik" og holdt diskontoen 
konstant på 0,1 pct. hele året. 

I de tiltrædende EU-lande Polen, Tjekkiet og Ungarn blev de 10-årige 
rentespænd til euroområdet udvidet med henholdsvis 0,9 pct., 0,5 pct. 
og 1,4 pct. i 2003. Udvidelsen af rentespændet mellem Ungarn og euro-
området skal bl.a. ses i lyset af, at den ungarske centralbank i november 
hævede den pengepolitiske rente med 3 pct. som følge af valutauro.  

De historisk lave renteniveauer for kreditværdige statsobligationer fik 
flere investorer til, i bestræbelsen efter et højere afkast, at investere i 
mindre kreditværdige obligationer. Den øgede efterspørgsel indsnævre-
de rentespændene på mindre kreditværdige stats- og erhvervsobligatio-
ner (såkaldte "high-yield" obligationer), over for statsobligationer med 
høj kreditværdighed, jf. figur 18. I løbet af 2003 fik flere mindre kre-

10-ÅRIGE RENTESPÆND TIL EUROOMRÅDET1 Figur 17 

Anm.: 
Kilde: 

Ugentlige observationer. 
Ecowin. 

1 10-årig tysk statsobligation. 
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ditværdige lande, specielt asiatiske, opgraderet deres kreditvurdering af 
de tre store internationale kreditvurderingsbureauer – Fitch, Moody's og 
Standard & Poor's. Forbedrede finanspolitiske forhold samt øgede valu-
tareserver var typisk baggrunden for opgraderingerne.  

 
AKTIEMARKEDERNE 

I 2003 var de globale aktiemarkeder præget af en positiv udvikling, jf. 
figur 19, og den negative tendens siden 2000 blev således vendt. Den 
positive udvikling er fortsat i 2004, især i Europa.  

De amerikanske aktiemarkeder var i begyndelsen af 2003 præget af 
usikkerhed på grund af udsigten til krig i Irak. I ugen inden krigen brød 
ud steg aktiekurserne forholdsvis kraftigt. Herefter rettede investorerne 
fokus mod selskabernes regnskaber. Det blev vurderet, at udsigterne for 
selskaberne generelt var gode, hvilket i kombination med positive nøg-
letal for den økonomiske vækst bidrog til den positive tendens. Specielt 
det teknologitunge Nasdaq-indeks steg i værdi. Forventningerne til 
virksomhedernes regnskaber blev mere end indfriet i den resterende del 
af året. Nogle investorer tvivler dog på, hvorvidt de høje stigningstakter 
i selskabernes indtjening kan fastholdes. 

SPÆND FOR STATS- OG ERHVERVSOBLIGATIONER MED LAV KREDITVÆRDIGHED Figur 18 

Anm.: 
 
 
 
 
Kilde: 

EMBI+, Emerging Market Bond Index+, er et bredt renteindeks for vækstmarkedsøkonomier. Indekset er sam-
mensat af en række dollardenominerede renteinstrumenter og dækkede ved udgangen af 2003 19 lande. Rente-
spænd for "high-yield" dollar- og eurodenominerede erhvervsobligationer er optionsjusterede rentespænd for 
indeks af erhvervsobligationer med lav kreditværdighed for henholdsvis USA og euroområdet i forhold til 
statsobligationer. 
JP Morgan Chase, Bloomberg (Merrill Lynch). 
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AKTIEINDEKS FOR USA, EUROPA OG JAPAN Figur 19 

Anm.: 
Kilde: 

Ugentlige observationer. 
Bloomberg. 

 
De amerikanske aktiemarkeder er generelt steget mere end de euro-
pæiske i 2003. Det har været vurderingen, at vækstudsigterne er 
mere afdæmpede i Europa end i USA, men forventningen til øget 
amerikansk vækst har dog trukket de europæiske aktieindeks op. 

 

EUROPÆISKE AKTIEINDEKS Figur 20 

Anm.: 
Kilde: 

Ugentlige observationer. 
Bloomberg. 
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Samtidig har den svækkede dollar skabt fokus på europæiske virksom-
heders faldende konkurrenceevne og eksportindtægter. Omregnes stig-
ningen i S&P 500-indekset til euro har stigningen dog været mindre end 
i det europæiske indeks. 

Det danske KFX-indeks er ligesom det tyske DAX-indeks og det sven-
ske OMX-indeks steget mere end de europæiske aktieindeks generelt, jf. 
figur 20. En væsentlig forklaring på udviklingen i KFX-indekset er den 
kraftige stigning i A.P. Møller – Mærsk aktierne efter fusionen mellem 
D/S 1912 og D/S Svendborg. Der er bl.a. en del udenlandske investorer, 
der har købt aktier i det fusionerede selskab. 

Det japanske Nikkei-indeks steg mere end de brede europæiske og 
amerikanske aktieindeks frem til oktober. Niveauet i april var det laveste 
i over 20 år, men tegn på bedring i den japanske økonomi fik bl.a. uden-
landske investorer til at investere i japanske aktier. Mod slutningen af 
2003 var der dog aktiekursfald, hvilket bl.a. skyldes den styrkede yen, 
der kan påvirke japanske eksportvirksomheders konkurrenceevne nega-
tivt. 
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Det indenlandske finansielle system 

Pengeinstitutterne havde store overskud i 2003 båret af stigende netto 
rente- og gebyrindtægter samt kursgevinster. 

Realkreditinstitutternes bruttonyudlån var med 512 mia.kr. meget højt i 
2003, hvilket bl.a. skyldtes stor konverteringsaktivitet. Realkreditlån med 
variabel rente udgjorde 36 pct. af det samlede udestående realkredit-
udlån ultimo 2003. 

Formuen i investeringsforeningerne er øget især i obligationsafdelin-
gerne, hvor kursgevinsterne har været betydelige. I aktieafdelingerne 
vendte udviklingen til fremgang. 

Handlen med danske statsobligationer er flyttet til den elektroniske han-
delsplatform, MTS, hvor de fleste andre EU-landes statsobligationer handles. 

 
PENGEINSTITUTTERNE 

Pengeinstitutterne havde solide overskud i 2003 som følge af stigende 
netto rente- og gebyrindtægter samt kursgevinster. Det samlede resultat 
efter skat steg med 37 pct. i forhold til 2002. Nettorenteindtægterne 
blev forøget med 4 pct. i 2003 i forhold til 2002, mens netto gebyr- og 
provisionsindtægterne steg 7 pct., hvilket bl.a. skyldes anvisnings- og 
garantiprovision på formidling af realkreditlån og omprioriteringsgeby-
rer ved konvertering af realkreditlån.  

Der var relativt store kursgevinster i 2003. Det kan især henføres til 
den generelle fremgang på aktiemarkederne, der gav kursgevinst på ak-
tier i modsætning til kurstab året før, men også til salget af Totalkredit 
og at unoterede værdipapirer pr. 1. januar 2003 bogføres til dagsværdi. 

Pengeinstitutternes driftsomkostninger steg med 2 pct. i 2003.  
Tab og hensættelser på udlån voksede, dog fra et lavt niveau. Tab og 

hensættelser i forhold til udlån og garantier var i 2003 på 0,4 pct. mod 
0,3 pct. i 2002. Indtjeningen pr. omkostningskrone steg fra 1,6 i 2002 til 
1,7 i 2003. Pengeinstitutternes indlånsunderskud er faldet i 2003, idet 
indlånet er vokset mere end udlånet, jf. figur 21.  

 
REALKREDITINSTITUTTERNE 

Realkreditinstitutterne forbedrede årets samlede resultat efter skat i 
2003 i forhold til 2002. Forbedringen i indtjeningen kan tilskrives en 
markant konverteringsaktivitet og fortsat høj udlånsvækst, jf. figur 21. 
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Realkreditinstitutternes bruttonyudlån udgjorde 512 mia.kr. i 2003, hvil-
ket er højere end det hidtidige rekordhøje udlån i 1998 på 361 mia.kr. 
Nettonyudlånet voksede med 11 mia.kr. til 98 mia.kr. Realkreditinsti-
tutternes udestående mængde af fastforrentede lån inkl. indekslån faldt 
i 2003 med 26 mia.kr. til 894 mia.kr., jf. tabel 4. Mængden af udestående 
rentetilpasningslån voksede med 133 mia.kr. til 498 mia.kr. i 2003 og 
udgjorde ultimo 2003 36 pct. af det samlede udestående realkredit-
udlån.  

 

ÅRLIG VÆKST I IND- OG UDLÅN Figur 21 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Indlån og udlån til den ikke-finansielle sektor formidlet af penge- og realkreditinstitutter beliggende i Danmark, dvs. 
danske penge- og realkreditinstitutters hovedvirksomhed samt filialer og datterbanker af udenlandske institutter. 
Pengeinstitutternes indlån og udlån er ekskl. FIH, der i 2003 fik status af et pengeinstitut i MFI-statistikken.  
Danmarks Nationalbank. 

 

 

 
UDESTÅENDE REALKREDITOBLIGATIONER FORDELT PÅ UDLÅNSTYPE, ULTIMO Tabel 4

Mia.kr. 2000 2001 2002 2003 

Fastforrentede lån inkl. indekslån ...............  995,5 946,1 919,6 894,1 
Rentetilpasningslån i danske kroner ...........  84,9 193,0 283,0 413,2 
Rentetilpasningslån i fremmed valuta ........  14,9 52,7 82,0 85,2 

Udlån i alt ......................................................  1.095,4 1.191,8 1.284,6 1.392,5 
  - heraf lån med afdragsfrihed til 
 ejerboliger og fritidshuse ......................  

 
• 

 
• 

 
• 

 
44,4 

Anm.: Lån i fremmed valuta er i euro. Meget få fastforrentede lån er i fremmed valuta. 
Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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Afdragsfrie lån 
Realkreditinstitutterne har siden 1. oktober 2003 haft mulighed for at 
udbyde realkreditlån med op til ti års afdragsfrihed til finansiering af 
ejerboliger og fritidshuse. Afdragsfriheden kan tilknyttes såvel fastfor-
rentede lån som rentetilpasningslån. Afdragsfrie rentetilpasningslån bli-
ver finansieret via de eksisterende rentetilpasningsobligationer, hvor-
imod realkreditinstitutterne har introduceret nye obligationsserier til 
finansiering af afdragsfrie fastforrentede lån. Den afdragsfrie periode 
kan placeres helt eller delvis over hele lånets løbetid. I 4. kvartal 2003 
blev der udstedt lån med afdragsfrihed for 44,4 mia.kr. til ejerboliger og 
fritidshuse. Disse lån udgjorde 39 pct. af bruttonyudlån i 4. kvartal 2003. 
Hovedparten af de afdragsfrie lån var rentetilpasningslån.  

 
Nykredits køb af Totalkredit 
Nykredit og Totalkredit meddelte i juni 2003, at Nykredit køber Total-
kredit og indgår et langsigtet og gensidigt forpligtende samarbejde om 
formidling af realkreditlån med de 106 lokale og regionale pengeinsti-
tutter bag Totalkredit. I november 2003 blev Nykredits køb af Totalkre-
dit gennemført til en samlet pris på 7,15 mia.kr. Nykredit købte i første 
omgang 51,8 pct. af aktiekapitalen i Totalkredit A/S. Nykredit har ret til 
at købe yderligere 18,7 pct. af aktiekapitalen i Totalkredit i 2004 og 29,5 
pct. i 2006.  

Totalkredit fortsætter som et datterselskab af Nykredit Realkredit. 
Med opkøbet af Totalkredit er Nykredit koncernen blevet den største 
realkreditudbyder på det danske marked. Handlen har givet en væsent-
lig kapitaltilførsel til de mindre pengeinstitutter bag Totalkredit. 

 
INVESTERINGSFORENINGERNE 

Investeringsforeningerne forvaltede ultimo 2003 en samlet formue på 
364 mia.kr., hvilket er en stigning på 79,9 mia.kr. i forhold til ultimo 
2002. Af formuestigningen er de 58,4 mia.kr. nettoindbetalinger, hoved-
sageligt fra husholdninger og forsikrings- og pensionsselskaber, som 
henholdsvis ejer 52 pct. og 31 pct. af formuen. Obligationsafdelingerne 
havde den største formuestigning med 59,1 mia.kr., dels som følge af 
betydelige kursgevinster og dels nettotilgangen af midler på 53,1 
mia.kr. Samlet set er 68 pct. af formuen i investeringsforeninger placeret 
i obligationsafdelinger, mens der i 2001 var en ligelig fordeling mellem 
aktie- og obligationsafdelingerne, jf. figur 22. Aktieafdelingerne havde 
en mindre fremgang på 19 mia.kr. i 2003 efter et markant fald i 2002, 
hvilket kan tilskrives kursgevinster samt en mindre nettotilgang af 
midler på 6,7 mia.kr. 
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OBLIGATIONSMARKEDET 

Den samlede mængde udestående børsnoterede kroneobligationer ud-
gjorde 2.327 mia.kr. ultimo 2003, hvilket var en stigning på 124 mia.kr. i 
forhold til 2002, jf. tabel 5. Mængden af udestående statsobligationer 
faldt med 15 mia.kr. til 628 mia.kr. Mængden af udestående realkredit-
obligationer steg som følge af stigende boligpriser og boligejernes sti-
gende belåningsprocenter. 

I 2003 blev realkreditobligationer for 371,5 mia.kr. førtidigt indfriet, 
hvilket var en stigning på 165 mia.kr. i forhold til året før. Stigningen i 

INVESTERINGSFORENINGERNES FORMUE OPDELT EFTER AFDELINGSTYPE, ULTIMO Figur 22 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

  

 

UDESTÅENDE MÆNGDE AF BØRSNOTEREDE INDENLANDSKE 
KRONEOBLIGATIONER, NOMINEL VÆRDI Tabel 5 

Mia.kr. 2002 2003 

Statsobligationer ..........................................  643 628 
Realkreditobligationer .................................  1.449 1.583 
Andre .............................................................  111 116 

I alt  ...............................................................  2.203 2.327 

Anm.: Både gamle og nye realkreditobligationer er medtaget i opgørelsen af den udestående mængde realkreditobliga-
tioner, og tallet er således påvirket af refinansieringsaktiviteten. Værdien af refinansierede realkreditobligationer 
i december 2003 med udløb 1. januar 2004 er skønnet til 176 mia.kr., hvoraf den primære del var udstedt i danske 
kroner. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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de førtidige indfrielser skyldtes rentefaldene, jf. figur 23. Obligations-
renterne nåede et lavt niveau i 2003, jf. side 43, og mindsterenten blev 
nedsat fra 3 pct. i 1. halvår til 2 pct. i 2. halvår af 2003. Mindsterenten 
for 1. halvår 2004 er 3 pct.  

 
Handlen med danske statsobligationer 
4. november 2003 åbnede handlen på engrosmarkedet, dvs. interdealer-
markedet, for danske statspapirer på den elektroniske handelsplatform, 
MTS. Hvor størstedelen af handlen førhen foregik over telefon, bliver 
danske statspapirer nu handlet elektronisk og på samme platform som 
de fleste andre EU-landes statspapirer. 

I forbindelse med overgangen til elektronisk handel er der oprettet 
en primary dealer ordning. En række banker, primary dealers, har ind-
gået en aftale med statsgældsforvaltningen i Nationalbanken, hvor-
efter bankerne er forpligtede til løbende at stille købs- og salgspriser 
inden for fastlagte spreads og beløb. Moderniseringen af det danske 
statspapirmarked var nødvendig for, at den danske markedsplads også 
i fremtiden kan være på niveau med statspapirmarkederne i andre 
lande. 1. december 2003 blev det tillige muligt for private og mindre 
investorer at indlægge ordrer og få udført handler elektronisk. En 
række banker har ifølge en aftale med statsgældsforvaltningen i Na-

FØRTIDIGE INDFRIELSER AF REALKREDITOBLIGATIONER OG OBLIGATIONSRENTER Figur 23 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Den toneangivende 30-årige realkreditobligation er den serie under kurs 100, hvori der typisk udstedes obliga-
tionsudlån. Renten på den 30-årige toneangivende realkreditobligation er ikke en præcis indikator for, hvornår 
det er fordelagtigt at omprioritere.  
Danmarks Nationalbank. 
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tionalbanken forpligtet sig til løbende at stille købs- og salgspriser på 
en dertil oprettet elektronisk handelsplatform på Københavns Fonds-
børs.  

 
FORSIKRING OG PENSION 

Det danske pensionssystem er sammensat af en række forskellige pen-
sionsordninger, hvor valgfriheden generelt er begrænset. Regeringen 
ønsker at give den enkelte pensionsopsparer større indflydelse på place-
ringen og forvaltningen af pensionsopsparing. Det gælder de lovbe-
stemte ordninger LD og ATP samt arbejdsmarkedspensionerne. 21. maj 
2003 udkom rapporten "Større valgfrihed i pensionsopsparingen", den 
såkaldte Bremer-rapport, om muligheden for øget valgfrihed og flytte-
vilkår i de individuelle pensionsordninger, individualisering af bonus, 
rentegarantier og information i pensionssektoren. Rapportens anbefa-
linger danner grundlag for regeringens videre arbejde. 

Et grundlæggende problem ved pensionsinstitutternes pensionsga-
rantier er, som det angives i rapporten, misforholdet mellem varigheden 
på forpligtelserne og varigheden på aktiverne. Garantierne er et pro-
blem både for pensionskunder og pensionsinstitutter. Tilsynsmyndig-
heder og pensionsinstitutter har imidlertid kun begrænsede muligheder 
for at ændre allerede afgivne garantier, idet disse er kontraktfastsatte. 
En udvikling hen imod at garantisystemet tilpasses, således at det bliver 
mere robust over for ændringer i de økonomiske forudsætninger, vil 
være hensigtsmæssig.  

 
RAMMER FOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 

Ny beslutningsprocedure på det finansielle område i EU 
Ved årsskiftet 2003 vedtog Ecofin-Rådet at udbrede den såkaldte 
Lamfalussy-procedure til hele det finansielle område. Lamfalussy-proce-
duren, som oprindeligt blev indført på værdipapirområdet, giver mulig-
hed for, at regeludstedelsen effektiviseres for at kunne følge den 
hastige udvikling på det finansielle område. Ecofin-Rådet og Europa-
Parlamentet skal fremover kun vedtage de centrale principper i regelud-
stedelsen (niveau 1), hvorimod de såkaldte tekniske gennemførelsesbe-
føjelser overlades til Europa-Kommissionen bistået af såkaldte regule-
ringskomiteer (niveau 2) bestående af repræsentanter for de nationale 
ministerier. Herudover nedsættes tilsynskomiteer, der bl.a. skal rådgive 
Europa-Kommissionen og reguleringskomiteerne vedrørende tilsyns-
spørgsmål og sikre en ensartet implementering af reglerne. Medlemmer 
af tilsynskomiteerne vil være repræsentanter for tilsynsmyndigheder og i 
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bankkomiteen også nationale centralbanker uden tilsynsansvar, her-
under Nationalbanken.  

 
Lov om visse betalingsmidler 
Lov om visse betalingsmidler, der bl.a. indeholder love vedrørende  
betalingskort, blev ændret i juni 2003. Lovændringerne vedrører 
hovedsageligt reguleringen af pengeinstitutternes mulighed for at 
opkræve gebyrer hos betalingsmodtagere, dvs. primært detailhandlen. 
Loven giver således mulighed for, at pengeinstitutterne fra 1. januar 
2005 kan opkræve gebyr hos de butikker mv., der modtager betaling 
via Dankort forsynet med chip. Dog må de første 5.000 betalinger pr. 
år pr. forretning ikke pålægges gebyr, og herefter må gebyret 
maksimalt udgøre 0,50 kr. pr. transaktion. Det er det enkelte penge-
institut, der fastsætter gebyrerne over for forretningerne. Butikkerne 
må i henhold til loven ikke opkræve et højere gebyr af kunderne, end 
de selv opkræves, og forbrugerne skal forud for betalingen oplyses  
om gebyrets størrelse. Pengeinstitutterne har efterfølgende meddelt, 
at alle Dankort i løbet af 2004 vil blive udskiftet til Dankort med  
chip. Dankort forsynet med chip vil have en række fordele sammen-
lignet med de nuværende Dankort, bl.a. vil de være vanskeligere at 
forfalske. 

 
ARBEJDET MED NYE KAPITALDÆKNINGSREGLER 

Siden 1999 har Baselkomiteen arbejdet på at udforme nye anbefalinger 
til kapitaldækningsregler for store internationalt aktive banker, de så-
kaldte Basel II regler. Parallelt hermed udarbejder Europa-Kommissionen 
et direktivforslag til nye kapitaldækningsregler for alle kreditinstitutter 
og fondsmæglerselskaber inden for EU.  

De nuværende kapitalkrav til kreditinstitutter mv. stammer fra Basel-
aftalen fra 1988. De gældende regler har på en række områder vist sig 
at være utilstrækkelige. Målsætningen med de nye Basel II regler er, at 
kapitalkravet i større omfang skal afspejle de risici, som de enkelte insti-
tutter påtager sig. I den forbindelse kan institutterne vælge at anvende 
egne kreditrisikomodeller ved fastlæggelse af kapitaldækningen. Hidtil 
er kapitaldækningen sket ud fra standardiserede krav. Endvidere er det 
målsætningen med Basel II, at institutterne løbende motiveres til at 
tilstræbe den bedst mulige risikostyring.  

Det er fortsat ledelsen af det enkelte institut, der er ansvarlig for, at 
instituttets kapitaldækning er tilstrækkelig i relation til dets risici. 
Tilsynsmyndighederne skal føre tilsyn med, at kreditinstitutternes 
kapitalgrundlag er tilstrækkeligt til at dække deres risici samt motivere 
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institutterne til at optimere den interne risikostyring og kontrol. Det 
indebærer en større kompetence til tilsynsmyndighederne for at vurdere 
behovet for kapitaldækning. Modsat de gældende regler, hvor tilsyns-
myndighederne skal påse, at minimumskravet på 8 pct. er overholdt, 
skal tilsynsmyndighederne under Basel II således også påse, at kreditin-
stitutternes samlede kapitaldækning er tilstrækkelig til at dække alle 
instituttets risici. Det vil sige, at tilsynsmyndighederne skal vurdere stør-
relsen af institutternes stødpude af kapital ud over minimumskapital-
kravet. 

I april 2003 offentliggjorde Baselkomiteen det tredje konsultations-
papir, mens Europa-Kommissionen offentliggjorde det tredje udkast til 
kapitaldækningsdirektiv i juli. Baselkomiteen og Europa-Kommissionen 
har i løbet af sommeren 2003 modtaget en række høringssvar til disse 
dokumenter. Samtidig er der gennemført kvantitative undersøgelser for 
at vurdere konsekvenserne for institutternes kapitalkrav. På baggrund af 
høringssvar og de kvantitative undersøgelser har Baselkomiteen og 
Europa-Kommissionen på en række områder foretaget ændringer. Det 
er bl.a. foreslået, at kapitalkravet for institutter, der anvender egne 
kreditrisikomodeller, alene skal beregnes på baggrund af ikke-forven-
tede tab, og ikke på baggrund af forventede og ikke-forventede tab 
som i tidligere forslag.  

De endelige anbefalinger til nye kapitalkrav forventes fremsat medio 
2004 med ikrafttrædelse i 2007. 

 
SAMARBEJDE MELLEM CENTRALBANKER OG TILSYNSMYNDIGHEDER  

I EU 

Med virkning fra 1. marts 2003 har centralbanker og tilsynsmyndigheder 
inden for EU udarbejdet en aftale (Memorandum of Understanding) om 
informationsudveksling i tilfælde af en bankkrise. Formålet med denne 
multilaterale aftale er at sikre samarbejde og udveksling af information 
mellem tilsyn og centralbanker i EU i de indledende faser af en finansiel 
grænseoverskridende krise.  

 
NORDISK AFTALE MELLEM CENTRALBANKER OM HÅNDTERING AF 
FINANSIELLE KRISER 

På et møde i Stykkishólmur på Island 11. juni 2003 indgik centralbanker-
ne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige en aftale (Memorandum 
of Understanding) om håndtering af finansielle kriser. Aftalen vil finde 
anvendelse i tilfælde af en krise i en bank, som har hjemsted i et af de 
nordiske lande, og som har datterbank i mindst et andet nordisk land. 
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Aftalen gælder derimod ikke, såfremt den pågældende bank er repræ-
senteret i andre nordiske lande gennem filial.  

Det er først og fremmest de praktiske spørgsmål, der behandles i den 
nordiske aftale. Det fastslås, at enhver centralbank kan indkalde til et 
møde i en krisehåndteringsgruppe bestående af repræsentanter fra alle 
centralbanker. Det skitseres videre, hvilken centralbank der skal vare-
tage den ledende rolle, og hvilke kontakter centralbankerne bør tage til 
nationale tilsynsmyndigheder, ministerier, bankledelser og andre parter. 
Det er specificeret, hvilke informationer der skal indhentes og analyseres 
fra den berørte bank. Aftalen kan findes på www.nationalbanken.dk. 

 
VB FINANS OG HIMMERLANDSBANKEN 

VB Finans 
I forbindelse med afslutningen af konkursboet efter VB Finans i 2002 
overtog Nationalbanken risikoen på den resterende afvikling. Den efter-
stillede kapital blev i den forbindelse sikret en dividende på 30 pct. i 
2002 og yderligere en dividende på mindst 7 pct. i april 2003, jf. Beret-
ning og regnskab 2002, side 54f. Sidstnævnte dividende blev udbetalt 
15. april 2003 med 8,1451 pct. 

Afviklingen af aktiviteterne efter Varde Bank er fortsat gennem 2003, 
og afviklingsselskabet VB Finans af 1996 A/S, jf. Beretning og regnskab 
1996, side 53, er endeligt likvideret. Ved årets udgang resterer alene 
nogle enkelte sager – fortrinsvis fordringer mod konkursboer, hvor 
endelig dividendeudlodning afventes.  

 
Himmerlandsbanken 
Nationalbanken stillede sammen med en række pengeinstitutter 
(garantikonsortiet) en garanti på maksimalt 150 mio.kr. i forbindelse 
med Himmerlandsbankens konkurs i august 1993. Ud over den maksime-
rede garanti stillede Nationalbanken en ulimiteret garanti. Formålet 
med garantierne var dels dækning af nogle konkrete engagementer, 
som ikke blev overtaget af Spar Nord i forbindelse med dennes over-
tagelse af hovedparten af aktiver og passiver fra Himmerlandsbanken, 
dels dækning af ubogførte garantier eller erstatningskrav i konkursboet 
efter Himmerlandsbanken. Derimod var formålet med garantierne ikke 
at dække aktie- eller efterstillet kapital. Krav, som anerkendes som 
simple krav i konkursboet, vil være omfattet af garantikonsortiets eller 
Nationalbankens garanti. 

Konkursboet tabte i marts 2001 den såkaldte obligationssag (Himmer-
landsbankens udstedelse af obligationer i form af efterstillet kapital) 
ved retten i Hobro, og denne dom blev stadfæstet ved Vestre Landsret i 
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september 2002. Konkursboet tilpligtedes med dommen til at anerken-
de, at den kapital, som oprindeligt var tegnet som efterstillet kapital, 
skulle anerkendes som et simpelt krav i konkursboet. Dommen blev med 
tilladelse fra Procesbevillingsnævnet anket til Højesteret i april 2003. 

En opgørelse af konkursboet afventer en endelig afgørelse af oven-
nævnte sag samt afvikling af boets selskabstømmersager. Det forventes, 
at det tab, som skal dækkes i henhold til de afgivne garantier, kan 
afholdes inden for garantikonsortiets garanti. 
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Sedler og mønter 

Opgraderingen af seddelserien fortsatte i 2003, hvor 200- og 500-krone-
sedlerne fik tilføjet de to nye sikkerhedselementer – hologram og fluo-
rescerende farver. 

I august 2003 udsendte Nationalbanken 20-kronen med en ny udform-
ning af bagsiden. 

To nye temamønter blev udsendt i 2003 med motiver af henholdsvis 
Børsens dragespir og Christiansborg slotstårn.  

 
SEDDEL- OG MØNTOMLØBET 

Seddelomløbet var ved udgangen af 2003 på 44,4 mia.kr., hvilket svarer 
til en vækst på 4,3 pct. i forhold til 2002. Væksten var dermed lidt lavere 
end i 2001, men væsentlig højere end væksten i seddelomløbet i 2002 på 
kun 0,3 pct. 

Anvendelsen af seddelstørrelserne udviser en betydelig variation i lø-
bet af året, jf. figur 24. I december er anvendelsen af alle seddelstørrel-
ser generelt høj, og i sommermånederne stiger omløbet af de tre mind-
ste seddelstørrelser. 

 

SEDDELOMLØBET Figur 24 
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200-kronesedlen er blevet mere og mere anvendt, siden den blev ud-
sendt første gang i 1997, jf. figur 25. Antallet af 200-kronesedler 
tegner sig for ca. 12 pct. af antallet af sedler i omløb. 200-kronesedlen 
har i nogen udstrækning fortrængt 100-kronesedlen, idet hver 200-
kroneseddel, der er udsendt, har erstattet en 100-kroneseddel fra om-
løbet. Dette skyldes bl.a., at 200-kronesedlen bliver brugt i de danske 
seddelautomater. 

Møntomløbet steg i 2003 til 4,6 mia.kr., svarende til en stigning på 4,8 
pct. Omløbsstigningen var størst for 20-kronen. 

I henhold til nationalbankloven skal værdien af seddelomløbet være 
dækket af Nationalbankens beholdning af guld og andre reserver. Siden 
september 1939 har der været dispenseret fra kravet om gulddækning. 

 
OPGRADERING AF SEDLER 

Nationalbanken påbegyndte i 2002 en opgradering af seddelserien, hvor 
100-kronesedlen fik tilføjet to nye sikkerhedselementer; hologram og 
fluorescerende farver. Hologrammet "får liv", når sedlen bevæges, og 
de fluorescerende farver på sedlen lyser op under ultraviolet lys. I 2003 
fik også 200- og 500-kronesedlen tilføjet de nye sikkerhedselementer, jf. 
boks 4. I løbet af det kommende år forventes de sidste sedler, 50- og 
1000-kronesedlen, at blive opgraderet. De nye sikkerhedselementer vil 
sammen med de eksisterende sikkerhedselementer sikre de danske 
pengesedler endnu bedre mod forfalskninger. 

ANDEL AF DET SAMLEDE SEDDELOMLØB Figur 25
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OPGRADERET 200- OG 500-KRONESEDDEL Boks 4 
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FALSKE SEDLER 

Antallet af falske sedler fundet i omløb var i 2003 nogenlunde på niveau 
med 2002. Der blev i alt fundet 1.239 falske sedler i omløb svarende til 
9,0 falske sedler pr. million ægte sedler. Omfanget af falskmøntneri i 
Danmark i 2003 er nogenlunde på niveau med Norge, Sverige og Fin-
land, men lavere end i Tyskland, jf. figur 26. Der er ikke fundet forsøg på 
at efterligne de nye sikkerhedselementer. 

De stigende muligheder gennem de sidste ti år for at forfalske penge-
sedler ved hjælp af scannere, pc'er og printere har fået en række 
centralbanker til at samarbejde om et fælles system for at vanskeliggøre 
muligheden for at lave kopier af pengesedler. Systemet kaldes Counter-
feit Deterrence System, CDS, og et antal af de ledende hardware- og 
softwareleverandører har inkluderet systemet i deres produkter, hvor-
ved kopiering af pengesedler forhindres. 

Falskmøntneri, forsøg på samme eller medvirken hertil er en alvorlig 
forbrydelse, der kan straffes med op til 12 års fængsel. Selv fremstilling 
af nogle få falske sedler giver normalt ubetinget fængsel. 

 
 
 
 
 

FALSKE SEDLER PR. 1.000 INDBYGGERE I 2003 Figur 26 

Anm.: 
 
Kilde: 
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NY BAGSIDE PÅ 20-KRONEMØNTEN 

I august 2003 udsendte Nationalbanken 20-kronen med en ny udform-
ning af bagsiden. Det lille rigsvåben består af tre løver og ni hjerter 
under en krone, og løverne er i nytegningen blevet mere markante. 
Kronen er gjort mere enkel, men indeholder stadig fine detaljer og hvi-
ler nu på fire egeblade. Egebladene forstærker forbindelsen mellem 
løverne og kronen. Med den nye udformning fremstår bagsiden mere 
enkel, og der er skabt en stilmæssig sammenhæng mellem møntens for- 
og bagside, jf. boks 5. 

Det er billedhugger, professor Mogens Møller, der er kunstneren bag 
den nye bagside. Han har også udformet portrættet af Dronning Mar-
grethe på 10- og 20-kronerne. 

Fra 2004 præges også 10-kronen med den nye bagside. 
 

TEMAMØNTER: BØRSEN OG CHRISTIANSBORG 

To nye mønter i serien af temamønter med tårne som motiv blev 
udsendt i 2003. Motiverne var Børsens dragespir med de fire snoede 
dragehaler og et festligt og flagsmykket Christiansborg slotstårn, jf. 
boks 6. Billedhugger Karin Lorentzen har udformet relieffet af Børsens 
dragespir, og den færøske billedhugger Hans Pauli Olsen er kunstneren 
bag relieffet af Christiansborg slotstårn.  

Begge temamønter er præget i ca. 1 mio. eksemplarer og er af samme 
materiale og størrelse som de almindelige cirkulerende 20-kroner. På 
forsiden ses portrættet af Dronning Margrethe udført af billedhugger, 
professor Mogens Møller.  

NYTEGNET BAGSIDE PÅ 20-KRONEN Boks 5 
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I 2003 indbød Nationalbanken alle til at sende forslag til kommende 
tårnmotiver. Motiverne til tårne på de kommende mønter vil blive valgt 
blandt de mange forslag, Nationalbanken har modtaget. 

 
FÆRØSK SEDDELSERIE 

Nationalbanken udsendte i januar 2003 den anden seddel i den nye 
færøske seddelserie, jf. boks 7. Det var en ny 100-kroneseddel, der til 
forskel fra den første seddel i den nye seddelserie, 50-kronesedlen, også 
er forsynet med hologram. Hovedmotiverne på den færøske seddelserie 
er udsnit af færøske dyr, og motivet på forsiden af 100-kronesedlen er 
et udsnit af en torsk. På bagsiden er Klaksvík gengivet efter en akvarel 
udført af den færøske kunstner Zacharias Heinesen.  

I januar 2004 er der udsendt en færøsk 200-kroneseddel. 200-krone-
sedlen er en ny seddelværdi i den færøske seddelserie, og den udsendes, 
da de færøske sedler skal have samme pålydende værdier og samme 
størrelser som de danske sedler. På forsiden af 200-kronesedlen er der 
afbildet en natsværmer, humleæderen. På bagsiden ses et udsnit af 
Tindhólmur ved Vágar gengivet efter en akvarel ligeledes udført af 
Zacharias Heinesen. 

 
 
 

TEMAMØNTER: BØRSENS DRAGESPIR OG CHRISTIANSBORG SLOTSTÅRN Boks 6 
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NY FÆRØSK SEDDELSERIE Boks 7 
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Betalingsformidling 

 
Antallet og værdien af kronebetalinger i Nationalbankens betalings-
system, Kronos, er steget kraftigt i 2003.  

Den danske krone blev 8. september 2003 sammen med norske og 
svenske kroner samt Singapore dollar optaget i det internationale valuta-
afviklingssystem, CLS Bank. Siden da er en væsentlig del af valutahand-
len med danske kroner blevet afviklet via CLS Bank.  

På detailbetalingsområdet er der fortsat en betydelig vækst i anven-
delsen af Dankort til betalinger. Modsat er antallet af betalinger med 
check stadigt faldende.  

It-problemerne i Danske Bank i marts viste, at den danske betalings-
formidling er ganske robust, da vanskeligheder hos en betydelig del-
tager ikke fik væsentlige konsekvenser for andre deltagere.  

Centralbankerne i Frankrig, Italien og Tyskland har tilkendegivet, at de 
vil udvikle en fælles platform for det nye fælleseuropæiske betalings-
system, Target2. Platformen baseres på eksisterende systemer i de tre 
centralbanker. 

 
UDVIKLINGEN I BETALINGS- OG AFVIKLINGSSYSTEMERNE  

Den danske betalingsformidlingsinfrastruktur består af flere forskellige 
betalings- og afviklingssystemer, jf. boks 8. Systemerne kan inddeles 
efter, hvilke typer af transaktioner og valutaer de er designet til at afvik-
le. Fælles for systemerne er, at Nationalbanken fungerer som afviklings-
bank dvs., at afviklingerne sker på eller via konti i Nationalbanken. I 
tabel 6 og 7 er udviklingen i betalingerne via systemerne vist for hen-
holdsvis kroner og euro. 

I Kronos er antallet og værdien af betalinger i kroner steget kraftigt i 
2003. Stigningen skyldes primært, at flere banker er ophørt med perio-
disk at modregne deres indbyrdes betalinger og nu i stedet afvikler 
betalingerne enkeltvis. En væsentlig fordel ved at afvikle alle betalinger 
enkeltvis gennem Kronos frem for periodisk modregning er, at der ikke 
oparbejdes store tilgodehavender eller gæld mellem deltagerne.  

Antallet af eurobetalinger foretaget via Target steg i 2003 til ca. 67 
mio. betalinger svarende til en værdi på mere end 420.000 mia.euro. 
Antallet af eurobetalinger foretaget via Kronos faldt en anelse i 2003, 
mens værdien omvendt steg.  
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I Sumclearingen afvikles betydeligt flere underliggende betalinger end i 
Kronos. Omvendt er værdien væsentligt lavere. I 2003 steg antallet af 
transaktioner med ca. ni pct. svarende til en værdimæssig stigning på ca. 
tre pct.  

BETALINGS- OG AFVIKLINGSSYSTEMER Boks 8 

Kronos, der ejes af Nationalbanken, er det danske RTGS-system til betalinger mellem 

pengeinstitutter. Et RTGS-system anvendes typisk til relativt store betalinger, hvor der 

stilles særlige krav til sikkerhed og funktionalitet. Kendetegnet ved et RTGS-system er, 

at betalinger afvikles enkeltvis og øjeblikkeligt. Kronos kan håndtere såvel danske 

kroner som euro. 

Target, er det fælleseuropæiske RTGS-system, til afvikling af grænseoverskridende 

eurobetalinger. Target er et decentralt system, hvor de deltagende pengeinstitutter 

har konti hos deres nationale centralbanker og anvender deres nationale RTGS-system 

til betalinger. 

Sumclearingen er det danske betalingssystem, der udregner de interne netto-

mellemværender mellem de deltagende pengeinstitutter for detailtransaktioner så 

som Dankortbetalinger, konto-til-konto overførsler og BetalingsService. Sumclearing-

en ejes af Finansrådet, og den daglige drift varetages af PBS. I modsætning til Kronos 

er Sumclearingen et nettoafviklingssystem, hvilket i praksis indebærer, at betalinger 

opsamles for en tidsperiode, hvorefter der udregnes én samlet nettoposition pr. del-

tager. Disse positioner afvikles på konti i Nationalbanken. Der kan også afvikles de-

tailbetalinger i euro i Sumclearingen. Eurobetalinger i Sumclearingen er alene konto-

til-konto overførsler. 

VP-afviklingen, der ejes af Værdipapircentralen, VP, er det danske system til afvik-

ling af handler og anden håndtering af værdipapirer. Systemet er ligesom Sumclearing-

en et nettoafviklingssystem, hvor henholdsvis penge- og værdipapirforpligtelser op-

gøres på bestemte tidspunkter i løbet af døgnet. Pengesiden afvikles på konti i Natio-

nalbanken, mens værdipapirsiden afvikles simultant på konti i VP. I VP-afviklingen er 

der desuden mulighed for at afvikle eurobetalinger relateret til værdipapirhandel. 

Grænseoverskridende værdipapirhandler håndteres via VPs links til udenlandske vær-

dipapircentraler. 

CLS Bank, der ejes af verdens største banker, er et relativt nyt system udviklet med 

henblik på at reducere afviklingsrisikoen i valutahandler. For at være direkte deltager 

i CLS-afviklingen er det et krav, at den pågældende bank er aktionær i CLS Bank. Ved 

afvikling i CLS Bank elimineres kreditrisikoen i valutahandler ved at begge sider af en 

handel afvikles samtidig, også kaldet princippet om betaling mod betaling. Traditio-

nelt er de to ben i en valutahandel blevet afviklet hver for sig og uafhængigt af hin-

anden. Dette implicerer kreditrisiko, da den ene af handlens parter kan gå konkurs på 

et tidspunkt, hvor den købte valuta er modtaget, men den solgte valuta endnu ikke 

leveret.1 Indbetalinger til CLS Bank, som for danske kroner sker via konti i National-

banken, er på nettobasis, hvilket indebærer, at kravene til likviditetsfremskaffelse re-

duceres betydeligt.  

FUTOP er det danske system til afvikling af handler med futures og optioner (deri-

vater) noteret på Københavns Fondsbørs. Afviklingen sker på konti i Nationalbanken. 

1 For en nærmere beskrivelse af CLS henvises til Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 2003. 
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I 2003 steg antallet af handler, der blev afviklet i VP, hvilket både skyl-
des en stigning i antal obligations- og aktiehandler. Antallet af handels-
afviklinger i euro steg en smule i 2003, mens værdien omvendt faldt 
betydeligt, men fra et forholdsvist beskedent niveau.  

Den danske krone blev 8. september 2003 sammen med norske og 
svenske kroner samt Singapore dollar optaget i det internationale va-

BETALINGER I KRONER Tabel 6 

 2001 2002 2003 

Kronos/DN forespørgselsservice     
  Antal transaktioner, tusinde ......................... 398 366 641 
  Værdi af transaktioner, mia.kr. ..................... 35.885 40.372 56.665 

Sumclearingen     
  Antal transaktioner, tusinde ......................... 851.789 908.442 986.537 
  Værdi af transaktioner, mia.kr. ..................... 4.062 4.124 4.242 

VP-afviklingen     
  Antal handelstransaktioner, tusinde ............ 4.730 4.844 6.215 
  Værdi af handelstransaktioner, mia.kr. ........ 19.836 24.287 26.327 

CLS Bank     
  Antal afviklede handler, tusinde ................... • • 20 
  Værdi af afviklede handler, mia.kr. .............. • • 5.097 
  Værdi af indbetalinger, mia.kr. ..................... • • 413 

FUTOP-afviklingen    
  Antal kontrakter, tusinde .............................. 493 537 769 

Anm.: Kronos erstattede DN-forespørgselsservice 19. november 2001. For CLS Bank dækker tallet ikke hele 2003, da dan-
ske kroner først blev optaget 8. september. For Sumclearingen er det antallet af underliggende transaktioner, der 
er vist. 

Kilde: Finansrådet, VP, Københavns Fondsbørs, CLS Bank og egne beregninger. 

 

 

BETALINGER I EURO Tabel 7

 2001 2002 2003 

Target – alle deltagerlande    
  Antal transaktioner, tusinde ......................... 53.663 64.519 66.608 
  Værdi af transaktioner, mia.euro ................. 329.992 395.638 420.749 

     Heraf danske deltagere    
       Antal transaktioner, tusinde .................... 106,3 109,3 102,6 
       Værdi af transaktioner, mia.euro ............ 1.431 1.921 3.208 

Sumclearingen    
  Antal transaktioner, tusinde ......................... 23,6 56,3 92,1 
  Værdi af transaktioner, mia.euro ................. 0,5 0,9 1,4 

VP-afviklingen    
  Antal handelstransaktioner, tusinde ............ 1,6 3,2 3,6 
  Værdi af handelstransaktioner, mia.euro .... 10,5 33,6 16,5 

Kilde: ECB, Finansrådet, VP. 
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lutaafviklingssystem, CLS Bank. Et år forinden var syv andre valutaer 
blevet introduceret i CLS Bank.1 

Værdien af valutahandler med danske kroner udgjorde i 2003 5.097 
mia.kr., mens de samlede indbetalinger i danske kroner udgjorde 413 
mia.kr. Dette svarer til, at netting af positioner i danske kroner gav en 
likviditetsbesparelse på mere end 90 pct. Flere centralbanker, herunder 
Nationalbanken, overvejer i øjeblikket muligheden for at kunne afvikle 
valutahandler via CLS Bank. 

 
DETAILBETALINGSFORMIDLING 

Detailbetalingsmønstrene i Danmark har ændret sig væsentligt, bl.a. 
som en konsekvens af den teknologiske udvikling. I 2003 blev Dankortet 
brugt mere end 535 mio. gange, hvilket svarer til mere end 125 gange 
årligt pr. indbygger på 18 år eller derover. Dankortet har hermed for 
længst afløst checken som det foretrukne betalingsmiddel, hvis der ses 
bort fra kontanter, jf. figur 27. Brugen af Betalingsservice, hvor betale-
ren giver lov til, at betalingsmodtageren kan trække regningsbeløb 
direkte på betalerens konto, er steget løbende frem til og med 2002, 
hvorefter niveauet har stabiliseret sig ved knap 140 mio. betalinger. 

 1
 Det drejer sig om amerikanske, canadiske og australske dollar, euro, japanske yen, britiske pund og 

schweizerfranc. 

ANTAL BETALINGER MED CHECK, DANKORT OG BETALINGSSERVICE Figur 27 

Anm.: 
Kilde: 

Dankort-transaktioner omfatter ikke transaktioner, hvor Dankortet bruges som hævekort i pengeinstitutter. 
PBS og Finansrådet. 
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I sommeren 2003 blev der indgået et forlig vedrørende lov om visse 
betalingsmidler, jf. side 54, der bl.a. giver pengeinstitutterne adgang til 
at opkræve gebyrer hos betalingsmodtagerne ved betalinger med Dan-
kort, mod at pengeinstitutterne udvikler et Dankort med chip. De nu-
værende Dankort med magnetstribe vil derfor blive udskiftet i løbet af 
2004 til fordel for et Dankort med chip. Fordelen ved chip i forhold til 
magnetstribe er bl.a., at de er meget vanskeligere at forfalske. 

Flere pengeinstitutter er som noget nyt begyndt at udstede Visa-
electron betalingskort, der især tilbydes til unge under 18 år, som ikke 
kan få et Dankort. Der er saldokontrol på kortet, således at anvendelse 
ikke kan resultere i overtræk. Visa-electron er et internationalt kort, 
hvilket bl.a. indebærer, at det er omfattet af en dispensation fra dele af 
lov om visse betalingsmidler. Frem til 1. januar 2005 opkræves 0,75 pct. 
af transaktionsbeløbet i gebyr hos forretningerne. Efterfølgende kan 
pengeinstitutterne opkræve op til 0,40 pct. af transaktionsbeløbet, dog 
maksimalt 4 kr. pr. transaktion i gebyr.  

Såfremt der udvikles et dansk kort med saldokontrol, får pengeinsti-
tutterne mulighed for at opkræve op til 0,75 kr. pr. transaktion i gebyr 
hos betalingsmodtagerne ved betaling med kortet. 

 
OVERVÅGNING 

Overvågning af betalings- og afviklingssystemer er et område, der gen-
nem de senere år har fået en større og større bevågenhed hos verdens 
centralbanker. Det skyldes bl.a. en stigende erkendelse af, at systemerne 
potentielt kan medvirke til at sprede kredit- eller likviditetsproblemer og 
dermed kan have implikationer for den finansielle stabilitet.1  

Nationalbankens overvågning af de danske betalings- og afviklingssy-
stemer tager udgangspunkt i en række internationalt anerkendte stan-
darder. For systemisk vigtige betalingssystemer drejer det sig om ti så-
kaldte Core Principles2, mens det for værdipapirafviklingssystemer drejer 
sig om 19 G10/IOSCO-anbefalinger3. Nationalbanken har tidligere vurde-
ret Kronos og Sumclearingen op mod Core Principles4. En vurdering af 
VP-afviklingen med udgangspunkt i G10/IOSCO-anbefalingerne forven-
tes færdiggjort i løbet af 2004.  

 

 1
 For en beskrivelse af risici i betalingssystemer henvises til Finansiel Stabilitet, Danmarks Nationalbank, 

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2001, side 73f. 
2
 For en gennemgang af Core Principles henvises til Tobias Thygesen, Internationale Standarder for be-

talingssystemer, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2001. 
3
 G10/IOSCO er henholdsvis G10 centralbankerne og et internationalt samarbejde mellem myndighe-

der med ansvar for tilsyn med værdipapirmarkeder. Se også Danmarks Nationalbank, Beretning og 
regnskab, 2001. 

4
 Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab, 2002. 
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ESCB-CESR standarder  
I 2001 påbegyndte ESCB og CESR1 arbejdet med at tilpasse G10/IOSCO-
anbefalingerne vedrørende værdipapirafviklingssystemer til europæi-
ske forhold. ESCB-CESR sendte i august 2003 et rapportudkast med sine 
forslag til tilpasninger i offentlig høring. Blandt andet foreslås det, at 
visse af anbefalingerne vedrørende værdipapircentraler også skal gæl-
de for depotbanker med betydelig aktivitet inden for værdipapirafvik-
ling. Arbejdet med at færdiggøre rapporten pågår stadig. Tilpasnin-
gerne må forventes at resultere i en stramning af G10/IOSCO-anbefa-
lingerne. 

 
Overvågning af CLS Bank 
Federal Reserve Bank of New York har det overordnede ansvar for over-
vågning af det internationale valutaafviklingssystem CLS Bank. De natio-
nale centralbanker, herunder Nationalbanken, er inddraget i arbejdet 
som medovervågere. Nationalbanken skal således overvåge, at afviklin-
gen af danske kroner er tilstrækkelig robust og ikke kompromitterer 
den generelle sikkerhed i CLS-afviklingen. Overvågningen af CLS Bank 
koordineres mellem Federal Reserve Bank of New York og de øvrige 
centralbanker i G10-arbejdsgruppen, Sub-Group on Foreign Exchange 
Settlement Risk (FXSR), hvori Nationalbanken har deltaget siden 2001. 
Federal Reserve Bank of New Yorks overvågning tager udgangspunkt i 
Lamfalussy-standarderne2, og der er i regi af FXSR foretaget en vurde-
ring af CLS Bank mod disse. Det vurderes, at CLS Bank lever op til 
Lamfalussy-standarderne.  

 
It-problemer i Danske Bank 
Danske Bank blev i marts 2003 ramt af alvorlige it-problemer, der varede 
i flere dage. For betalings- og afviklingssystemerne fik problemerne 
imidlertid ikke betydelige konsekvenser i form af systemiske effekter, 
hvor problemer i et system får afledte effekter hos andre systemer eller 
deltagere. 

Nationalbanken har ved tidligere lejligheder udført simulationer i Kro-
nos og Sumclearingen, der påviste beskedne konsekvenser af, at den 
største enkeltdeltager, målt på værditilførsel i systemerne, havde finan-
sielle eller operationelle vanskeligheder en given dag.3 Hændelsen i Dan-
ske Bank bekræfter således disse resultater, og den danske betalings-
infrastruktur må derfor siges at være ganske robust, idet den kunne 

 1
 CESR: Committee of European Securities Regulators. 

2
 For en beskrivelse af de oprindelige Lamfalussy-standarder henvises til Jesper Berg, Internationale 

overvejelser vedrørende betalingssystemer, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, august 1994. 
3
 Se Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 2002. 
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håndtere en betydelig aktørs vanskeligheder med at afsende betalinger 
i en relativ lang periode.  

 
Strømsvigt  
23. september 2003 lidt over middag blev det østlige Danmark ramt af 
et omfattende strømsvigt, der varede i flere timer. Konsekvenserne for 
betalingsformidlingen var beskedne, hvilket bl.a. skyldes, at de fleste 
deltagere har nødstrømsberedskab samt, at betalinger i Kronos altover-
vejende afvikles om formiddagen. Det blev dog besluttet at udskyde 
lukketiden i Kronos for danske kroner med en halv time, så de delta-
gere, der eventuelt var blevet ramt af strømsvigtet, kunne få deres be-
talinger på plads.  

 
UDVIKLING AF BETALINGSINFRASTRUKTUREN  

Scandinavian Cash Pool 
Scandinavian Cash Pool, SCP, blev taget i brug 24. marts 2003. SCP er et 
automatiseret system til grænseoverskridende sikkerhedsstillelse mellem 
Danmark, Norge og Sverige. Systemet er udviklet med henblik på at 
lette de skandinaviske CLS-deltageres adgang til intradag likviditet i de 
skandinaviske valutaer. SCP er primært blevet anvendt til at stille sikker-
hed i Danmark for likviditet i Norge og Sverige.1 

 
Target2 
Styrelsesrådet i ECB tog i oktober 2002 en strategisk beslutning om næ-
ste generation af Target, benævnt Target2. Hovedelementet heri er, at 
der skal etableres en fælles platform, som centralbankerne, også i ude-
landene og de tiltrædende lande, kan vælge at anvende i stedet for 
egne nationale delsystemer. Nationalbanken stiller sig positiv over for 
deltagelse i den fælles platform.  

I Styrelsesrådets beslutning ligger endvidere, at Target2 skal tilbyde 
brugerne et harmoniseret serviceniveau på tværs af landegrænserne i 
modsætning til det nuværende Target, hvor der er en betydelig forskel 
på de ydelser, som de enkelte nationale delsystemer tilbyder. I 2003 har 
en stor del af arbejdet med Target2 koncentreret sig om definitionen af 
de standardydelser, som skal tilbydes af alle centralbanker.  

En redegørelse om principperne for og opbygningen af Target2 blev 
sendt i offentlig høring i december 2002, og definitionen af standard-
ydelserne er i høj grad baseret på de krav, som brugerne har fremsat i 
deres høringssvar.  

 1
 For en nærmere beskrivelse af SCP henvises til Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2003. 
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Centralbankerne i Tyskland, Frankrig og Italien tilkendegav i sommeren 
2003, at de i fællesskab vil udarbejde et forslag til en fælles platform i 
Target2. Denne platform vil i betydeligt omfang basere sig på eksiste-
rende systemer i de tre centralbanker. Et af hovedprincipperne i forsla-
get er det såkaldte decentraliseringsprincip, der indebærer, at kontore-
lationerne bevares decentralt hos de nationale centralbanker. Derud-
over vil der blive fokuseret meget på robustheden af systemet givet dets 
centrale placering i den europæiske betalingsinfrastruktur. De tre cen-
tralbanker forventer, at platformen vil være klar 1. januar 2007. For de 
centralbanker, der vælger at tilslutte sig den fælles platform, skal der 
forinden foretages en række tilpasninger af den nationale betalings-
infrastruktur. 

 
Nye belåningsregler for kredit i ECB 
ECB besluttede i juni 2003, at den hidtidige adgang til at benytte visse 
danske krone- eller eurodenominerede obligationer som sikkerhed for 
intradag-kredit i euro hos 5 centralbanker i euroområdet ("out-collat-
eral") skulle ophøre med virkning fra 1. juli 2003. Beslutningen skyldes 
dels begrænset efterspørgsel hos eurosystemets modparter, dels ønsket 
om et mere ensartet belåningsgrundlag for kredit i euro. 

ECB har også fastslået, at danske eurodenominerede obligationer i 
princippet kan bruges som sikkerhed for kredit i euro hos eurosystemets 
centralbanker. Eurosystemets krav om, at belånbare papirer skal være 
umiddelbart tilgængelige for modparter i alle lande i euroområdet inde-
bærer imidlertid, at obligationerne skal udstedes direkte i euroområdet, 
eller at VP skal etablere forbindelser (links) til en værdipapircentral i 
hvert land i euroområdet. 
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Internationalt monetært samarbejde 

EU udvides 1. maj 2004 med ti nye lande. Flere af landene ønsker at del-
tage i eurosamarbejdet og påtænker tidlig deltagelse i ERM2.  

Forslaget om svensk eurodeltagelse blev forkastet ved en folkeafstem-
ning i september 2003.  

Der var i 2003 forhandlinger om EUs fremtidige udvikling, først i det 
såkaldte konvent og siden på regeringskonferencen. Efter EU-topmødet 
i december 2003 erklærede Det Europæiske Råd, at det indtil videre ikke 
var muligt at nå til enighed om en forfatningstraktat for EU. 

Manglende konsolidering af de offentlige finanser i årene 1999-2000 
har sammen med de senere års vækstafmatning betydet budgetpro-
blemer i flere eurolande. Specielt Frankrig og Tyskland lever ikke op til 
stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser. 

IMF gav nye store lån til Argentina og Brasilien i 2003.  
 

UDVIDELSEN AF EU 

1. maj 2004 udvides EU med ti nye lande1. Udvidelsesforhandlingerne 
blev afsluttet på Det Europæiske Råds møde i København i december 
2002, og i april 2003 blev tiltrædelsestraktaten underskrevet i Athen. 
Bortset fra Cypern har der været afholdt folkeafstemning om EU-
medlemskab i alle de tiltrædende lande. Alle folkeafstemninger god-
kendte medlemskab af EU. Bulgarien og Rumænien blev på Det Euro-
pæiske Råds møde i København stillet i udsigt, at de vil kunne blive op-
taget i EU i 2007. For Tyrkiet vil det i 2004 blive afgjort, om der kan 
indledes optagelsesforhandlinger.  

Ved indtræden i EU vil de tiltrædende lande blive "medlemslande med 
dispensation" i Den Økonomiske og Monetære Union, ØMU. Det be-
tyder, at landene i første omgang beholder deres egen valuta og eget 
pengepolitiske regime. Flere af de tiltrædende lande har tilkendegivet, 
at de ønsker at deltage i eurosamarbejdet og påtænker tidlig deltagelse 
i EUs valutakursmekanisme, ERM2, jf. boks 9. De tiltrædende lande vil på 
et hvilket som helst tidspunkt efter EU-medlemskabet kunne ansøge om 
at blive medlem af ERM2. Centralkursen fastsættes ved fælles overens-
komst mellem det ansøgende land, eurolandene, ECB samt de ikke-
eurolande, som deltager i ERM2.  

 1
 Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. 
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Indførelse af euroen vil kræve, at konvergenskriterierne1 er opfyldt, 
herunder at landet har deltaget i ERM2 i mindst 2 år uden alvorlige 
spændinger. I ERM2 fastsættes et standardudsvingsbånd over for euro 
for hver deltagende valuta på +/- 15 pct. omkring en aftalt centralkurs. 

 1
 Konvergenskriterierne for indførelse af euroen stiller krav til det offentlige budgetunderskud, den 

offentlige gæld, inflationen samt den lange rente. Desuden er der krav om deltagelse i ERM2. 

DE TILTRÆDENDE LANDES MÅL FOR ERM2- OG EUROMEDLEMSKAB Boks 9 

 
Nuværende  

valutakursregime 
Målsætning for  

indførelse af euroen 
Målsætning for  

deltagelse i ERM2 

Cypern .......
 

Tilknytning til euro med 
udsvingsbånd på +/- 15 pct.

2007 
 

Tidlig deltagelse i ERM2 
 

Estland .......
 

Currency board med 
tilknytning til euro 

2006 
 

Umiddelbart efter EU-
medlemskab 

Letland .......
 
 

Tilknytning til SDR med 
udsvingsbånd på +/- 1 pct. 
 

Tidligst  
1. januar 2008 

 

1. januar 2005, hvor 
tilknytningen samtidig 
ændres til euro 

Litauen .......
 
 

Currency board med 
tilknytning til euro 
 

Tidligst i slutningen 
af 2006 eller begyn-

delsen af 2007 

Hurtigt efter EU-
medlemskab 
 

Malta .........
 
 
 
 

Tilknytning til en kurv af 
valutaer med udsvings-
bånd på +/- 0,25 pct. 
 
 

Så hurtigt som den 
økonomiske konver-

gens tillader det 
 
 

Forhandlinger så hurtigt 
som muligt efter EU-
medlemskab med 
henblik på deltagelse fra 
begyndelsen af 2005 

Polen ..........
 
 
 
 

Fri flydning 
 
 
 
 

Så hurtigt som de 
makroøkonomiske 
forhold tillader det, 
hvilket forventes at 

være 2008/09 

Ikke angivet 
 
 
 
 

Slovakiet ....
 

Styret flydning med euro 
som reference 

2008/09 
 

2005 
 

Slovenien ...
 

Styret flydning 
 

Ved den først givne 
lejlighed 

Slutningen af 2004 
 

Tjekkiet ......
 
 
 
 

Styret flydning 
 
 
 
 

2009/10 
 
 
 
 

Ikke indtræde i 2004. 
Deltagelse afhænger af 
tidspunkt for opfyldelse 
af øvrige konvergens-
kriterier 

Ungarn .......Tilknytning til euro med 
udsvingsbånd på +/- 15 pct.

1. januar 2008 Så hurtigt som muligt 
efter EU-medlemskab 

 
Anm.: Den ungarske regering bebudede i begyndelsen af 2004, at en analyse af den ungarske strategi for deltagel-

se i eurosamarbejdet vil blive afsluttet i marts 2004. Special Drawing Rights, SDR, er en sammensat valuta-
kursenhed beregnet ud fra en kurv af følgende valutaer: euro, japanske yen, britiske pund og dollar. 

Kilde: Europa-Kommissionen. 
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Danmark er i øjeblikket eneste deltager i ERM2 og har en særlig aftale 
om et snævrere udsvingsbånd på +/- 2,25 pct. 1 

De tiltrædende lande er vidt forskellige med hensyn til økonomisk 
struktur, nominel og real konvergens og pengepolitisk system. Landenes 
strategier og forløb frem mod ERM2- og euromedlemskab vil derfor væ-
re forskellige. ERM2 er forenelig med en række af de valutakursordnin-
ger, der for tiden anvendes i de tiltrædende lande, men for nogle landes 

 1
 ERM2-lande kan efter særlig aftale med ECB og eurolandene få et snævrere udsvingsbånd. ECBs Sty-

relsesråd har 18. december 2003 tilkendegivet, at sådanne aftaler er exceptionelle, idet standardud-
svingsbåndet anses for hensigtsmæssigt for medlemslande i begyndelsen af konvergensprocessen 
med euroområdet. Sådanne aftaler om snævre bånd kan kun komme på tale ved en meget fremskre-
den fase af konvergensprocessen. 

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Boks 10 

Den Europæiske Centralbank, ECB, er Eurosystemets1 fælles centralbank, og ligger i 

Frankfurt am Main, Tyskland. De nationale centralbanker udgør en integreret del af 

ECBs arbejde. De nationale centralbanker deltager i ECBs besluttende organer og i 

den beslutningsforberedende proces, ligesom den praktiske udførelse af beslutnin-

gerne altovervejende sker via de nationale centralbanker. ECB ejes af de nationale 

centralbanker. 

ECB har tre styrende organer: Direktionen, Styrelsesrådet og Det Generelle Råd. Di-

rektionen har ansvaret for den daglige ledelse af ECB og gennemførelsen af de pen-

gepolitiske beslutninger. 1. november 2003 afløste franskmanden Jean-Claude Trichet 

hollænderen Wim Duisenberg som formand. 

Styrelsesrådet er ECBs øverste besluttende organ, og det består af centralbankche-

ferne fra de 12 eurolande og medlemmerne af ECBs direktion. Styrelsesrådet mødes 

normalt hver fjortende dag. Det er Styrelsesrådet, der træffer de fælles pengepolitis-

ke beslutninger, herunder beslutninger om eventuelle ændringer af Eurosystemets 

rentesatser. Det sker normalt på det første møde i hver måned. Hvis Styrelsesrådet ikke 

kan nå til enighed, er hovedreglen i henhold til EU-traktaten, at Styrelsesrådet træffer 

beslutning med simpelt flertal, hvor hvert medlem har en stemme. Den praktiske 

udførelse af Styrelsesrådets beslutninger sker i vid udstrækning via de nationale 

centralbanker. Den ugentlige tildeling af likviditet er et eksempel herpå. 

Det Generelle Råd er ECBs tredje besluttende organ. Det Generelle Råd består af 

formanden og næstformanden for direktionen samt cheferne fra alle EU-landes cen-

tralbanker, herunder Danmarks Nationalbank. Der afholdes normalt møde hvert kvar-

tal. Det Generelle Råd drøfter bl.a. udviklingen i ERM2 og den monetære udvikling i 

EU-landene uden for euroområdet. 

ECB har 13 komiteer og tilhørende underkomiteer, hvori både de nationale central-

banker og ECB deltager. De nationale centralbanker fra de EU-lande, der ikke delta-

ger i euroen, deltager kun i en begrænset del af samarbejdet. Komiteerne tilfører eks-

pertise inden for alle relevante centralbankområder og bidrager til den beslutnings-

forberedende proces. 

1 Eurosystemet består af ECB og de nationale centralbanker fra de 12 eurolande. Det Europæiske System af 
Centralbanker, ESCB, består af ECB og de nationale centralbanker fra samtlige 15 EU-lande. Fra 1. maj 2004 vil 
ESCB omfatte ECB og de nationale centralbanker fra de 25 EU-lande. 
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vedkommende vil ERM2-deltagelse kræve ændringer i det pengepoliti-
ske regime. 

Ved EU-medlemskab bliver de tiltrædende landes centralbanker en 
del af det fælles centralbanksystem, som består af ECB og de nationale 
centralbanker i de nuværende 15 EU-lande, jf. boks 10. De tiltrædende 
lande har siden underskrivelsen af tiltrædelsestraktaten haft obser-
vatørstatus i Det Generelle Råd og i de forskellige komiteer og til-
hørende underkomiteer, hvori både de nationale centralbanker og ECB 
deltager. 

Som en konsekvens af EUs udvidelse vedtog Det Europæiske Råd i 
marts 2003, efter et forslag fra ECB, en ændring af stemmereglerne i 
ECBs Styrelsesråd1. Ændringen forventes ratificeret i de nuværende EU-
lande i 2004, men træder først i kraft, når antallet af eurolande over-
stiger 15. 

 
EU-LANDE UDEN FOR EUROSAMARBEJDET 

Af de nuværende 15 EU-lande står Sverige og Storbritannien ligesom 
Danmark uden for eurosamarbejdet.  

Danmark har siden starten på ØMUens tredje fase 1. januar 1999 
deltaget i ERM2, og for øjeblikket er Danmark den eneste deltager. 

Sverige afholdt 14. september 2003 folkeafstemning om indførelse af 
euroen. Forslaget blev forkastet med 55,9 pct. af stemmerne imod og 
42,0 pct. for. Regeringen meddelte efter folkeafstemningen, at de 
grundlæggende elementer i den økonomiske politik forbliver uændret. 
Riksbanken fører pengepolitik ud fra en inflationsmålsætning, og den 
svenske krone fortsætter med at flyde over for andre valutaer. Inden fol-
keafstemningen fastslog "ja-partierne", at det ved et eventuelt "nej" til 
deltagelse i eurosamarbejdet tidligst kan blive aktuelt med en ny folke-
afstemning i næste årti.  

Regeringen i Storbritannien har opstillet fem økonomiske kriterier 
("tests"), der skal være opfyldt, før deltagelse i eurosamarbejdet kan 
komme på tale. I juni 2003 offentliggjorde det britiske finansministe-
rium en omfattende analyse, der konkluderer, at der er sket betydelige 
fremskridt, selv om kun et af de fem kriterier umiddelbart er fuldt 
opfyldt. Det drejer sig om den gavnlige virkning af eurodeltagelse for 
den finansielle sektor. Vurderingen af de fem økonomiske kriterier er 
nærmere beskrevet i boks 11. Regeringen lægger op til at gennemføre 
en række reformer med henblik på opfyldelse af samtlige kriterier. I for-

 1
 For en nærmere gennemgang af stemmereglerne henvises til Danmarks Nationalbank, Beretning og 

regnskab, 2002 side 73-75. 
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bindelse med fremlæggelsen af den kommende finanslov i foråret 2004 
skal der udarbejdes en rapport om fremskridtene, og på baggrund heraf 
skal der tages stilling til, om der skal foretages en ny vurdering af de 
fem kriterier.  

Den britiske regering har tilkendegivet, at en eventuel deltagelse i 
eurosamarbejdet i givet fald skal godkendes af befolkningen ved en 

RAPPORT OM STORBRITANNIENS OPFYLDELSE AF DE FEM KRITERIER Boks 11 

I juni 2003 offentliggjorde det britiske finansministerium en rapport om de fem øko-

nomiske kriterier, der skal være opfyldt før en beslutning om britisk eurodeltagelse 

kan komme på tale. Vurderingen af kriterierne er som følger: 

• Konvergens med euroområdet. Den britiske økonomi har oplevet en væsentlig 

grad af konvergens i forhold til euroområdet i de seneste år. Strukturelt er den bri-

tiske økonomi dog stadig forskellig fra euroområdets på en række punkter, og sær-

ligt boligmarkedet skiller sig ud. Det vurderes derfor, at den stigende konvergens 

med euroområdet endnu ikke er tilstrækkelig til, at Storbritannien uden problemer 

vil kunne følge et europæisk renteniveau. Kriteriet er således ikke opfyldt. 

• Fleksibilitet. Udgangspunktet for dette kriterium er, at deltagelse i eurosamarbejdet, 

og dermed afgivelse af en selvstændig pengepolitik, stiller større krav til tilpasnings-

dygtigheden i resten af økonomien. Det påpeges i rapporten, at fleksibiliteten på ar-

bejdsmarkedet er forbedret markant, men at det endnu er usikkert, om fleksibiliteten 

i den samlede britiske økonomi er tilstrækkelig. Kriteriet er dermed ikke opfyldt. 

• Investeringer. Dette kriterium behandler spørgsmålet om, hvorvidt eurodeltagelse 

vil skabe bedre betingelser for virksomhederne i forbindelse med beslutninger om 

at investere i Storbritannien. Under forudsætning af, at Storbritannien opnår en 

holdbar og varig konvergens med euroområdet, konkluderes det i rapporten, at in-

vesteringsomfanget vil stige. Såfremt det første kriterium opfyldes, vil dette krite-

rium dermed også være opfyldt. 

• Den finansielle sektor. Rapporten angiver, at Storbritanniens finansielle sektor vil 

forblive konkurrencedygtig, uanset om euroen indføres eller ej. Desuden vil delta-

gelse i eurosamarbejdet få en gavnlig virkning på Storbritanniens finansielle sektor, 

fx ved at styrke dens allerede stærke konkurrencemæssige situation. Kriteriet vur-

deres derfor at være opfyldt. 

• Vækst, stabilitet og beskæftigelse. Det vurderes i rapporten, at eurodeltagelse på 

langt sigt kan øge den britiske produktion markant og lede til en varig beskæftigel-

sesfremgang. For at Storbritannien kan få gavn af den forventede stigning i såvel 

handel og investeringer som konkurrence og produktivitet, betones det imidlertid, 

at indtræden i eurosamarbejdet først bør ske, når en holdbar og varig konvergens 

med euroområdet er indtruffet. Det konkluderedes derfor, at kriteriet vil være op-

fyldt, såfremt det første kriterium opfyldes. 

 

Vurderingen fra det britiske finansministerium indebærer, at det første kriterium, 

konvergens med euroområdet, får en helt central betydning ved eventuelle fremtidi-

ge vurderinger. Hvis dette kriterium er opfyldt, vil to af de øvrige kriterier, om hen-

holdsvis investeringer og vækst, stabilitet og beskæftigelse, også være opfyldt. 
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folkeafstemning. Meningsmålinger viste igennem 2003 et stort flertal 
imod indførelse af euroen i Storbritannien. 

 
FORHANDLINGER OM EN FORFATNINGSTRAKTAT FOR EU 

Der var i 2003 forhandlinger om EUs fremtidige udvikling, først i det så-
kaldte konvent om Den Europæiske Unions fremtid og senest på rege-
ringskonferencen, hvor EU-landene og de ti tiltrædende lande deltog.  

 
Konventet 
Efter vedtagelsen af Nice-traktaten i december 2000 blev der lagt op til 
en videre udvikling af EUs traktatgrundlag, og der var enighed om at 
indkalde til en ny regeringskonference senest i 2004. På den baggrund 
besluttede Det Europæiske Råd i Laeken i december 2001 at nedsætte et 
konvent, der skulle sikre en så bred og gennemsigtig forberedelse af 
regeringskonferencen som muligt. Opgaven var at drøfte de væsentlig-
ste problemer, som den fremtidige udvikling af EU medfører, samt un-
dersøge de forskellige mulige løsninger. Allerede tidligt i forløbet med-
delte formanden for konventet, den tidligere franske præsident Valéry 
Giscard d'Estaing, at målet var at udarbejde et udkast til en forfatnings-
traktat for EU. 

Konventet, som startede sit arbejde i februar 2002, bestod af repræ-
sentanter udpeget af EU-landenes regeringer, de nationale parlamenter, 
Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. De tiltrædende lande var 
repræsenteret på samme betingelser som EU-landene, men havde be-
grænset stemmeret. Debatterne i konventet og alle officielle dokumen-
ter var offentligt tilgængelige. Denne åbne proces er en nyskabelse i 
forhold til tidligere regeringskonferencer, der traditionelt er blevet for-
beredt i lukkede embedsmandskredse.  

Arbejdet i konventet blev afsluttet medio 2003, hvor formanden for 
konventet fremlagde et udkast til en forfatningstraktat for EU. Det mest 
kontroversielle i traktatudkastet vedrører EUs institutionelle forhold. 
Definitionen af kvalificeret flertal og dermed magtfordelingen i Rådet 
foreslås ændret, ligesom der lægges op til, at ikke alle lande fortsat skal 
have en kommissær med stemmeret. Det foreslås desuden, at beslut-
ninger i Rådet fremover helt overvejende skal vedtages med kvalificeret 
flertal og efter fælles beslutningstagen med Europa-Parlamentet. For så 
vidt angår ØMUen bevares regelsættet stort set uændret i konventets 
traktatudkast, men der er dog enkelte ændringsforslag. Der er bl.a. for-
slag om at tildele Europa-Parlamentet større indflydelse på enkelte 
områder, og at etablere mulighed for at eurolandene kan foretage 
tættere koordination af deres økonomiske politikker.  
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Det Europæiske Råd udtalte på mødet i Thessaloniki i juni 2003, at 
konventets udkast til en forfatningstraktat var et godt grundlag for de 
videre forhandlinger på regeringskonferencen.  

 
Regeringskonferencen 
På EU-topmødet 4. oktober 2003 blev regeringskonferencen indledt. 
Stats- og regeringscheferne fra de tiltrædende lande deltog på lige fod 
med de nuværende EU-lande, mens Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet 
deltog som observatører. 

Det stod hurtigt klart, at konventets udkast til en forfatningstraktat 
ikke uden videre ville kunne vedtages på regeringskonferencen. Specielt 
forslagene om ændring af definitionen på kvalificeret flertal og sam-
mensætningen af Europa-Kommissionen var genstand for intense for-
handlinger, men også et forslag om at medtage en reference til kristne 
værdier optog megen tid. Efter et kort møde 12.-13. december 2003 
erklærede Det Europæiske Råd, at det ikke var muligt at opnå enighed 
om et udkast til en forfatningstraktat. Det er derfor nu op til det irske 
EU-formandskab at føre forhandlingerne videre i 2004.  

På grund af forhandlingernes sammenbrud i december 2003 er det 
usandsynligt, at den oprindelige tidsplan kan opfyldes. Ifølge denne skul-
le forfatningstraktaten underskrives kort tid efter de tiltrædende landes 
optagelse i EU 1. maj 2004 og inden valget til Europa-Parlamentet i juni 
2004. Før forfatningstraktaten kan træde i kraft, skal den ratificeres af 
de 25 medlemslande. 

EU-samarbejdet fortsætter baseret på det gældende traktatgrundlag 
indtil en ny traktat er på plads.  

 
STABILITETS- OG VÆKSTPAGTEN 

I henhold til skønnene i Europa-Kommissionens efterårsprognose fra 
oktober 2003 formåede de fleste lande ikke at leve op til de 
målsætninger for den offentlige budgetudvikling i 2003, som de havde 
fremlagt i deres stabilitets- og konvergensprogrammer1 i begyndelsen 
af året.2 Budgetudviklingen viser store forskelle mellem de enkelte 
lande, jf. figur 28, og mindre end halvdelen af landene levede i 2003, i 
henhold til Europa-Kommissionens efterårsprognose, op til stabilitets- 
og vækstpagtens krav om et offentligt budget tæt på balance eller i 

 1
 EU-landene udarbejder hvert år nationale programmer, der beskriver, hvorledes landene agter at 

leve op til stabilitets- og vækstpagten. For eurolandene kaldes de for stabilitetsprogrammer, og for 
de øvrige EU-lande for konvergensprogrammer. 

2
 Parlamentsvalg i Østrig og Holland betød, at deres stabilitetsprogrammer først blev fremlagt i hen-

holdsvis marts og juni og diskuteret på Ecofin-møderne i henholdsvis maj og juli 2003. 
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overskud.1 Det er hovedsageligt en konsekvens af en manglende 
konsolidering af de offentlige finanser i højvækstårene 1999-2000 og 
de senere års lave vækst. 

Frankrig og Tyskland havde begge et budgetunderskud på over 3 pct. 
af BNP i 2002 og 2003 og overholdt derfor ikke traktatens og pagtens 
bestemmelser, som er nærmere beskrevet i boks 12. I 2004 er der for 
begge lande udsigt til et underskud på omkring 4 pct. af BNP. Europa-
Kommissionen foreslog på den baggrund i efteråret 2003, at Rådet af 
Økonomi- og Finansministre, Ecofin, skulle pålægge Frankrig og Tysk-
land at gennemføre finanspolitiske stramninger i 2004 og 2005, så bud-
getunderskuddet kommer under 3 pct. af BNP senest i 2005. Til trods for 
at Europa-Kommissionens forslag allerede strakte sig langt i tolkningen 
af pagtens regelsæt af hensyn til den lave økonomiske vækst, kunne for-
slaget ikke samle det fornødne flertal i Ecofin-Rådet på dets møde 25. 
november 2003. Ecofin-Rådet vedtog i stedet et sæt rådskonklusioner, 
der indeholdt lidt mindre konsolideringskrav til Tyskland og Frankrig i 
2004, men dog fastholdt kravet om en afvikling af de uforholdsmæssigt 
store underskud senest i 2005. Endvidere stillede Ecofin-Rådet procedu-
ren om uforholdsmæssigt store underskud i bero i de to lande, men un-

 1
 Der henvises i øvrigt til den årligt tilbagevendende artikel om udviklingen i tolkningen af stabilitets- 

og vækstpagtens regelsæt og landenes seneste programmer i Danmarks Nationalbank, Kvartals-
oversigt, 2. kvartal. Seneste artikel er Niels Bartholdy og Lars Falkenberg, Stabilitets- og vækstpagten 
– status 2003, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2003. 

SKØNNET BUDGETSALDO I 2003 I EU-LANDENE Figur 28 

Anm.: 
 
Kilde: 

Europa-Kommissionen offentliggør ikke skøn for den cyklisk korrigerede budgetsaldo for Luxembourg. For Spani-
en skønnes der balance på den nominelle budgetsaldo. 
Europa-Kommissionens efterårsprognose 2003. 

  

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Finland

Danmark

Sverige

Belgien

Spanien

Luxembourg

Irland

Østrig

Grækenland

Holland

Italien

Storbritannien

Portugal

Tyskland

Frankrig

Pct. af BNP

Nominel budgetsaldo Cyklisk korrigeret budgetsaldo



 

03-03-2004 09:16    Antal sider: 181   Rev. nr. 172   H:\Aarsberetninger\2003\Dansk\Hel.doc  

Oprettet af Hanne Christensen    

81 

derstregede, at man er parat til at gå videre med proceduren på grund-
lag af henstillinger fra Europa-Kommissionen, såfremt de to lande ikke 
lever op til forpligtelserne i rådskonklusionerne. 

Ecofin-Rådets beslutning om at sætte den stramme tidsplan i pagten i 
bero har fået flere af de mindre eurolande til at udtrykke bekymring for 
den fremtidige finanspolitiske stabilitet. Europa-Kommissionen besluttede 
i januar 2004 at indbringe Ecofin-Rådets beslutning for EF-Domstolen. 

Portugal overskred med et underskud på 4,2 pct. af BNP i 2001 trakta-
tens grænse, hvilket førte til iværksættelse af proceduren vedrørende 
uforholdsmæssigt stort underskud. Europa-Kommissionen skønner, at 
budgetunderskuddet i Portugal i 2003, i lighed med 2002, bliver under 3 
pct. af BNP, men at det primært skyldes en række engangstiltag. Samti-
dig skønnes det, at Portugal i 2004 igen vil overskride grænsen på 3 pct. 

TRAKTATEN OG STABILITETS- OG VÆKSTPAGTENS BUDGETREGLER Boks 12 

Det finanspolitiske fundament for ØMUen er EU-traktatens ØMU-bestemmelser. Den 

centrale begrænsning af muligheden for uansvarlig finanspolitik er traktatens artikel 

104. Her fastlægges forbuddet mod "uforholdsmæssigt store offentlige underskud", 

og den procedure, der skal iværksættes, hvis et land bryder forbuddet. Andetsteds i 

traktaten (protokol nr. 20) defineres "uforholdsmæssigt store offentlige underskud" 

som et underskud på over 3 pct. af BNP eller en offentlig bruttogæld på over 60 pct. 

af BNP. Mens alle EU-lande er omfattet af forbuddet (på nær Storbritannien, som har 

en særlig undtagelse, så længe de ikke deltager i euroen), er det kun eurolandene, 

som kan pålægges sanktioner.  

Stabilitets- og vækstpagten, der har været i kraft, siden euroen blev indført 1. 

januar 1999, består formelt af en topmøderesolution og to rådsforordninger vedtaget 

i juni 1997.1 Pagten har til formål at tilskynde til varig budgetdisciplin og forpligter 

alle EU-lande til at tilstræbe et offentligt budget tæt på balance eller i overskud på 

mellemlangt sigt. Landene skal udarbejde programmer, der viser, hvordan de plan-

lægger at nå dette mål. Programmerne drøftes i Ecofin-Rådet, der efterfølgende afgi-

ver en udtalelse med en vurdering af, hvorvidt landene opfylder pagten. I praksis har 

Europa-Kommissionen i de senere år fortolket forpligtelsen i pagten som en cyklisk 

korrigeret budgetsaldo på mindst nul, idet der dog tillades en usikkerhedsmargen på 

0,5 pct. af BNP.2 Under en normal lavkonjunktur bør det skabe tilstrækkelig plads i 

budgettet til, at et land ikke kommer i konflikt med traktatens grænse for offentlige 

budgetunderskud på 3 pct. af BNP.  

Pagten fastlægger endvidere, i en uddybning og præcisering af traktatens artikel 

104, en forholdsvis stram tidsplan for gennemløbet af proceduren fra konstateringen 

af, at et land har for stort underskud, til landet pålægges sanktioner. Forløbet må 

maksimalt vare 10 måneder, medmindre landet forinden griber effektivt ind for at 

rette op på underskuddet. 

1 Resolution fra Det Europæiske Råd, EF-tidende C 236, 2. august 1997. De to forordninger: EF-tidende L 209, 2. 
august 1997. 

2 For lande med høj konjunkturfølsomhed på det offentlige budget (Danmark, Finland, Holland, Luxembourg og 
Sverige) finder Europa-Kommissionen, at der som minimum bør kræves et lille overskud i den cyklisk korrigere-
de budgetsaldo på 1 pct. af BNP, med en tilladt usikkerhedsmargen på 0,5 pct. af BNP. 
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af BNP. På den baggrund er proceduren vedrørende uforholdsmæssigt 
store underskud i Portugal endnu ikke bragt til ophør.  

Storbritannien, Italien og Holland skønnes både i 2003 og 2004 at have 
offentlige budgetunderskud tæt på 3 pct. af BNP. Holland har for at for-
hindre en overskridelse af grænsen på 3 pct. af BNP gennemført en be-
tydelig konsolidering af de offentlige finanser i 2003. Konsoliderings-
tiltagene ventes fortsat i 2004.  

 
DEN INTERNATIONALE VALUTAFOND, IMF 

IMFs væsentligste udlånsaktiviteter i 2003 var til Argentina og Brasilien. 
IMFs lånetilsagn til disse to lande samt til Tyrkiet kom samlet op på 49,2 
mia.SDR (434 mia.kr.) i 2003, hvilket svarer til ca. 90 pct. af IMFs samlede 
udlånstilsagn under fondens almindelige resurser.  

 
Situationen i Brasilien, Argentina og Tyrkiet 
Den økonomiske udvikling i Brasilien har i 2003 været dårligere end 
forventet. Til gengæld har gunstige vilkår på de internationale finan-
sielle markeder gjort det muligt at forlænge løbetiden og reducere 
renteudgifterne på statsgælden. Trods den svage økonomiske udvikling 
har Brasilien opfyldt betingelserne i det sidste økonomisk-politiske sta-
biliseringsprogram aftalt med IMF. I december fik Brasilien forlænget 
låneaftalen med IMF med 15 måneder, men myndighederne regner ikke 
med, at det bliver nødvendigt at trække på den nye kredit. Hvis dette  
– mod forventning – skulle ske, og Brasilien trækker det maksimalt 
tilladte, vil fondens samlede lånetilsagn på ca. 27,4 mia.SDR (242 mia.kr.) 
blive udnyttet, hvilket svarer til 902 pct. af Brasiliens kapitalindskud i 
IMF, den såkaldte kvote. IMFs udestående til Brasilien udgør allerede ca. 
en tredjedel af IMFs samlede udlån.  

Argentina havde i 2003 positiv BNP-vækst for første gang siden 1998, 
efter et samlet fald i det reale BNP på 18 pct. i perioden fra 1998 til 
2002. Argentinas regering indgik en aftale med IMF om et nyt 3-årigt 
låneprogram på knap 9 mia.SDR (79 mia.kr.) i september 2003. En af de 
væsentligste betingelser i aftalen er, at Argentina får forhandlet en 
aftale med kreditorer i den private sektor på plads, hvilket endnu ikke er 
lykkedes. Forud for aftalens indgåelse havde Argentina misligholdt en 
betaling på 2,1 mia.SDR (19 mia.kr.) til IMF. Dette var den største 
restance i fondens historie, og Argentina var samtidig det første større 
land, der misligholdt sine forpligtelser over for IMF.  

Ved drøftelsen i IMFs bestyrelse om det nye låneprogram undlod det 
nordisk-baltiske bestyrelsesmedlem, sammen med repræsentanter fra en 
række andre lande, at stemme for programmet, idet det ikke vurderedes 
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at opfylde en række af de væsentlige betingelser, der normalt stilles til 
lande med økonomiske kriser. Bl.a. indeholder programmet kun 
overordnede hensigtserklæringer om de nødvendige reformer af bl.a. 
de offentlige finanser og banksektoren. De argentinske myndigheder 
har heller ikke indgået en aftale om omstrukturering af statsgælden til 
de private kreditorer, som siden december 2001 hverken har modtaget 
rente eller afdrag. På den baggrund vurderedes programmet ikke i til-
strækkelig grad at bidrage til at genopbygge tilliden til Argentina 
blandt de internationale kreditorer og investorer. Desuden indebærer 
Argentinas program en risiko for, at andre IMF-låntagere fremover for-
venter tilsvarende lempelige betingelser. Ved den første gennemgang af 
programmet i 2004 var det fortsat den nordisk-baltiske vurdering, at 
fremskridtene under programmet var utilstrækkelige. 

Trods dårlige økonomiske udsigter i Tyrkiet i starten af året er der tegn 
på fremgang. Tyrkiet lever i tilfredsstillende grad op til det økonomisk-
politiske stabiliseringsprogram, der er aftalt med IMF. IMFs lånetilsagn 
til Tyrkiet er på 12,8 mia.SDR (113 mia.kr.). 

 
Genopbygning af Irak 
Irak har endnu ikke fået et låneprogram, men ved en donorkonference i 
Madrid i oktober 2003 tilkendegav IMFs administrerende direktør, Horst 
Köhler, at IMF kan yde en samlet assistance til Irak på mellem 2,50 og 
4,25 mia.dollar over tre år. Assistancen fordrer afklaring af en række 
forhold, herunder at Iraks IMF-restancer tilbagebetales, og at landet får 
en internationalt anerkendt regering. Siden afslutningen af krigshand-
lingerne i Irak har IMF ydet teknisk assistance og hjulpet med at igang-
sætte basale bankfunktioner, opbygning af et budgetsystem for stats-
administrationen og andre makroøkonomiske aktiviteter. 

 
Regler for gældsomlægning  
Ved Den Internationale Monetære og Finansielle Komites møde i april 
2003 måtte det konstateres, at der efter flere års arbejde ikke kunne 
opnås tilstrækkelig tilslutning til at udarbejde internationalt aftalte 
mekanismer, så private kreditorer kan pålægges at nedskrive deres 
tilgodehavender hos kriseramte lande med uholdbar stor gæld.1 I stedet 
arbejdes der nu videre med retningslinjer for god adfærd i forbindelse 
med gældsomlægninger. Herudover er der i foråret 2003 vedtaget nye 
procedurer for anvendelse af undtagelsesregler i IMFs långivning, når 
det er nødvendigt at give meget store lån, jf. boks 13. 

 1
 Der henvises til artikel af Ole Hollensen, Nye mekanismer for omlægning af kriseramte landes 

offentlige gæld, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2003. 
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Åbenhed i IMFs overvågning 
I 2003 vedtog IMFs bestyrelse regler for øget åbenhed, som bl.a. lægger 
et større pres på medlemslandene for at tillade offentliggørelse af IMFs 
rapporter om udviklingen i deres økonomier i forbindelse med fondens 
overvågning og långivning.  

Bestyrelsens beslutning betyder, at der fra 1. juli 2004 vil være en for-
håndsformodning om, at et lands myndigheder tillader offentliggørelse 
af IMFs rapporter. Hvis et program indebærer lån ud over de almindeli-
ge lånegrænser, vil IMFs ledelse desuden kun anbefale, at programmet 
bliver godkendt af bestyrelsen, hvis myndighederne på forhånd har til-
kendegivet, at stabsrapporterne offentliggøres. Myndighedernes ret til 
at slette særlig markedsfølsom information opretholdes, men bestyrel-
sen forventes fremover at drøfte, om udeladelsen er følsom og således 
kan skade bedømmelsen af landets økonomi. 

IMFs UNDTAGELSESREGLER FOR OVERSKRIDELSE AF LÅNEGRÆNSER Boks 13 

I de senere år har IMF stadigt hyppigere måttet yde lån ud over de normale lånegræn-

ser for at stabilisere økonomien i kriseramte lande. De normale lånegrænser bestem-

mer, at det enkelte medlem i et enkelt år kun kan låne op til 100 pct. af landets kvote 

(landets kapitalindskud i IMF), og akkumuleret over flere år kan landet højst låne 300 

pct. af kvoten. Det er i IMFs regelsæt forudset, at der kan være undtagelsestilfælde, 

hvor der er behov for fravigelse af lånegrænsereglerne, men der var behov for en op-

stramning af praksis. Der var således bekymring for, at IMFs meget store lån fører til 

uforsigtig adfærd på de internationale kapitalmarkeder, ved at kreditorer sænker de-

res kreditvurderingsstandarder i forventning om, at IMF træder til, såfremt et land 

kommer i krise. Herudover kan myndighederne fristes til at udsætte nødvendige 

økonomisk-politiske indgreb, der kunne hindre en overdreven gældsopbygning.  

I foråret 2003 vedtog IMF følgende principper for, hvornår der kan dispenseres fra 

IMFs lånegrænseregler:  

• Det låntagende land skal være udsat for så omfattende en betalingsbalancekrise på 

grund af udadgående kapitalbevægelser, at behovet for IMFs assistance ikke kan 

holdes inden for de normale lånegrænser. 

• Der skal være en stor sandsynlighed for, at landets gældsudvikling vil være hånd-

terlig ved udløbet af det økonomisk-politiske program, der er aftalt med IMF. Dvs. 

at der i udgangssituationen ikke må være behov for, at andre kreditorer skal give 

gældseftergivelse.  

• Det låntagende land skal have gode muligheder for igen at vende tilbage til almin-

delig låntagning på det private kapitalmarked. 

• Der skal være en rimelig sandsynlighed for, at landet har tilstrækkelig institutionel 

kapacitet og politisk opbakning til at kunne gennemføre det pågældende program. 

 

Samtidig blev det bestemt, at IMFs bestyrelse i så god tid som muligt skal orienteres 

om forhandlinger med et land, hvor det kan blive nødvendigt at overskride låne-

grænsereglerne. 
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I 2003 anmodede Danmark IMF om at få gennemført et såkaldt Financial 
Sector Assessment Program, FSAP. FSAP er kernen i IMFs finansielle 
overvågning, og indeholder analyser af den finansielle stabilitet og 
vurderinger af, om internationalt anerkendte standarder for den 
finansielle sektor er opfyldt. Indtil videre er FSAP gennemført i ca. 60 af 
IMFs 184 medlemslande. IMF opererer med 12 internationalt anerkendte 
standarder, men ikke alle vurderes for det enkelte land. I Danmark ven-
tes en gennemgang af standarderne vedrørende banktilsyn, værdipapir-
 

DANSKE BIDRAG TIL IMFs FACILITETER FOR LAVINDKOMSTLANDE Boks 14 

Danmark yder bilaterale bidrag til IMFs faciliteter for lavindkomstlande. Bidragene 

består dels i lånebidrag til finansiering af udlån under den særlige Facilitet for Fattig-

domsreduktion og Vækst (Poverty Reduction and Growth Facility) og dels i støtte til 

rentelettelse på PRGF-lån og finansiering af IMFs gældslettelse til HIPC-lande (Heavily 

Indebted Poor Countries).  

Nationalbanken har ved aftale af 3. maj 2000 med IMF ydet et lån på 100 mio.SDR 

(knap 900 mio.kr.) til finansiering af udlån på IMFs Facilitet for Fattigdomsreduktion og 

Vækst. IMFs akkumulerede træk på lånet i løbet af perioden 2001-03 er angivet i tabel-

len nedenfor. Folketingets finansudvalg godkendte 1. december 1999 at yde en stats-

garanti over for Nationalbanken for eventuelle tab på lånet (jf. aktstykke 96 1/12-99). 

Ifølge låneaftalen med IMF skal alle træk effektueres før udløbet af 2003. Samtidig 

skal tilbagebetaling af hvert træk påbegyndes efter 5½ år og være tilendebragt efter 

ti år. Lånet vil således være fuldt tilbagebetalt i 2013, hvor statsgarantien over for 

Nationalbanken udløber. 

 

IMFs TRÆK PÅ LÅNEAFTALE MED DANMARKS NATIONALBANK  

Ultimo 2000 2001 2002 2003 

Akkumuleret træk i mio.kr. ......................... 0 223 589 882 
Akkumuleret træk i mio.SDR ....................... 0 21,1 61,2 100,0 

 

Herudover yder Danmark støtte til rente- og gældslettelse. Rentelettelsen gør det 

muligt for IMF at nedsætte renten på udlån via PRGF-faciliteten til 0,5 pct. pr. år. 

Gældslettelse gives til lande i henhold til HIPC-initiativet. Gældslettelsen omfatter her 

kun gældslettelse på IMF-lån til de omfattede lande; med andre ord giver IMF ikke 

støtte til gældslettelse på andre lån end dem, IMF selv har ydet. Det danske bidrag til 

PRGF-HIPC-fonden betales via Udenrigsministeriets bistandsramme og er bevilget af 

Folketingets finansudvalg i henhold til aktstykke 144 af 29/3-00. Danmark har ved 

udgangen af 2002 fuldt indbetalt det tilsagn, man gav om støtte over perioden 2000-

04 til PRGF-HIPC-fonden. 

 

DANMARKS BIDRAG TIL GÆLDSLETTELSE SAMT RENTELETTELSE  

 2000 2001 2002 2003 

Dansk bidrag til PRGF-HIPC mio.kr. ............. 86,4 25,2 21,1 0 
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tilsyn, forsikringstilsyn, betalings- og værdipapirafviklingssystemer, gen-
nemsigtighed i penge- og tilsynspolitik samt bekæmpelse af hvidvask og 
finansiering af terrorisme.  

FSAP-gennemgangen i Danmark forventes at finde sted sent i 2005, 
men forberedelserne påbegyndes i 2004. Nationalbanken står for ko-
ordinationen i forhold til IMF og de relevante institutioner i Danmark.  

 
IMFs indsats for udviklingslandene 
IMF har to faciliteter til lavindkomstlande, som finansieres separat fra 
bilaterale donorbidrag og fra IMFs egne reserver. Den ene facilitet er for 
lande med særligt lave indkomster og kan bruges til vækstinitiativer og 
bekæmpelse af fattigdom. Den anden facilitet, HIPC, er rettet mod 
gældslettelse af særligt gældsplagede lande, jf. boks 14. I 2003 blev end-
nu et land, Den Demokratiske Republik Congo, godkendt til HIPC-
gældsreduktion, hvormed 27 lande er godkendt. Heraf har ni lande 
gennemført HIPC-programmer og opnået endelig gældsslettelse. 
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Bankens virksomhed og organisation 

Ved udgangen af 2003 beskæftigede banken 584 medarbejdere svaren-
de til 544 fuldtidsbeskæftigede. 

 
NATIONALBANKENS MÅLSÆTNINGER OG GRUNDHOLDNINGER 

Nationalbanken har en række målsætninger for sin virksomhed og et 
sæt grundholdninger, som udgør organisationens leveregler i det dag-
lige arbejde. Såvel målsætninger som grundholdninger er blevet til i et 
tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og de danner grund-
laget for arbejdet med målsætninger og handlingsplaner i de enkelte 
afdelinger. Målsætninger og grundholdninger er ikke ændret i 2003. 

 
Målsætninger 
Nationalbankens overordnede målsætninger er som en uafhængig og 
troværdig institution: 
• At sikre en stabil kroneværdi.  
• At sikre en effektiv og betryggende produktion og distribution af sed-

ler og mønter af høj kvalitet.  
• At bidrage til effektivitet og stabilitet i betalings- og clearingsystemer 

samt på de finansielle markeder.  
• At være bankforbindelse for staten.  
• At udarbejde pålidelig og relevant finansiel statistik.  
• At udvikle og tilkendegive troværdige holdninger til økonomiske og 

finansielle spørgsmål med relation til bankens målsætninger.  
• At opretholde sin finansielle styrke gennem konsolidering og risikostyring.  

 
Grundholdninger 
• Nationalbanken skal samtidig med at værne om sine traditioner aktivt 

forny sig og tilpasse sig samfundets udvikling og omverdenens krav. 
Nationalbanken skal bevare sin troværdighed ved ud over at vise fag-
lig og ledelsesmæssig dygtighed og god dømmekraft også at have en 
organisation, der lever op til de principper, Nationalbanken anser for 
væsentlige i samfundets udvikling: Effektivitet, omkostningsbevidst-
hed og tilpasningsberedskab. Med udgangspunkt i kerneopgaverne 
skal Nationalbanken foretage en løbende prioritering af sit arbejde. 
Kort: Vi skal vise faglig dygtighed og dømmekraft og selv leve op til de 
principper, vi anser for væsentlige i samfundet.  
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• Nationalbanken skal være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, 
motivere og fastholde dygtige mennesker og give dem arbejdsvilkår, 
der sikrer balance mellem arbejds- og privatliv. Der lægges vægt på 
initiativ, engagement, forandringsvillighed samt viljen og evnen til at 
kunne samarbejde på tværs af faglige skel og med andre dele af or-
ganisationen. Alle skal være tilstrækkeligt uddannede til at kunne 
varetage deres opgaver. Det er et fælles ansvar, at alle uddannes og 
udvikles til at kunne varetage nye opgaver.  
Kort: Nationalbanken lægger vægt på, at alle ansatte viser faglig dyg-
tighed, initiativ, samarbejdsvilje og forandringsvillighed. 

• Nationalbankens arbejdsform skal være serviceorienteret såvel i linje-
funktionernes eksterne relationer som i stabsfunktionernes rela-
tioner til resten af banken. Arbejdsformen skal udvikles i retning af 
mere team- og projektarbejde inden for den enkelte enhed og mel-
lem afdelinger. Lederne skal i dialog med medarbejderne prioritere 
arbejdsopgaverne, formulere mål og sikre den nødvendige ansvars-
fordeling og kommunikation, så behovet for detailstyring begræn-
ses. På den måde kan medarbejderne bedst selv formulere arbejds-
metoder, løse opgaverne og i videst muligt omfang selv træffe be-
slutninger.  
Kort: Lederne skal motivere, prioritere, delegere og fremme team-
arbejde. 

• Nationalbankens relationer til den finansielle sektor baseres på mar-
kedsmæssige løsninger, og omkostningerne for sektoren og for Natio-
nalbanken må afvejes i forhold til ordningens eller kravets samfunds-
mæssige værdi. Grundholdningen bag udformningen af ordninger for 
og krav til kreditinstitutterne skal være ligelig behandling uanset stør-
relse, geografisk placering og nationalt tilhørsforhold.  
Kort: Relationerne til den finansielle sektor baseres på markedsmæs-
sige løsninger og samfundsmæssige vurderinger. 

• Nationalbanken skal over for myndigheder og aktører i det finansielle 
system samt i internationalt samarbejde søge at påvirke udviklingen 
og tilkendegive holdninger i overensstemmelse med Nationalbankens 
målsætninger. Over for offentligheden skal Nationalbanken gennem 
medierne og på anden vis sikre forståelse for de beslutninger, der ved-
rører egne opgaver. Når det drejer sig om finansielle forhold eller den 
almindelige økonomiske politik, skal Nationalbanken kommentere 
disse forhold, hvis de har væsentlig betydning for udøvelsen af penge- 
og valutapolitikken eller effektiviteten og stabiliteten på de finansielle 
markeder. 
Kort: Nationalbanken skal aktivt deltage i samarbejde på nationalt og 
internationalt plan og skal udadtil redegøre klart for sin politik. 
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LEDELSEN 

Den Kgl. Bankkommissær 
Den Kgl. Bankkommissær er det formelle bindeled mellem regeringen 
og Nationalbanken. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen er 
Kgl. Bankkommissær. 

 
Repræsentantskabet 
Repræsentantskabet består af 25 medlemmer. Otte vælges af Folketinget 
blandt dets medlemmer, og to udnævnes af Den Kgl. Bankkommissær. De 

 

NATIONALBANKENS REPRÆSENTANTSKAB 1. MARTS 2004 Boks 15 

Formand: Professor Hans E. Zeuthen  

Næstformand: Adm. direktør Helle Bechgaard 

 

Valgt af Folketinget: indtil 31. marts 2006:  

Folketingsmedlem Elisabeth Arnold  

Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl  

Folketingsmedlem Pia Gjellerup  

Folketingsmedlem Pernille Blach Hansen  

Folketingsmedlem Kristian Jensen  

Folketingsmedlem Holger K. Nielsen  

Folketingsmedlem Jens Rohde  

Folketingsmedlem Gitte Seeberg 

 

Udnævnt af Den Kgl. Bankkommissær: indtil 31. marts 2006:  

Departementschef Michael Dithmer  

Departementschef Michael Lunn 

 

Valgt af repræsentantskabet:  indtil 31. marts  

Direktør Bent le Fèvre 2004 

Forskningsdirektør Jens Rostrup-Nielsen 2004 

Professor Hans E. Zeuthen 2004 

Adm. direktør Helle Bechgaard 2005 

Købmand Niels Fog 2005 

Fhv. formand for ICN Kirsten Stallknecht 2005 

Direktør Johannes Fløystrup Jensen 2006 

Forbundsformand Kirsten Nissen 2006 

Fhv. formand for LO Finn Thorgrimson 2006 

Direktør Jette W. Knudsen 2007 

Gårdejer Kjeld Larsen 2007 

Fhv. rådsformand Kirsten Nielsen 2007 

Koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen 2008 

Adm. direktør Niels Boserup 2008 

Ingeniør Knud Koch Jensen 2008 
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øvrige 15 medlemmer, der skal have indgående indsigt i erhvervsforhold, 
vælges af repræsentantskabet, idet der skal være en såvel geografisk som 
erhvervsmæssig spredning, herunder også arbejdstagere. Der afholdes 
normalt møde en gang i kvartalet. Repræsentantskabet har funktioner på 
det organisatoriske område og godkender årsregnskabet. Nationalbank-
ens repræsentantskab 1. marts 2004 fremgår af boks 15. Ændringerne i 
repræsentantskabet fremgår af pressemeddelelserne side 132f. 

 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har syv medlemmer. De to repræsentantskabsmedlemmer, 
der udnævnes af Den Kgl. Bankkommissær, har fast plads. Ved repræ-
sentantskabets valg af de fem øvrige bestyrelsesmedlemmer er der prak-
sis for, at der vælges to folketingsmedlemmer, således at både partierne 
i regeringen og i oppositionen har en repræsentant. Bestyrelsen holder 
normalt ti møder om året. Nationalbankens bestyrelse 1. marts 2004 
fremgår af boks 16.  

 
Direktionen 
Direktionen, der består af tre medlemmer, varetager den daglige ledelse 
og er ansvarlig for udformningen og den løbende tilpasning af pengepoli-
tikken. Som kongelig udnævnt direktør er Bodil Nyboe Andersen formand 
for direktionen. De to øvrige medlemmer er Torben Nielsen og Jens 
Thomsen, der er valgt af repræsentantskabet efter bestyrelsens indstilling. 

 
Revisorer 
Statsautoriseret revisor Bjarne Fabienke og statsautoriseret revisor Svend 
Ørjan Jensen er valgt som Nationalbankens eksterne revisorer. 

 

NATIONALBANKENS BESTYRELSE 1. MARTS 2004 Boks 16 

Formand: Professor Hans E. Zeuthen 

Næstformand: Departementschef Michael Dithmer 

 

Valgt af repræsentantskabet indtil 31. marts 2004: 

Koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen 

Folketingsmedlem Pia Gjellerup 

Forbundsformand Kirsten Nissen 

Folketingsmedlem Jens Rohde 

Professor Hans E. Zeuthen 

 

Udnævnt af Den Kgl. Bankkommissær indtil 31. marts 2006: 

Departementschef Michael Dithmer 

Departementschef Michael Lunn 
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AFDELINGERNE 

Nationalbanken består af 15 afdelinger/kontorer, jf. organisationspla-
nen side 93. De enkelte afdelinger har følgende opgaver: 
• Betalingsformidlingskontoret varetager politikspørgsmål vedrørende 

betalingsformidling, herunder værdipapirafvikling. Kontoret samar-
bejder med ejere og operatører af de danske detailbetalings- og afvik-
lingssystemer og foretager overvågning af de pågældende systemer. 
Endvidere udvikler og vedligeholder kontoret Nationalbankens beta-
lingssystem til store krone- og eurobetalinger.  

• Den Kgl. Mønt fremstiller de danske mønter og forsyner pengeinsti-
tutterne i Danmark, på Færøerne og i Grønland med mønter. Ud over 
almindelige cirkulationsmønter fremstilles erindringsmønter, tema-
mønter, møntsæt og medaljer.  

• Driftsafdelingen står for administration og vedligeholdelse af Natio-
nalbankens ejendomme samt for den interne service. 

• Handelsafdelingen varetager den daglige administration af valuta-, 
penge- og likviditetspolitikken, herunder intervention på valuta- og 
pengemarkederne. Afdelingen administrerer bankens obligationsbe-
holdning og valutareserven, og optager på Finansministeriets vegne 
inden- og udenlandske statslån.  

• Hovedkassen forsyner pengeinstitutterne i Danmark, på Færøerne og i 
Grønland med sedler. Forsyningen sker gennem kontantdepoter, der 
er etableret efter aftale med pengeinstitutterne. Kassable sedler retur-
neres til Hovedkassen, hvor de ægthedskontrolleres og destrueres.  

• Internationalt Kontor varetager samarbejdet med internationale øko-
nomisk-politiske organisationer, herunder med Den Europæiske Cen-
tralbank, ECB, inden for Det Europæiske System af Centralbanker, 
ESCB, og med Den Internationale Valutafond, IMF.  

• IT-afdelingen har ansvaret for it-anvendelsen i Nationalbanken, her-
under bankens it-strategi. Arbejdsområderne er drift og udvikling af 
bankens lokalnet, applikationsudvikling samt indkøb og forvaltning af 
bankens hardware og software. IT-afdelingen varetager desuden Na-
tionalbankens relationer til Bankernes EDB Central, BEC. 

• Kapitalmarkedsafdelingens ansvarsområder er styring, overvågning og 
analyse af Nationalbankens porteføljer, vurdering og analyse af udvik-
lingen i den finansielle sektor og den finansielle stabilitet i Danmark 
samt tilrettelæggelse og analyse af statsgældspolitikken. Kapitalmar-
kedsafdelingen udarbejder publikationerne Statens låntagning og 
gæld og Finansiel stabilitet. 

• Personale- og Organisationskontoret har ansvaret for personalepo-
litik og -udvikling, overenskomster og personaleadministration samt 
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for organisationsudvikling og budget- og planlægningsproces  
og for forretningsgange, operationel risikostyring og sikkerheds- 
forhold. 

• Regnskabsafdelingen varetager administration og overvågning af kun-
dekonti (kreditinstitutter, staten og centralbanker mfl.) samt af beta-
lingsafvikling for den finansielle sektor. Afdelingen afvikler og bogfø-
rer desuden transaktioner vedrørende Nationalbankens valuta- og ob-
ligationsbeholdning samt statsgælden. Afdelingen administrerer ban-
kens lønninger og udarbejder bankens regnskab, budget og statistiske 
indberetninger.  

• Revisionskontoret foretager i samarbejde med bankens eksterne revi-
sorer revision af Nationalbankens årsregnskab, forretningsgange, it-
anvendelse og interne kontrolforanstaltninger, herunder National-
bankens Pensionskasse under afvikling og diverse fonde. Endvidere 
foretages revision af Garantifonden for indskydere og investorer, Den 
Sociale Pensionsfond og statsgældsforvaltningen i samarbejde med 
Rigsrevisionen.  

• Seddeltrykkeriet fremstiller de danske og færøske pengesedler, dvs. 
står for sedlernes udformning, produktion af trykplader og farve, selve 
trykningen af sedlerne samt kvalitetskontrol, udskæring og pakning. 
Seddeltrykkeriet deltager desuden i internationalt samarbejde om at 
øge pengesedlers sikkerhed.  

• Sekretariatet varetager generelle sekretariatsfunktioner for direk-
tionen, bestyrelsen og repræsentantskabet og står for ekstern og in-
tern kommunikation, herunder pressekontakt, bankens websted, 
intranet og foredrag. Informationssektionen besvarer generelle fore-
spørgsler udefra. Sekretariatet omfatter endvidere bankens centrale 
arkiv og bibliotek. Juridisk Sektion varetager generelle juridiske 
spørgsmål, herunder EU-jura. Sekretariatet redigerer Nationalban-
kens Beretning og regnskab.  

• Statistisk Afdeling udarbejder statistik for den finansielle sektor, 
registrerer og analyserer betalinger til og fra udlandet til brug for 
opgørelse af betalingsbalancen samt opgør Danmarks udlandsgæld  
og direkte investeringer. Statistisk Afdeling udarbejder og publicerer 
serien Nyt med tilhørende bilag og stiller yderligere statistik til rådig-
hed via internettet.  

• Økonomisk Afdeling varetager analyse af den makroøkonomiske ud-
vikling i Danmark, EU og øvrige industrilande. Afdelingen har end-
videre ansvaret for analyse af penge- og valutapolitiske forhold. Den 
økonomiske model af den danske økonomi, Mona, er udviklet i afde-
lingen til brug for bl.a. konjunkturvurderinger. Økonomisk Afdeling 
redigerer Nationalbankens Kvartalsoversigt. 



 

 

 

 

ORGANISATIONSPLAN 1. MARTS  2004 

 

 
 
Repræsentantskab 
25 medlemmer 

 
 
Bestyrelse 
7 medlemmer 

 
Direktion 

 
Direktør 

Jens Thomsen 

 
Direktør 

Torben Nielsen 

 
Kgl. udnævnt direktør, formand 

Bodil Nyboe Andersen 
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 Kapitalmarkeds- 
afdelingen 
Afdelingschef 
Hugo Frey Jensen 

Kontorchef 
Ib Hansen 

Kontorchef 
Ove Sten Jensen 
Kontorchef 
Jens Lundager 

 Internationalt Kontor 
Underdirektør 
Kai Aaen Hansen  

Kontorchef 
Niels Bartholdy 

 Økonomisk Afdeling 
Underdirektør 
Anders Møller Christensen 

Kontorchef 
Christian Ølgaard 

 Handelsafdelingen 
Afdelingschef 
Hans Denkov 

Kontorchef 
Frank Nielsen 

Kontorchef 
Erik Pedersen 

 Intern Revision 
Revisionschef 
Jan Birkedal 

 Sekretariatet 
Afdelingschef 
Bjarne Skafte 

Kontorchef 
Winnie Jakobsen 
 

Juridisk Sektion 
Kontorchef 
Kirsten Rohde Jensen 

 
 
Seddeltrykkeriet 
Underdirektør 
Ejner Petersen 

Kontorchef 
Flemming Gernsøe 

Kontorchef 
Leif Yde 

 
 
Statistisk Afdeling 
Vicedirektør 
Jørgen Ovi 

Kontorchef 
Jens Dalsgaard 

 
 
Betalingsformidlings- 
kontoret 
Kontorchef 
Karsten Biltoft 

 
 
Den Kgl. Mønt 
Kontorchef 
Laust Grove 

 
 
Driftsafdelingen 
Kontorchef 
Erik Lundgreen 

 
 
Hovedkassen 
Kontorchef 
Tage Heering 

Kontorchef 
Lars Gerrild Sørensen 

 
 
Personale- og 
Organisationskontoret 
Afdelingschef 
Flemming Farup 

Kontorchef 
John Larsen 

 
 
IT-afdelingen 
Kontorchef 
Søren Lundsby Hansen 

 
 
Regnskabsafdelingen 
Underdirektør 
Henrik Larsen 

Kontorchef 
Jan Thorndal 

Statsgælds- 
bogholderiet 
Kontorchef 
Viggo Sørensen*) 

Anm.: Kontorchef Jesper Berg overtager fra 1. april 2004 ledelsen af Handelsafdelingen. Hans Denkov skal vare-
tage projektrelaterede opgaver. 

*) Kontorchef Viggo Sørensen er ud over at være chef for Statsgældsbogholderiet også daglig leder af Garanti-
fonden for indskydere og investorer. 
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MEDARBEJDERNE 

Antal, medarbejdergrupper, alder mv. 
Ved udgangen af 2003 var der 584 medarbejdere svarende til 544 fuld-
tidsbeskæftigede. Der blev i 2003 ansat 23 nye medarbejdere, og 40 
medarbejdere fratrådte, heraf 16 som følge af pensionering. Dette sva-
rer til en personaleomsætning på 6,7 pct.  

Akademikere udgør den største gruppe af medarbejdere i banken, jf. 
tabel 8. Herefter følger grupperne af bankuddannede og it-/kontorper-
sonale. Gruppen af håndværkere/teknikere og servicemedarbejdere ud-
gør hver for sig lidt mindre andele. 

44 pct. af de ansatte er kvinder, og 56 pct. er mænd. I ledende stil-
linger1 udgør andelen af kvinder 15 pct. Alders- og kønsfordeling 
fremgår af figur 29. 

 
Medarbejderudvikling 
Der lægges stor vægt på, at medarbejderne løbende udvikles såvel fag-
ligt som personligt, og både ledelse og medarbejdere har medansvar 
herfor. Udviklingen sker via arbejdsopgaverne, ved efter- og videreud-
dannelse og gennem internt jobskifte. Årlige medarbejdersamtaler ind-
går som et væsentligt element i medarbejdernes personlige og faglige 
udvikling. Endvidere er der mulighed for at arbejde i internationale 
institutioner, og ved udgangen af 2003 havde 13 medarbejdere orlov i 
forbindelse hermed.  

Bankens udgifter til uddannelse var i 2003 9,8 mio.kr., hvilket er en 
stigning på 0,6 mio.kr. i forhold til året før. Udgifterne svarer til 4 pct. af 
lønudgiften. Udgifterne er i endnu højere grad end tidligere brugt til 
faglig udvikling, der relaterer sig til medarbejderens daglige arbejde, 

 1
 Defineret som prokurister og derover. 

MEDARBEJDERGRUPPER Tabel 8 

 2000 2001 2002 2003 

Ultimo Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Akademikere ..................... 125 23 130 23 149 27 153 28 
Bankuddannede ............... 130 24 128 23 122 22 116 21 
It-/kontorpersonale ........... 118 21 114 21 111 20 104 19 
Servicemedarbejdere ........ 91 16 92 16 90 16 86 16 
Håndværkere/teknikere ... 88 16 94 17 87 15 85 16 

I alt   552 100 558 100 559 100 544 100 

Anm.: Antallet er omregnet til fuldtidsansatte. 
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idet ¾ af beløbet er anvendt på dette område. Resten er fortrinsvis 
brugt til kurser i personlig udvikling og lederkurser. 

I 2003 er faglige kurser med interne instruktører, hvor egne medarbej-
deres særlige kompetencer på en række faglige områder bruges i vide-
reuddannelsen, blevet videreudviklet. 

Medarbejdernes uddannelse i fritiden inden for fag, der har en vis 
relation til det daglige arbejde, fx HD, sprog og it støttes økonomisk af 
banken. 

 
Decentralt forfremmelsessystem 
Med virkning fra 1. januar 2004 er der indført et nyt system med decen-
trale forfremmelser, hvor beslutning om udnævnelser og oprykninger til 
og med første lønramme for specialkonsulenter alene træffes af ledel-
sen i de enkelte afdelinger. Det nye system afløser det hidtidige system, 
hvor alle indstillinger skulle godkendes af direktionen. 

De enkelte afdelingers ramme til decentrale forfremmelser er fastlagt 
for en 3-årig periode. 

 
Jobskifteordning 
Den hidtidige regelbaserede rokeringsordning, ifølge hvilken akademi-
kere og bankuddannede inden for de første fem ansættelsesår skiftede 
arbejdsområde 1-2 gange, blev i 2003 afløst af en ordning med internt 
jobskifte. 

ALDERS- OG KØNSFORDELING Figur 29
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Ledige stillinger i banken slås nu op internt og kan søges af medarbej-
dere med de relevante kvalifikationer. Den nye ordning tilsigter at give 
større åbenhed omkring jobskifte i banken og mulighed for at skifte 
arbejdsområde også efter en vis årrække i banken. Endvidere giver 
ordningen i stigende omfang plads til, at specialister og medarbejdere, 
der ikke ønsker at rokere, kan blive inden for det ønskede fagområde. 
Der lægges dog vægt på, at medarbejdere får en bred erfaring. 

 
Sygefravær 
Sygefraværet, der også inkluderer langtidssyge, udgjorde i 2003 i gen-
nemsnit 6,0 dage pr. medarbejder mod 7,5 i 2002. Der gøres til stadig-
hed en indsats med at sætte fokus på sygefraværet, bl.a. gennem op-
følgning og samtaler med medarbejdere med større eller tilbagevenden-
de sygefravær.  

 
Løn- og ansættelsesforhold 
Alle medarbejdere i banken, bortset fra medarbejdere i Seddeltrykkeriet 
og chefer, er omfattet af en overenskomst indgået mellem Nationalban-
ken og Nationalbankens Personaleforening. Overenskomsten, der er ba-
seret på de vilkår, der gælder i den finansielle sektor, er i 2003 blevet 
genforhandlet for en 2-årig periode. Som et led i aftalen blev en mindre 
del af lønmidlerne anvendt til decentrale puljer, der kan bruges i de en-
kelte afdelinger til påskønnelse af medarbejdere, som har ydet en særlig 
indsats. 

Chefernes og direktionens løn er ligeledes blevet reguleret i 2003. 
Seddeltrykkeriets medarbejdere er omfattet af en overenskomst mel-

lem banken og HK/Privat. Overenskomsten skal genforhandles i 2004. 
 

ANDRE TILTAG I 2003 

Ny version af Nationalbankens websted med ny statistik database 
Nationalbanken implementerede i februar 2003 en ny og mere bruger-
venlig version af sit websted. Den tidligere version af webstedet var fra 
1998.  

I oktober blev webstedet suppleret med en ny database med tidsserier 
inden for finansiel statistik. Indholdet af databasen vil løbende blive 
udvidet til at dække hele den finansielle statistik, som Nationalbanken 
offentliggør. 

 
Pengepolitik i Danmark, 2. udgave 
I juni 2003 udgav Nationalbanken en ny udgave af bogen "Pengepolitik 
i Danmark". Bogen giver en samlet fremstilling af den danske tilgang til 
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pengepolitikken og sammenhængen mellem pengepolitik i teori og 
praksis. Førsteudgaven af bogen udkom i 1999. 

 
Danmarks Nationalbank 
Nationalbanken udgav i juli 2003 publikationen "Danmarks National-
bank", der viser Nationalbankens bygning og indretningen af den. Ved 
hjælp af billeder med tilhørende forklaringer fortælles historien om 
Nationalbankens bygning og arkitekten bag, Arne Jacobsen. 

 
Mona – en kvartalsmodel af dansk økonomi 
Nationalbanken udgav i november 2003 bogen "Mona – en kvartalsmo-
del af dansk økonomi". Den kvartalsvise økonomiske model Mona er ud-
viklet i Nationalbanken og anvendes til prognoser for dansk økonomi og 
andre samfundsøkonomiske beregninger. Bogen beskriver og vurderer 
modellen Mona. 

 
Finansiel styring i Danmarks Nationalbank 
Bogen "Finansiel styring i Danmarks Nationalbank" udkom i januar 
2004. Bogen beskriver Nationalbankens porteføljeforvaltning, her-
under styring af finansielle risici. Principperne bag den finansielle sty-
ring har de senere år gennemgået en væsentlig forandring og udvikles 
fortsat. 

 
Brug af pengesedler som illustration 
Nationalbanken har udarbejdet folderen "Brug af pengesedler som illu-
stration", der angiver retningslinjer for brug af pengesedlers design og 
for trykt og elektronisk gengivelse i reklamer mv. Der er tale om en revi-
deret udgave, idet en lignende folder blev udsendt i 1997. Folderen er 
omdelt til professionelle udøvere i den grafiske branche og andre inte-
resserede og er tilgængelig på Nationalbankens websted under Sedler 
og mønter. 

 
Ny indsamlingsform for opgørelse af betalingsbalancen 
Nationalbanken er sammen med Danmarks Statistik ved at omlægge 
indsamlingen af oplysninger til opgørelse af Danmarks betalings- og 
kapitalbalance. 

Omlægningen indebærer, at virksomheder fra 2005 skal indberette 
oplysninger direkte til Nationalbanken og Danmarks Statistik i stedet for 
som i dag gennem et pengeinstitut. Antallet af indberettende virksom-
heder vil falde fra 25.000 til ca. 2.500. 

Nationalbanken vil indsamle oplysninger om finansielle transaktioner 
og mellemværender samt formueindkomst over for udlandet, mens 
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Danmarks Statistik vil indsamle oplysninger om udenrigshandel med 
varer og tjenester samt overførsler. 

 
Renovering af Nationalbankens tag 
I 2003 påbegyndte Nationalbanken en omfattende renovering af byg-
ningens tag. Bygningen er opført i årene 1965-1978, og taget er fladt 
med mange niveauspring, hvilket gennem tiden har givet problemer 
med utætheder. Målet med tagrenoveringen er at skabe et tag med så 
få niveauspring som muligt. Samtidig med renoveringen af taget ud-
skiftes ventilationsanlæg, faldstammer og vandrør. 

 
Datatilsynets inspektion 
Datatilsynet var i foråret 2003 på inspektion i Nationalbanken. Formålet 
med inspektionen var at undersøge bankens behandling af følsomme og 
fortrolige personoplysninger. Persondataloven berører mange af Natio-
nalbankens funktioner. Nationalbanken arbejder derfor løbende på at 
sikre, at persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsens bestemmelser 
overholdes i alle bankens afdelinger. Datatilsynets inspektion gav ikke 
anledning til væsentlige bemærkninger fra tilsynets side. 

 
Nyt regnskabs- og økonomisystem 
Som et led i modernisering og standardisering af Nationalbankens ad-
ministrative systemer er der i 2003 ibrugtaget to nye it-systemer, der 
begge udbydes som standardløsning af Bankernes EDB Central, BEC. 
Axapta er bankens nye regnskabs- og økonomisystem, som anvendes til 
regnskabsaflæggelse, kreditorstyring med elektronisk fakturabehand-
ling samt til bankens interne omkostningsstyring og budgetopfølgning. 
BECs Fondssystem er bankens nye afviklings- og bogføringssystem for 
bankens udenlandske fondsbeholdning. 

 
Nationalbankens system til styring og opgørelse af finansielle risici 
I 2003 har Nationalbanken taget et nyt system til styring og opgørelse  
af finansielle risici i brug. Systemet opgør dagligt risiko og markeds-
værdi på Nationalbankens porteføljer, dvs. valutareserven og den 
indenlandske fondsbeholdning. Endvidere beregner systemet nøgletal 
på den del af statens aktiver og passiver, som Nationalbanken admini-
strerer. 

 
Sikring og it-sikkerhed 
Den overordnede tilrettelæggelse af bankens sikring og it-sikkerhed er 
de seneste par år blevet restruktureret. Det har bl.a. medført nye 
politikker og retningslinjer baseret på internationale standarder. Der er 
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tillige iværksat en gennemgang, revidering og risikovurdering af eksiste-
rende forretningsgange i Nationalbanken. 

 
Operationel risiko 
Ved operationel risiko forstås risiko for økonomiske tab og tab af om-
dømme som følge af fejl i interne processer, menneskelige fejl, system-
fejl eller eksterne begivenheder. Styring af operationelle risici har længe 
været et led i udøvelsen af Nationalbankens opgaver. Men fokus på 
operationelle risici er blevet større, fordi flere og flere arbejdsprocesser 
understøttes af it-systemer med mulighed for nedbrud, og fordi finansi-
elle instrumenter er blevet mere sofistikerede med mulighed for 
fejlhåndtering og svig. 

Nationalbanken implementerede og videreudviklede i 2003 en fælles 
model for operationel risikostyring. Modellen kan anvendes inden for 
samtlige forretningsområder. Modellen indeholder overordnede krav 
og uddybende retningslinjer vedrørende brug af risikovurderings-
model, udarbejdelse af forretningsgange, planer for videreførelse af 
forretningen, fysisk sikring og it-sikkerhedsstyring. Der er indført it-
systemer til understøttelse af modellens implementering. Det udestår 
endnu at udvikle rutiner til nærmere overvågning af operationelle 
risici, som fx central opsamling og rapportering af restrisici og deres 
eventuelle betydning. 

 
Nationalbankens køb af aktier i PBS 
I forbindelse med fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark i 2001 
gav Danske Bank tilsagn over for Konkurrencestyrelsen om at nedbringe 
den samlede aktieandel i PBS til 25,9 pct. For Nationalbanken er det 
vigtigt at bevare den fælles, åbne infrastruktur på betalingsformidlings-
området. Nationalbanken aftalte derfor i december 2002 at købe 17,7 
pct. af aktierne i PBS Holding A/S fra Danske Bank. Købet var betinget af 
en række forhold, herunder konkurrencemyndighedernes godkendelse. 
Disse betingelser er opfyldt, og købet er gennemført pr. 30. juni 2003. 

 
Ophævelse af aktionæroverenskomst vedr. Grønlandsbanken 
De tre største aktionærer i Grønlandsbanken, Danske Bank, Nuna Fon-
den og Nationalbanken, har besluttet med virkning fra 1. januar 2004  
at ophæve den aktionæroverenskomst, der blev indgået i 1998. I ak-
tionæroverenskomsten var der en bestemmelse om forkøbsret for de 
øvrige aktionærer, hvis en aktionær ønskede at sælge sine aktier, og 
salg til tredjemand var betinget af dennes tiltræden af aktionæroverens-
komsten. Efter ophævelse af aktionæroverenskomsten er der ingen be-
grænsninger i aktiernes omsættelighed. 
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REPRÆSENTATION I BESTYRELSER MV. 

Nationalbanken er 1. marts 2004 repræsenteret i følgende bestyrelser 
mv.: 
• Det Finansielle Virksomhedsråd 

Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem, og kontorchef Jens 
Lundager er suppleant. 

• Det Økonomiske Råd 
Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem. 

• Værdipapircentralen 
Nationalbankdirektør Torben Nielsen er næstformand for bestyrelsen. 

• Bankernes EDB Central 
Nationalbankdirektør Torben Nielsen er observatør i bestyrelsen. 

• PBS Holding A/S 
Nationalbankdirektør Torben Nielsen er medlem af bestyrelsen. 

• Fondsrådet 
Afdelingschef Hugo Frey Jensen er medlem, og prokurist Suzanne Hyl-
dahl er suppleant. 

• Den Nordiske Investeringsbank 
Afdelingschef Hans Denkov er suppleant i bestyrelsen. 

• Grønlandsbanken A/S 
Fhv. nationalbankdirektør Ole Thomasen er medlem af bestyrelsen. 

• Danmarks Skibskreditfond 
Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem af bestyrelsen og 
repræsentantskabet. Forbundsformand Thorkild E. Jensen og professor 
Michael Møller er medlem af repræsentantskabet. 

• Udvalget til bestyrelse af Den Sociale Pensionsfond 
Kontorchef Ove Sten Jensen er medlem. 
 
 

REPRÆSENTATION I INTERNATIONALE ORGANISATIONER 

Som led i det internationale penge- og valutapolitiske samarbejde del-
tager Nationalbanken i en række komiteer, udvalg og arbejdsgrupper. 
De væsentligste er: 

 
Den Europæiske Union, EU 
• Det Økonomiske og Finansielle Udvalg 

Nationalbankdirektør Jens Thomsen (sammen med afdelingschef Per 
Callesen, Finansministeriet). 
Kontorchef Niels Bartholdy er medlem af stedfortrædergruppen 
(sammen med kontorchef Steen Lohmann Poulsen, Finansministeriet). 
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• Det Økonomisk-Politiske Udvalg 
Kontorchef Christian Ølgaard er stedfortræder (sammen med kontor-
chef Niels Kleis Frederiksen, Finansministeriet. Kontorchef Helge 
Sigurd Næss-Schmidt, Finansministeriet og kontorchef Ulrik Nødgaard, 
Økonomi- og Erhvervsministeriet er medlemmer). 

• Gruppen af Møntdirektører 
Chef for Den Kgl. Mønt Laust Grove og fuldmægtig Johanne Dinesen 
Riishøj. 
 

Den Europæiske Centralbank, ECB 
• Det Generelle Råd 

Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen. 
 

Nationalbanken deltager i følgende komiteer under ECB i det omfang 
EU-centralbanker uden for eurosamarbejdet har adgang: 
• Banktilsynskomiteen 

Afdelingschef Hugo Frey Jensen (sammen med vicedirektør Flemming 
Nytoft Rasmussen, Finanstilsynet). 

• Betalingsformidlingskomiteen 
Kontorchef Karsten Biltoft og specialkonsulent Allan Damm Christen-
sen. 

• Den Juridiske Komite 
Kontorchef Kirsten Rohde Jensen. 

• Den Pengepolitiske Komite 
Underdirektør Anders Møller Christensen. 

• IT-komiteen 
Kontorchef Søren Lundsby Hansen og prokurist Tom Wagener. 

• Komiteen for Ekstern Kommunikation 
Afdelingschef Bjarne Skafte og kontorchef Winnie Jakobsen. 

• Komiteen for Internationale Relationer 
Nationalbankdirektør Jens Thomsen og underdirektør Kai Aaen Han-
sen.  

• Markedsoperationskomiteen 
Kontorchef Frank Nielsen. 

• Regnskabskomiteen 
Underdirektør Henrik Larsen og prokurist Lisbeth Sundin. 

• Revisionskomiteen 
Revisionschef Jan Birkedal og intern revisor Brian Skovbo Hansen. 

• Seddelkomiteen 
Underdirektør Ejner Petersen og kontorchef Tage Heering. 

• Statistikkomiteen 
Vicedirektør Jørgen Ovi. 
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Den Internationale Valutafond, IMF 
• Board of Governors 

Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen er medlem. (Departe-
mentschef Karsten Dybvad, Finansministeriet, er stedfortrædende 
medlem). 

• Den Nordisk-Baltiske Monetære og Finansielle Komite 
Nationalbankdirektør Jens Thomsen (sammen med afdelingschef Per 
Callesen, Finansministeriet). 
Konsulent Ole Hollensen er medlem af stedfortrædergruppen (sam-
men med kontorchef Steen Lohmann Poulsen og chefkonsulent Kaare 
Barslev, Finansministeriet). 
 

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD 
• Det Økonomisk-Politiske Udvalg 

Nationalbankdirektør Jens Thomsen (sammen med finansdirektør Per 
Bremer Rasmussen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, og afdelingschef 
Per Callesen, Finansministeriet). 
 
 

DANMARKS NATIONALBANKS JUBILÆUMSFOND AF 1968 

Nationalbankens Jubilæumsfonds primære formål er at yde økonomisk 
støtte til kunsthåndværk, arkitektur og design, men også ansøgninger 
vedrørende musik og dans bliver imødekommet. Fondens styrelse læg-
ger i bedømmelsen af ansøgninger vægt på kvaliteten og støtter gerne 
nye og fremadrettede kunstneriske projekter.  

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond blev etableret i forbindelse 
med bankens 150-års jubilæum i 1968, hvor der blev givet 15 mio.kr. til 
dannelse af fonden. Dette beløb er suppleret flere gange, og den ind-
betalte kapital, der er placeret i obligationer, er ultimo 2003 på 85 
mio.kr. 

Fondens styrelse bestod 1. marts 2004 af nationalbankdirektør Bodil 
Nyboe Andersen (formand), professor Hans E. Zeuthen (næstformand), 
arkitekt Merete Ahnfeldt-Mollerup, keramiker Karen Bennicke, muse-
umsdirektør Bodil Busk Laursen og advokat Per Magid. 

Styrelsen mødes fire gange om året for at uddele støtte og legater. I 
2003 blev der behandlet 1.237 ansøgninger og uddelt 5,8 mio.kr. til 197 
modtagere.  

Jubilæumsfonden uddelte i september 2003 et hæderslegat på 
100.000 kr. til glaskunstner Finn Lynggaard. I forbindelse med uddelin-
gen åbnede en udstilling i bankens forhal med et udvalg af Finn 
Lynggaards arbejder. 
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NATIONALBANKENS GÆSTELEJLIGHEDER I NYHAVN 18 

Nationalbanken har syv gæstelejligheder i Nyhavn 18. De stilles gratis til 
rådighed for udenlandske videnskabsmænd og kunstnere for ophold fra 
tre til tolv måneder. I 2003 blev der tildelt ti gæsteophold i lejlighe-
derne. 

Tildeling af gæstelejlighederne sker efter rådgivning fra et udvalg be-
stående af professor Ole Feldbæk (formand), rektor Else Marie Bukdahl 
og professor Søren-Peter Fuchs Olesen. 

 
FONDEN ERIK HOFFMEYERS REJSELEGAT 

Bestyrelsen for Fonden Erik Hoffmeyers Rejselegat har i 2003 uddelt to 
rejselegater på hver 35.000 kr. til forfatteren Ida Jessen og til kunstneren 
Mahmoud Alibadi. Ida Jessen er cand.mag. i litteraturhistorie og medie-
videnskab og har skrevet noveller, romaner og børnebøger. Mahmoud 
Alibadi er uddannet ved kunstakademiet i Bagdad og har i Danmark 
videreuddannet sig i grafik og digitale medier. Han arbejder med billed-
kunst, installationskunst og multimediekunst og har adskillige udstil-
linger bag sig. 

Erik Hoffmeyers legat blev oprettet af Nationalbankens repræsen-
tantskab i 1995 for at markere den enestående indsats, Erik Hoffmeyer 
ydede som formand for Nationalbankens direktion gennem 30 år. Flere 
detaljer om fondens oprettelse og formål findes i Beretning og regnskab 
for 1995. 

Fondens bestyrelse består af professor Hans E. Zeuthen (formand), fhv. 
nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer og fhv. overrabbiner Bent Melchior. 
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Regnskabsberetning 

 
 

 
Nationalbankens finansielle risici består hovedsageligt af markedsrisici. 
Banken er først og fremmest eksponeret over for renteudviklingen, men 
også over for udviklingen i valutakurser og guldpris. Valutakursfølsom-
heden vedrører helt overvejende euromellemværender. Kreditrisikoen 
er meget begrænset. Nationalbanken søger helt at undgå kredittab ved 
udelukkende at have tilgodehavender hos modparter med høj kredit-
værdighed og ved i væsentligt omfang at kræve sikkerhedsstillelse. Ved 
udgangen af 2003 var Nationalbankens markedsrisiko, målt ved Value-
at-Risk, 3,3 mia.kr. på et års sigt. Det er stort set uændret i forhold til 
2002. 

Nationalbankens regnskab for 2003 viser et overskud på 3,6 mia.kr. 
mod 6,7 mia.kr. i 2002. Ændringen skyldes primært, at kursreguleringer 
mv. faldt med 2,4 mia.kr. til -0,3 mia.kr. Af årets resultat tilfalder  
3,1 mia.kr. staten, 0,3 mia.kr. overføres fra kursreguleringsfonden og  
0,8 mia.kr. henlægges til sikringsfonden. 

 
NATIONALBANKENS STYRING AF FINANSIELLE RISICI 

Nationalbankens resultat afhænger af flere usikre størrelser. Det gælder 
først og fremmest udviklingen på en række finansielle markeder, men 
også af evnen og viljen hos modparter til at overholde deres betalings-
forpligtigelser.  

Nationalbankens finansielle risici er i et vist omfang en konsekvens af 
myndighedsopgaverne, der omfatter ansvaret for penge- og valutapoli-
tikken, udstedelsen af sedler og mønter samt rollen som bankforbin-
delse for bankerne og staten. De risici, der følger af myndighedsopga-
verne, er uundgåelige. Det er fx nødvendigt at have en valutareserve for 
at kunne føre fastkurspolitik. Andre risici afspejler, at Nationalbanken 
som en finansiel virksomhed søger at opnå et godt afkast. Der tages fx 
renterisiko ud fra en afvejning af den forventede indtjening i forhold til 
risiko.  

Nationalbankens valg af risikoniveau er præget af forsigtighed. Et lavt 
risikoniveau gør det muligt at opretholde en høj soliditet, selv i perioder 
med ekstreme markedsforhold. 
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Nationalbanken er primært udsat for markedsrisiko og i mindre grad for 
andre typer risici, fx kreditrisici. Det tilstræbes helt at undgå tab som 
følge af konkurser blandt modparter.1  

 
Markedsrisiko 
Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af kursændringer på de fi-
nansielle markeder. For Nationalbankens vedkommende omfatter risiko-
faktorerne først og fremmest renter, men også valutakurser og guldpris. 

I vurderingen af risikofaktorernes indflydelse på Nationalbankens re-
sultat er det vigtigt at skelne mellem begreberne følsomhed og risiko.  

Følsomhed er en opgørelse af tabet ved en given ændring i en specifik 
risikofaktor. Rentefølsomheden udtrykkes ved kronevarigheden, som 
angiver kurstabet i kroner som følge af en rentestigning på 1 procent-
point. Valutafølsomheden kan udtrykkes som ændringen i markedsvær-
dien i kroner ved en valutakursændring på 1 pct. eller blot som markeds-
værdien i kroner af valutamellemværender.  

Ved risikoopgørelsen vurderes sandsynligheden for tab, idet følsom-
heden kombineres med sandsynligheden for, at der sker en ændring i 
den pågældende risikofaktor. Markedsrisikoen måles dels i form af 
Value-at-Risk, VaR, der kan fortolkes som det maksimale tab under 
normale markedsforhold, dels i form af tab under stressscenarier, dvs. 
tab under meget ugunstige markedsforhold.  

 
Rentefølsomhed og -risiko 
En del af Nationalbankens tilgodehavender består af fastforrentede 
obligationer, mens forpligtelserne overvejende er variabelt forrentede. 
Nationalbanken vil derfor få et kurstab ved en rentestigning. Ved ud-
gangen af 2003 ville tabet være 2,1 mia.kr. ved en stigning i det gene-
relle renteniveau på 1 procentpoint, jf. tabel 9. 

Obligationsbeholdningen er placeret på flere markeder. Følsomheden 
over for de danske renter kan henføres til beholdningen af danske stats-, 
realkredit- og skibskreditobligationer. Følsomheden over for de udenland-
ske renter kan primært henføres til, at noget af valutareserven er placeret 
i udenlandske obligationer. Spredningen af rentefølsomheden på flere 
markeder og løbetidssegmenter bidrager til en reduktion af renterisikoen.  

Erfaringsmæssigt giver fast forrentede obligationer på langt sigt et 
højere afkast end variabelt forrentede placeringer. Over en længere pe-
riode forventes banken derfor at opnå et bedre afkast ved at påtage sig 
en vis renterisiko. 

 1
 Nationalbankens finansielle risici og styringen heraf er uddybet i Danmarks Nationalbank, Finansiel 

Styring i Danmarks Nationalbank, 2004. 
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Valutafølsomhed og -risiko 
Nationalbanken har betydelige valutatilgodehavender, først og fremmest 
i form af valutareserven, der tjener som interventionsberedskab. National-
banken får en valutakursgevinst, når kronen svækkes, da kroneværdien af 
valutatilgodehavender herved øges. Tilsvarende fås et valutakurstab, når 
kronen styrkes. Ved udgangen af 2003 var markedsværdien af valuta-
mellemværenderne 227 mia.kr., jf. tabel 10. Nationalbanken vil dermed 
lide et tab på 2,27 mia.kr. ved en styrkelse af kronen på 1 pct. 

Historiske erfaringer viser, at valutaudsving fra tid til anden kan føre 
til meget store tab. Nationalbanken har på den baggrund valgt at holde 
valutarisikoen på et lavt niveau. Det sker ved indgåelse af terminsfor-
retninger, hvor dollar, britiske pund, yen og svenske kroner sælges mod 
euro. Hermed omlægges valutafølsomheden over for ikke-euro valutaer 
til euro. Fx var der ved udgangen af 2003 tilgodehavender i pund for 11 
mia.kr., men der var samtidig solgt pund for 11 mia.kr. på termin, jf. 
tabel 10. Herved blev eksponeringen i pund elimineret. Som det fremgår 
af tabellen, har Nationalbanken valgt at beholde en lille følsomhed over 
for dollar for også at kunne intervenere i dollar.  

NATIONALBANKENS RENTEFØLSOMHED Tabel 9 

Kurstab i mia.kr. ved en generel rentestigning  
på 1 procentpoint Ultimo 2002 Ultimo 2003 

Kroner ...........................................................  0,7 0,8 
Euro  ..............................................................  0,6 0,7 
Britiske pund .................................................  0,1 0,1 
Dollar .............................................................  0,6 0,4 
Svenske kroner ..............................................  0,2 0,1 

I alt  ..............................................................  2,2 2,1 

   

 

FORDELING AF NATIONALBANKENS VALUTAMELLEMVÆRENDER Tabel 10 

  Ultimo 2003 

Markedsværdi i mia.kr. 
Ultimo 2002

i alt Placeringer Guld 
Termins- 

forretninger I alt 

Euro ......................................... 197 171 - 51 221 
Britiske pund ........................... 0 11 - -11 0 
Dollar ....................................... 4 29 5 -29 5 
Yen .......................................... 0 1 - -1 0 
Svenske kroner ........................ 0 9 - -9 0 

I alt ........................................... 201 220 5 2 227 

Anm.: Negative beløb indikerer, at Nationalbanken får et tab, når den udenlandske valuta stiger i værdi. Værdien af SDR 
er fordelt som placeringer i de respektive valutaer euro, pund, dollar og yen. Engagementet i yen vedrører alene 
SDR og afdækningen heraf. 
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Omlægningen af valutafølsomheden til følsomhed over for euro er det 
væsentligste element i styringen af Nationalbankens valutarisiko. I et hi-
storisk perspektiv har strategien reduceret valutarisikoen betragteligt 
som følge af fastkurspolitikken over for euro. I samspillet med rente-
risikoen indebærer denne strategi, at rentefølsomheden kan fordeles på 
forskellige markeder uden hensyn til en medfølgende valutarisiko.  

Nationalbanken er eksponeret over for udviklingen i guldprisen på 
baggrund af en guldbeholdning på 5,3 mia.kr. Guld prissættes typisk i 
dollar og bidrager derfor i tabel 10 til dollarfølsomheden. Ved omlæg-
ningen af valutafølsomheden fra dollar til euro, tages der højde for 
guldbeholdningens dollarfølsomhed på lige fod med de øvrige dollarde-
nominerede fordringer.  

Nationalbanken investerer ikke aktivt i guld, men holder den fysiske 
beholdning af guld konstant. Det meste af guldbeholdningen er fysisk 
placeret i udenlandske centralbanker. Noget af beholdningen udlånes til 
banker med høj kreditværdighed. Dermed sikres en vis renteindtægt i 
guld, som løbende sælges.  

Nationalbankens valutamellemværender voksede med 26 mia.kr. i 2003. 
Ændringen skyldes først og fremmest udviklingen i valutareserven.  

 
Value-at-Risk 
Nationalbankens markedsrisiko måles bl.a. i form af Value-at-Risk, VaR. 
Risikomålet kombinerer de finansielle positioner med et skøn over, hvor 
meget markedsforholdene typisk svinger, idet der også tages højde for 
samvariationen mellem de forskellige risikofaktorer. 

Nationalbankens VaR1 ved udgangen af 2003 er beregnet til 3,3 mia.kr. 
mod 3,2 mia.kr. ved udgangen af 2002, jf. tabel 11. Tallet angiver, at 
Nationalbanken ultimo 2003 med 95 pct. sandsynlighed – eller i 19 ud af 
20 år – ikke vil få et tab, der overstiger 3,3 mia.kr. Ækvivalent hermed 
angiver tallet, at Nationalbanken med fem pct. sandsynlighed – eller i ét 
ud af 20 år – vil få et kurstab, der overstiger 3,3 mia.kr. VaR siger ikke no-
get om, hvor stort tabet da kan blive. Summen af bidragene fra de enkel-
te grupper af risikofaktorer – renter, valutakurser og guldpris – overstiger 
det samlede VaR. Reduktionen, også kaldet diversifikationsgevinsten, 
skyldes, at der sjældent forekommer tab på alle risikofaktorerne sam-
tidigt. 

Kursrisikoen på euro har ikke karakter af en traditionel markedsrisiko, 
da Nationalbanken ikke blot har mulighed for, men også pligt til at 
påvirke kursen mellem kroner og euro. Dette sker alene af hensyn til 

 1
 VaR beregnes med udgangspunkt i estimerede volatiliteter og korrelationer mellem de relevante 

risikofaktorer for de seneste 160 dage. VaR bestemmes ved at kombinere disse estimater med 
Nationalbankens porteføljesammensætning pr. ultimo 2003. 
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fastkurspolitikken og ikke ud fra indtjeningsmæssige hensyn. VaR vur-
deres derfor også uden eurokursrisikoen, og VaR ekskl. eurokursrisiko 
udgjorde ultimo 2003 3,0 mia.kr. Generelt påvirker eurokursrisikoen 
ikke VaR ret meget, hvilket skyldes kronens stabilitet over for euro.  

Nationalbankens egenkapital udgjorde ultimo 2003 50,2 mia.kr., jf. ba-
lancen side 123. VaR som andel af egenkapitalen voksede fra 6 pct. i 
2002 til 7 pct. i 2003. 

 
Stresstest 
VaR-beregningerne giver information om den generelle tabsrisiko, men 
ikke om, hvor store tabene kan blive ved ekstreme markedsudsving. Til 
det formål er det nyttigt at anvende stresstest, der afspejler, hvorledes 
værdien af bankens aktuelle portefølje påvirkes under ekstreme, men 
realistiske scenarier for markedsudviklingen. Det er vanskeligt at opstille 
markedsudsving, der både er ekstreme og realistiske. I Nationalbanken 
er det valgt at udvælge data fra delperioder mellem 1991 og 2003, hvor 
udviklingen i renter og valutakurser har været særlig ugunstig. Disse 
data anvendes til opstilling af tre scenarier: 
• Scenario 1: Den årsperiode, der har givet det største samtidige, 

samlede rente- og valutakurstab. 
• Scenario 2: Den årsperiode, der har givet det største samlede rentetab, 

kombineret med den årsperiode, der har givet det største samlede 
valutakurstab. Tabene behøver ikke at være samtidige. 

• Scenario 3: De årsperioder, der for hvert enkelt etårigt rentesegment i 
hver valuta har givet det største rentetab, kombineret med de årspe-
rioder, der for hver enkelt valuta har givet det største valutakurstab. 
Tabene behøver ikke at være samtidige. 
 

Som scenarierne er konstrueret, vil scenario 1 altid give det mindste tab, 
mens scenario 3 vil give det største tab. Med den aktuelle porteføljesam-
mensætning giver de tre scenarier et samlet kurstab på mellem ca. 12 og 
18 mia.kr., jf. tabel 12. Det mest pessimistiske scenario vil give banken et 
kurstab på omkring 1/3 af egenkapitalen. 

NATIONALBANKENS VALUE-AT-RISK Tabel 11

Mia.kr. i løbet af et år ved en sandsynlighed på 95 pct. Ultimo 2002 Ultimo 2003 

Renterisiko ............................................................ 2,9 2,5 
Valutakursrisiko .................................................... 0,9 1,1 
Guld ....................................................................... 1,2 1,1 
Reduktion som følge af spredning ...................... -1,8 -1,4 

I alt ......................................................................... 3,2 3,3 
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Likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko dækker forskellige forhold. For Nationalbanken er det 
først og fremmest risikoen for, at det ikke er muligt at frigøre midler til 
intervention til fordel for kronen, selv om midlerne for så vidt er til 
stede. 

Hovedformålet med valutareserven er at kunne intervenere i valuta-
markedet. Ved forvaltning af valutareserven lægges der derfor stor 
vægt på, at hovedparten af valutareserven hurtigt kan omsættes til likvi-
der. På den baggrund placeres en stor del af valutareserven på penge-
markedet eller i obligationer med høj sikkerhed, der nemt kan sælges 
eller belånes på forskellige likvide markeder.  

Nationalbanken har også adgang til valuta via statens Commercial 
Paper-program på 12 mia.dollar, som Nationalbanken administrerer. 
Programmet fungerer som en kassekredit i fremmed valuta for staten og 
har været anvendt ved flere lejligheder, bl.a. i forbindelse med valuta-
kriserne i starten af 1990'erne, hvor der hurtigt kunne fremskaffes store 
beløb. Senere har programmet været anvendt med henblik på at holde 
statens konto i Nationalbanken på et passende niveau. Endvidere har 
Nationalbanken en lånemulighed i ECB i henhold til ERM2-aftalen. 
Denne facilitet har ikke været anvendt, men tjener som et sikker-
hedsnet. Endelig har Nationalbanken også mulighed for at anvende 
valutaterminsmarkedet. Ved at indgå valutaswaps, hvor Nationalbanken 
spot modtager valuta og leverer kroner mod på termin at levere valuta 
og modtage kroner, kan der i princippet skaffes valuta mod sikkerhed i 
kroner. Denne mulighed har dog ikke været anvendt i en længere år-
række. 

Ved placering af den indenlandske fondsbeholdning lægges der ikke 
tilsvarende vægt på likviditetshensynet.  

NATIONALBANKENS TAB I STRESSSCENARIER, ULTIMO 2003 Tabel 12 

Mia.kr. Rentetab Valutatab Tab på guld Total 

Største samtidige, samlede rente- og 
valutakurstab .................................................... 2,4 9,8 -0,2 12,0 

Største samlede rentetab kombineret 
med største samlede valutakurstab ................ 4,8 9,8 1,2 15,8 

Største rentetab i 1-årige segmenter i  
hver valuta kombineret med største  
valutakurstab i hver valuta...............................

 
 

5,9 

 
 

10,5 

 
 

1,2 

 
 

17,6 

Anm.: Et negativt tal angiver en gevinst. 
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Kreditrisiko 
Kreditrisiko er risikoen for et tab på et tilgodehavende hos en modpart, 
som ikke overholder sine betalingsforpligtelser. 

For at reducere kreditrisikoen spreder Nationalbanken sine tilgodeha-
vender hos modparter med høj kreditværdighed. Desuden anvendes i 
betydelig udstrækning sikkerhedsstillelse. Kreditrisikoen er derfor be-
grænset. 

Styring af kreditrisikoen på de udenlandske fordringer, dvs. fordringer 
på udenlandske stater, banker mv., sker med udgangspunkt i kredit-
vurderinger (ratings) udarbejdet af internationale ratingbureauer. Der-
udover fastsættes et loft for størrelsen af alle væsentlige mellemværen-
der.  

Ved placering i udenlandske banker benyttes desuden repoaftaler, 
hvor der modtages sikkerhed i form af statsobligationer med høj rating. 
Såfremt en repomodpart går konkurs, har Nationalbanken dækning for 
sine placeringer i form af den stillede sikkerhed. 

Nationalbankens udenlandske obligationer er udstedt af stater eller 
overnationale institutioner med en høj kreditværdighed eller garanteret 
af stater med en høj kreditværdighed.1 Nationalbanken har således hver-
ken erhvervsobligationer eller obligationer fra mindre kreditværdige 
stater. 

 1
 De statsgaranterede papirer inkluderer papirer med en implicit statsgaranti. 

SAMLET KREDITEKSPONERING PÅ VALUTARESERVEN OG DEN INDENLANDSKE 
FONDSBEHOLDNING MV., ULTIMO 2003 Tabel 13

 Obligationer Bankforretninger  

Mia.kr. 

 
2002 
i alt Stater Andre1 Sikrede Usikrede 

Overnatio- 
nale insti- 
tutioner2 Total 

Aaa ................. 89,1 66,9 21,9 - 3,6  2,6 95,0 
Aa1 ................. 38,6 1,1 7,8 33,1 4,7  - 46,7 
Aa2 ................. 38,7 11,7 3,8 20,5 12,3  - 48,3 
Aa3 ................. 55,6 - 3,2 44,5 15,9  - 63,6 
A1 ................... 4,0 0 0 - 2,2  - 2,2 
A2 ................... 1,1 0 - - -  - 0 
A3 ................... - - - - -  - 0 
Ingen rating ... 15,5 - - 4,8 -  7,4 3 12,2 

I alt .................. 242,6 79,8 36,7 102,8 38,7  10,0 268,0 

Anm.: Moody's kreditvurdering er benyttet. Skalaen strækker sig fra Aaa til D, hvor Aaa er den højeste kreditværdighed. 
For en nærmere beskrivelse af rating henvises til Kristian Sparre Andersen og Anders Matzen, Anvendelsen af kre-
ditvurderingsbureauers ratings på de europæiske kapitalmarkeder, jf. Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. 
kvartal 1998. 

1 Andre obligationer inkluderer værdipapirer med såvel eksplicit som implicit statsgaranti samt danske udstedere. 
2 Overnationale institutioner som BIS, IMF og Asian Development Bank. Krediteksponeringen over for IMF er opgjort 

netto til 6,3 mia.kr. Herudover har IMF ubrugte trækningsrettigheder. 
3 Dækker udelukkende BIS og IMF. 

 



 

03-03-2004 09:16    Antal sider: 181   Rev. nr. 172   H:\Aarsberetninger\2003\Dansk\Hel.doc  

Oprettet af Hanne Christensen    

111 

Ved placeringen af den indenlandske fondsbeholdning lægges der lige-
ledes vægt på, at udstederne har en høj kreditværdighed. Den inden-
landske fondsbeholdning består således næsten udelukkende af stats-, 
realkredit- og skibskreditobligationer. 

Stigningen i valutareserven i løbet af 2003 betød, at den samlede kre-
diteksponering voksede med 25,4 mia.kr. til 268,0 mia.kr., jf. tabel 13. En 
stor del af den forøgede beholdning blev placeret hos bankmodparter 
som sikrede indskud. Således er kreditrisikoen fortsat lav.  

Ved årets udgang var 95 pct. af valutareserven og den indenlandske 
fondsbeholdning placeret i overnationale institutioner eller i aktiver 
med en kreditvurdering på Aa3 eller derover. Lån i forbindelse med de 
pengepolitiske operationer, pengeinstitutternes intradag-kreditter og 
kontantdepoter sker alene mod sikkerhed i obligationer og er ikke med-
taget. 
 
REGNSKABSAFLÆGGELSEN 

Nationalbankens regnskab med tilhørende noter er vist side 117-130.  
Regnskabet for 2003 er udarbejdet efter samme principper som forrige 

år. 
Regnskabet afspejler, at Nationalbanken står for udstedelsen af sedler 

og mønter, administrerer valutareserven og er bank for penge- og real-
kreditinstitutterne samt staten. 

Resultatet af finansielle poster og nedskrivninger er 4.187 mio.kr. og 
dermed 2.893 mio.kr. lavere end året før. Faldet skyldes, at kursregule-
ringer mv. faldt med 2.391 mio.kr., og at renter af tilgodehavender i ud-
landet faldt med 749 mio.kr. Med udbytte af aktier mv. på 38 mio.kr., 
omkostninger på 576 mio.kr. og af- og nedskrivninger på materielle 
anlægsaktiver på 40 mio.kr. er årets resultat 3.609 mio.kr. eller 3.055 
mio.kr. mindre end i 2002. 

Balancen steg fra 375,4 mia.kr. til 397,3 mia.kr.  
 

Resultatopgørelsen 
Nettorenteindtægter 
Den samlede nettorenteindtægt var 4.454 mio.kr. og dermed 501 
mio.kr. lavere end året før.  

Renteindtægter af tilgodehavender i udlandet faldt med 749 mio.kr. 
til 6.299 mio.kr. Faldet skyldes gennemsnitligt lavere rentesatser i 2003 
end i 2002, hvilket dog delvis modsvares af, at den gennemsnitlige valu-
tareserve var 38,0 mia.kr. større i 2003 end i 2002. 

Nettorenteudgiften til penge- og realkreditinstitutter (rente af indlån 
og indskudsbeviser fratrukket rente af udlån) var 1.956 mio.kr. mod 
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2.288 mio.kr. i 2002. Rentesatsen på udlån svarer til rentesatsen på ind-
skudsbeviser, mens rentesatsen på indlån har været lavere end de øvrige 
rentesatser. Faldet i den samlede nettorenteudgift på 332 mio.kr. skyl-
des, at rentesatserne var lavere end de tilsvarende satser for 2002, som 
dog delvis modsvares af, at penge- og realkreditinstitutterne havde en 
gennemsnitlig nettostilling over for Nationalbanken, som var 16,0 
mia.kr. højere end året før. 

Renteudgift til staten faldt med 191 mio.kr. til 1.779 mio.kr. Diskonto-
en, som kontoen forrentes med, var lavere end året før, mens statens 
indestående i gennemsnit var 17,8 mia.kr. højere. 

Rente af indenlandske obligationer faldt med 101 mio.kr. til 2.134 
mio.kr. Faldet skyldes et lavere renteniveau end i 2002, således at 
indfrielser blev genplaceret til den nye, lavere rente. 

 
Kursreguleringer mv. 
Kursreguleringer medførte et tab på 267 mio.kr.  

Værdireguleringen af guld gav en gevinst på 104 mio.kr., hvilket skyl-
des, at guldprisen i dollar gennem 2003 steg mere, end dollarkursen 
faldt. 

Kursreguleringen af valutamellemværender omfatter ud over valuta-
reserven uafviklede valutaforretninger, valuta- og renteswaps og inden-
landske valutamellemværender samt modpost til tildelte særlige træk-
ningsrettigheder i IMF opført under passiver. Kursreguleringen gav et 
tab på 37 mio.kr., som kan tilskrives en valutakursgevinst på 725 mio.kr. 
og et børskurstab på 762 mio.kr. Valutakursgevinsten var i store træk 
sammensat af gevinst i dollar og euro samt tab i SDR. 

Kursreguleringen af indenlandske obligationer gav et samlet tab på 
334 mio.kr. 

Børskurstabet på inden- og udenlandske obligationer kan for hoved-
partens vedkommende henføres til, at en stor del af obligationsbehold-
ningen primo året havde en børskurs over pari, og derfor automatisk 
har udløst kurstab i takt med indfrielse, eller fordi indfrielsestidspunktet 
har nærmet sig. 

 
Omkostninger 
De samlede omkostninger steg med 71 mio.kr. til 576 mio.kr., svarende 
til 14,1 pct. 

Personaleomkostningerne steg med 27 mio.kr. til 329 mio.kr., svarende 
til 9,0 pct. Lønninger og honorarer steg med 1 mio.kr. til 245 mio.kr., øv-
rige personaleomkostninger steg med 5 mio.kr. til 58 mio.kr. og udgifts-
ført hensættelse til understøttelses- og fratrædelsesordninger steg med 
21 mio.kr. til 26 mio.kr. 
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Andre omkostninger udgjorde 247 mio.kr., hvilket er en stigning på 44 
mio.kr. eller 21,7 pct. i forhold til 2002. Den væsentligste ændring er en 
forøgelse af udgifterne til større vedligeholdelsesarbejder på bankens 
ejendomme på 46 mio.kr., fortrinsvis til renovering af bankbygningens 
tag. 

 
Årets resultat 
Årets resultat er et overskud på 3.609 mio.kr. mod et overskud på 6.664 
mio.kr. i 2002. Fra kursreguleringsfonden overføres 267 mio.kr. til dæk-
ning af årets negative kursregulering, hvorefter kursreguleringsfonden 
udgør 3.310 mio.kr. Til sikringsfonden henlægges 775 mio.kr. svarende 
til 20 pct. af resultatet ekskl. kursreguleringer, hvorefter sikringsfonden 
udgør 46.635 mio.kr. Til staten overføres 3.101 mio.kr., svarende til 80 
pct. af resultatet ekskl. kursreguleringer. 

 
Balancen 
Guld 
Værdien af beholdningen udgjorde 5,3 mia.kr. ved årets udgang mod 
5,2 mia.kr. året før. Stigningen i posten skyldes, at prisen på guld regnet 
i kroner steg 2 pct. i løbet af 2003. 

 
Fordringer på udlandet 
Fordringerne udgjorde 214,4 mia.kr. ved årets udgang mod 183,0 
mia.kr. året før, svarende til en stigning på 17 pct. Fordringerne er 
placeret i euro (80 pct.), dollar (11 pct.), britiske pund (5 pct.) og 
svenske kroner (4 pct.). Placeringerne er hovedsagelig foretaget i stats- 
og statsgaranterede obligationer med høj kreditværdighed, indestå-
ender i centralbanker og forretningsbanker, eller som udlån mod 
sikkerhed i statsobligationer. 

Fordringer på udlandet indgår som den væsentligste post i valutare-
serven sammen med guld, fordringer på IMF samt forpligtelser over for 
udlandet. 

 
Fordringer på Den Internationale Valutafond (IMF) 
Denne balancepost er sammensat af Danmarks kvote i IMF med fradrag 
af IMFs resterende trækningsret i Nationalbanken og med tillæg af ban-
kens beholdning af særlige trækningsrettigheder i IMF (SDR) og tillæg 
af udlån til Poverty Reduction and Growth Facility Trust (PRGF). Udlån 
under PRGF er garanteret af staten. Der har i årets løb været et fald i 
fordringen på 0,9 mia.kr. til 7,4 mia.kr. Faldet skyldes dels et kurstab på 
0,7 mia.kr., dels et fald i posten på 0,2 mia.kr. som følge af Valuta-
fondens dispositioner. 
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Udlån mv.  
Udlånene består hovedsagelig af mellemværender med penge- og real-
kreditinstitutterne og skal ses i sammenhæng med posterne indlån mv. 
og indskudsbeviser. Penge- og realkreditinstitutternes nettotilgodeha-
vende i Nationalbanken steg i årets løb fra 86,4 mia.kr. til 119,1 mia.kr. 
Heri indgår udlån i forbindelse med kontantdepoter, som faldt fra 3,2 
mia.kr. til 3,1 mia.kr.  

 
Indenlandske obligationer 
Værdien af indenlandske obligationer er faldet fra 41,0 mia.kr. til 39,7 
mia.kr. Beholdningen består af realkreditobligationer (19,9 mia.kr.), 
statsobligationer (16,6 mia.kr.) og skibskreditobligationer (3,2 mia.kr.). 

 
Seddel- og møntomløb 
Seddelomløbet steg med 1,8 mia.kr. til 45,0 mia.kr., mens mønt-
omløbet steg med 0,2 mia.kr. til 4,7 mia.kr. Seddelomløbet indeholder 
368 mio.kr. i færøske sedler. Stigningen i seddelomløbet var markant 
større end sidste år, men følger tendensen fra en længere årrække, jf. 
side 58. 

 
Forpligtelser over for udlandet 
Forpligtelserne, som faldt med 0,3 mia.kr. til 3,0 mia.kr., består af krone-
indeståender i Nationalbanken fra overnationale institutioner og andre 
centralbanker.  

 
Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF (SDR) 
Der har ikke været nytildelinger af særlige trækningsrettigheder i løbet 
af året, og faldet i regnskabsposten på 0,1 mia.kr. til 1,6 mia.kr. er alene 
udtryk for årets kursregulering. 

 
Indlån mv. 
Ud over indlån fra penge- og realkreditinstitutter på 86,4 mia.kr. inde-
holder posten andre indlån på 4,6 mia.kr., hvoraf mellemværende med 
Danmarks Skibskreditfond på 3,4 mia.kr. er det største. 

 
Indskudsbeviser 
Indskudsbeviser, som er Nationalbankens kortfristede gældsbeviser solgt 
til penge- og realkreditinstitutter, faldt med 3,4 mia.kr. til 157,3 mia.kr. 

 
Staten 
Statens indestående faldt fra 50,3 mia.kr. til 44,0 mia.kr. Statens andel af 
årets resultat i Nationalbanken indgår i dette beløb.  
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Egenkapitalen 
Egenkapitalen udgør 50.245 mio.kr., som fremkommer som egenkapita-
len ved årets begyndelse på 49.737 mio.kr. med fradrag af negative 
kursreguleringer på 267 mio.kr. og med tillæg af henlæggelse til 
sikringsfonden på 775 mio.kr. 

 
 
 
 
 
 

København, ultimo februar 2004. 
 
 

Bodil Nyboe Andersen      Torben Nielsen Jens Thomsen 
 
 
 
 

Direktionen fremlagde årsberetningen for 2003 på repræsentantskabs-
mødet 16. marts 2004. Beretningen blev taget til efterretning. 

Bankens regnskab for 2003 blev forelagt af direktionen med bestyrel-
sens indstilling om godkendelse. Repræsentantskabet og Den Kgl. Bank-
kommissær tiltrådte indstillingen. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Generelt 
Danmarks Nationalbanks årsregnskab for 2003 er aflagt i overensstemmelse med lov om Dan-
marks Nationalbank og er tilnærmet god regnskabspraksis for europæiske centralbanker. Ureali-
serede valuta- og værdipapirkursgevinster medtages dog fortsat i resultatopgørelsen. 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

 

Regnskabsprincipper: 

 
Indtægter og udgifter resultatføres i den periode, de vedrører. Indtægter og udgifter i fremmed 
valuta omregnes efter de på bogføringstidspunktet gældende kurser. 

Over- og underkurs på skatkammerbeviser og indskudsbeviser samt terminspræmier af fonds- 

og valutaterminsforretninger føres som rente. 

Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab medtages i resultatopgørelsen, dog med 

undtagelse af urealiserede gevinster på anlægsaktiver. 

 
Guld er optaget til den på balancedagen gældende markedsværdi. 

 
Aktiver og gæld i fremmed valuta, herunder terminsforretninger, er optaget til de på balance-
dagen gældende valuta- og værdipapirkurser. Swaps og futures optages til markedsværdi. 

 
Obligationer, herunder terminsforretninger, er værdiansat til markedsværdi ultimo året. 

 
Genkøbsforretninger mv. Værdipapirer solgt i forbindelse med genkøbsforretninger samt udlånt 
guld og udlånte værdipapirer indgår i bankens beholdning. 

 
Aktier mv. omfatter anlægsaktier og lignende investeringer, som optages til anskaffelsesværdi 
eller til markedsværdi ultimo året, hvis denne vurderes væsentlig lavere. Nedskrivning til en lavere 
værdi end anskaffelsesværdien resultatføres, såfremt den overstiger tidligere opskrivninger på 
aktien. Opskrivninger føres direkte på egenkapitalen. 

 
Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesprisen fratrukket af- og nedskrivninger. 
Aktiver med en anskaffelsesværdi på under 100.000 kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Der foreta-
ges lineære pro anno afskrivninger over aktivernes forventede økonomiske levetid. 
 
Den økonomiske levetid ansættes til følgende: 

Bankejendomme .....................................................  100 år 
Øvrige ejendomme .................................................  25-50 år 
Bygningsforbedringer .............................................  25 år 
Bygningstekniske anlæg .........................................  10-25 år 
Produktionstekniske anlæg ....................................  5-10 år 
Øvrige maskiner og inventar ..................................  3-5 år 
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2003 

Note 2003 2002 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 Renteindtægter mv.: 

 Rente af tilgodehavende i udlandet ......................  6.298.610  7.047.844 

  1 Rente af udlån mv. ..................................................  1.977.361  1.777.347 

 Rente af indenlandske obligationer ......................  2.134.498  2.235.456 

 Provision og andre indtægter ................................  1.947  2.952   _________  _________ 

   10.412.416 11.063.599     _________ 
 Renteudgifter mv.: 

 Rente af forpligtelser over for udlandet ...............  29.261  42.702 

  2 Rente af indlån mv. og indskudsbeviser ................  5.929.166  6.065.456   _________  _________ 

   5.958.427 6.108.158    _________ _________ 

 Nettorenteindtægt .................................................   4.453.989 4.955.441 

 

 Kursreguleringer mv.:  

   Værdiregulering af guld .........................................  103.910  218.850 

  3 Kursreguleringer af valutamellemværender .........  -37.122  1.125.763 

   Kursregulering af indenlandske obligationer .......  -334.188  791.149   _________  _________ 
   -267.400  2.135.762 

  Nedskrivning på finansielle anlægsaktiver ............  -  11.966   _________  _________ 

   -267.400 2.123.796    _________ _________ 

 Resultat af finansielle poster og nedskrivninger ....   4.186.589 7.079.237 
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2003 

Note 2003 2002 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 

 Resultat af finansielle poster og nedskrivninger ....   4.186.589 7.079.237 

 

   Udbytte af aktier mv. .............................................   38.490 22.781 

 

 Andre ordinære indtægter .....................................   - 101.193 

 

 Omkostninger: 

  4 Personaleomkostninger ..........................................  329.226  302.021 

  5 Andre omkostninger ...............................................  247.081  203.006   _________  _________ 

   576.307 505.027 

 

  6 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver  39.621 34.290 

    _________ _________ 

 Årets resultat ..........................................................   3.609.151 6.663.894    _________ _________ 
 

 Disponering af årets resultat: 

 Årets resultat ...........................................................   3.609.151 6.663.894 
 Overført fra/til kursreguleringsfond ......................   267.400 -2.123.796    _________ _________ 

    3.876.551 4.540.098     _________ _________ 
 der anvendes på følgende måde: 

 Henlæggelse til sikringsfond, 20 pct. heraf ...........   775.310 908.020 

 Overførsel til staten, 80 pct. heraf .........................   3.101.241 3.632.078    _________ _________ 

    3.876.551 4.540.098    _________ _________ 
 

 

 
 
  

Kommentarer til regnskabet findes på side 111-115 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2003 

Note 2003 2002 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 Aktiver 

  7 Guld ....................................................................................   5.297.673 5.195.681 

  8 Fordringer på udlandet .....................................................   214.440.926 183.034.228 

  9 Fordringer på Den Internationale Valutafond mv. ..........   7.416.059 8.267.756 

10 Udlån mv. ...........................................................................   125.485.548 132.037.278 

11 Indenlandske obligationer .................................................   39.745.673 41.011.708 

12 Aktier mv. ...........................................................................   457.350 157.205 

13 Materielle anlægsaktiver....................................................   679.769 704.775 

14 Andre aktiver ......................................................................   3.762.280 4.972.214 

 Periodeafgrænsningsposter ...............................................   21.891 22.236    ___________ ___________ 

 Aktiver i alt .........................................................................   397.307.169 375.403.081    ___________ ___________ 
 
 
 
 



 

03-03-2004 09:16    Antal sider: 181   Rev. nr. 172   H:\Aarsberetninger\2003\Dansk\Hel.doc  Oprettet af Hanne 

Christensen    

123

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2003 

Note 2003 2002 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 Passiver 

 Seddelomløb ......................................................................   44.983.531 43.164.225 

 Møntomløb ........................................................................   4.701.041 4.490.610 

 Forpligtelser over for udlandet .........................................   2.975.521 3.310.569 

 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i  

     Den Internationale Valutafond (SDR) ...........................   1.577.438 1.721.441 

15 Indlån mv. ...........................................................................   91.002.358 61.679.219 

 Indskudsbeviser ..................................................................   157.279.000 160.664.000 

 Staten .................................................................................   43.981.174 50.318.902 

 Andre passiver ....................................................................   562.412 317.331    ___________ ___________ 

 Forpligtelser i alt ................................................................   347.062.475 325.666.297    ___________ ___________ 
  

 Grundfond ..........................................................................   50.000 50.000 

 Reservefond ........................................................................   250.000 250.000 

 Kursreguleringsfond ..........................................................   3.310.093 3.577.493 

 Sikringsfond .......................................................................   46.634.601 45.859.291    ___________ ___________ 

16 Egenkapital i alt .................................................................   50.244.694 49.736.784    ___________ ___________ 

 Passiver i alt .......................................................................   397.307.169 375.403.081    ___________ ___________ 
 

 Ikke-balanceførte poster:  

17 Garantier ............................................................................   180.098 177.207 

18 Andre forpligtelser ............................................................   56.193.131 59.098.018    ___________ ___________ 

   56.373.229 59.275.225    ___________ ___________ 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2003 

 2003 2002 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

Note 
 

  1 Rente af udlån mv. 
 Rente af udlån til indenlandske penge- og realkreditinstitutter 1.946.169 1.672.827 
 Rente af udlån til andre ..............................................................  31.192 104.520    _________ _________ 

   1.977.361 1.777.347    _________ _________ 
 
  2 Rente af indlån mv. og indskudsbeviser 
 Rente af indlån fra indenlandske penge- og  
      realkreditinstitutter ................................................................ 141.887 180.272 
 Rente af indskudsbeviser ............................................................. 3.760.261 3.780.281 
 Rente af indlån fra staten ............................................................ 1.778.750 1.970.172 
 Rente af indlån fra andre mv. ..................................................... 248.268 134.731    _________ _________ 

   5.929.166 6.065.456    _________ _________ 
 
  3 Kursreguleringer af valutamellemværender 
 Børskursregulering ....................................................................... -761.612 913.427 
 Valutakursregulering ................................................................... 724.490 212.336    _________ _________ 

   -37.122 1.125.763    _________ _________ 
 

 
  4 Personaleomkostninger 
 Lønninger og honorarer .............................................................. 244.862 243.470 
 Øvrige personaleomkostninger ................................................... 58.364 53.551 
 Hensættelser til understøttelses- og fratrædelsesordninger ..... 26.000 5.000    __________ __________ 

   329.226 302.021    __________ __________ 

 Gennemsnitligt antal medarbejdere omregnet til fuldtid ......... 553 559    __________ __________ 
 
  5 Andre omkostninger 
 Materialer til seddelproduktion .................................................. 31.960 25.406 
 Materialer til møntproduktion .................................................... 9.675 10.832 
 Ejendommenes drift ..................................................................... 108.438 62.524 
 Databehandling mv. .................................................................... 26.950 32.687 
 Småanskaffelser og vedligeholdelse af maskiner og inventar .. 24.102 19.604 
 Øvrige omkostninger ................................................................... 49.132 59.835 
 Indtægter ved salg af møntsæt og medaljer m.m. .................... -3.176 -3.559 
 Refusion af tidligere betalt kantinemoms .................................. - -4.323    __________ __________ 

   247.081 203.006    __________ __________ 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2003 

 2003 2002 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

Note 
 

 
  6 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver 
 Ejendomme .................................................................................  9.831 9.811 
 Driftsmidler .................................................................................  29.790 24.479    __________ __________ 

   39.621 34.290    __________ __________ 
 
  7 Guld 

Guldbeholdningen udgør 66.550 kg. (2002: 66.574 kg.), hvor-
af 2.028 kg. (2002: 37.287 kg.) er udlånt. 

 
  8 Fordringer på udlandet 
 Udenlandske obligationer ..........................................................  80.081.259 74.404.097 
 Tilgodehavender i centralbanker ...............................................  1.678.221 2.916.699 
 Tilgodehavender i udenlandske forretningsbanker .................  29.927.331 26.350.797 
 Repo-forretninger med sikkerhed i udenlandske obligationer .  102.753.593 79.361.902 
 Andre udenlandske tilgodehavender ........................................  522 733    ___________ ___________ 

   214.440.926 183.034.228    ___________ ___________ 
 
  9 Fordringer på Den Internationale Valutafond mv. 
 Kvote i Den Internationale Valutafond .....................................  14.488.182 15.810.800 
 Den Internationale Valutafonds trækningsret ..........................  8.435.378 8.862.653    __________ __________ 

 Reservestilling over for Den Internationale Valutafond ...........  6.052.804 6.948.147 
 Beholdning af særlige trækningsrettigheder i 
      Den Internationale Valutafond .............................................  481.335 730.169    __________ __________ 

   6.534.139 7.678.316 
 Udlån til Poverty Reduction and Growth Facility Trust .............  881.920 589.440    __________ __________ 
  

   7.416.059 8.267.756    __________ __________ 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2003 

 2003 2002 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

Note 
 

10 Udlån mv. 

Penge- og realkreditinstitutter: 
 - Pengepolitiske udlån ................................................................  48.024.000 81.167.000 
 - Foliokonti ..................................................................................  73.476.520 46.504.091 
 - Kontantdepoter ........................................................................  3.122.555 3.208.300     ___________ ___________ 

   124.623.075 130.879.391 
 Andre ...........................................................................................  862.473 1.157.887    ____________ ___________ 

   125.485.548 132.037.278    ____________ ___________ 
 
11 Indenlandske obligationer 
 Danske statsobligationer ............................................................  16.643.121 17.794.447 
 Andre indenlandske obligationer ..............................................  23.102.552 23.217.261    __________ __________ 

   39.745.673 41.011.708    __________ __________ 
 
12 Aktier mv. 

Bankens beholdning af aktier og lignende investeringer har 
pr. 31. december 2003 en skønnet markedsværdi på 1.473 
mio.kr. 
 
Beholdningen består af aktier mv. i Bank for International 
Settlements (BIS), PBS Holding, SAS, Værdipapircentralen, 
Grønlandsbanken, ECB-kapitalindskud, Bella Center, Messecen-
ter Herning, SWIFT og Det Danske Stålvalseværk under kon-
kurs. 

 
13 Materielle anlægsaktiver 
 Ejendomme ..................................................................................  576.932 586.229 
 Driftsmidler ..................................................................................  95.448 115.291 
 Igangværende arbejde ...............................................................  7.389 3.255    __________ __________ 

   679.769 704.775    __________ __________ 
Værdien af bankens ejendomme er ved den seneste ejen-

domsværdiansættelse 894 mio.kr. 

 

 



 

03-03-2004 09:16    Antal sider: 181   Rev. nr. 172   H:\Aarsberetninger\2003\Dansk\Hel.doc  Oprettet af Hanne 

Christensen    

127

NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2003 

 2003 2002 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

Note 
 

14 Andre aktiver 
Heri er indeholdt tilgodehavende rente 2.063 mio.kr. (2002: 
2.332 mio.kr.) 

 
15 Indlån mv. 
 Penge- og realkreditinstitutter ..................................................  86.421.219 56.609.598 
 Andre indlån ...............................................................................  4.581.139 5.069.621    __________ __________ 

   91.002.358 61.679.219    __________ __________ 
 

 

   Grund- og Kursregule- Sikringsfond I alt 

   reservefond ringsfond    

   1.000 kr. 1.000 kr.  1.000 kr. 1.000 kr.    __________ __________ __________ __________ 
 
16 Egenkapital 
 Egenkapital 1. januar 2003 ...  300.000 3.577.493 45.859.291 49.736.784 

 Henlagt af årets resultat .......  - -267.400 775.310 507.910    __________ __________ __________ __________ 

   300.000 3.310.093 46.634.601 50.244.694    __________ __________ __________ __________ 
 
17 Garantier 
 Værdipapircentralen, andel af garantikapital ..........................  79.614 76.102 
 Værdipapircentralen, garanti for andre kontoførende 
    institutters fejl ..........................................................................  36.454 35.075 
 Danmarks Skibskreditfond, andel af garantikapital .................  63.000 63.000 
 Andre garantier ..........................................................................  1.030 3.030    ___________ ___________ 

   180.098 177.207    ___________ ___________ 
 

Herudover har banken stillet garanti for forpligtelser i 
Danmarks Nationalbanks Pensionskasse under afvikling. 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2003 

 2003 2002 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

Note 
 

18 Andre forpligtelser 
 Terminskøb af valuta ..................................................................  49.202.977 50.684.684 
 Markedsværdi af aktiver i valutaswapaftaler ............................  3.508.771 4.812.517 
 Terminskøb af værdipapirer .......................................................  34.109 - 
 Futures .........................................................................................  210.533 68.595 
 Uudnyttet del af låneramme IMF (SDR) .....................................  3.236.741 3.532.222    ___________ ___________ 

   56.193.131 59.098.018    ___________ ___________ 
 

Herudover har banken indgået interventionsaftale med ECB 

samt afgivet understøttelsestilsagn til tidligere ansatte, som 

er fuldt afdækket i et pensionsforsikringsselskab. 
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UNDERSKRIFTER OG REVISIONSPÅTEGNINGER 

 
Danmarks Nationalbank 
 
København, den 24. februar 2004 
 
Bodil Nyboe Andersen Torben Nielsen Jens Thomsen /Henrik Larsen, regnskabschef 

 
 
 

Revisionspåtegning – Intern revision 
Jeg har revideret årsregnskabet for Danmarks Nationalbank for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2003, siderne 117-129. 

Bankens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke en konklusion om års-
regnskabet. 
 
Den udførte revision 
Jeg har udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg tilrettelægger 
og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejl-
information. 
  
Revisionen har omfattet en stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og 
oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentli-
ge skøn, som ledelsen har udøvet. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min kon-
klusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danmarks Nationalbanks aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af Danmarks Nationalbanks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. de-
cember 2003 i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. 
 
København, den 24. februar 2004  
 
Jan Birkedal, revisionschef 

 
Revisionspåtegning – Ekstern revision 
Som revisorer udnævnt af Den Kgl. Bankkommissær har vi revideret årsregnskabet for Danmarks Nationalbank for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2003, siderne 117-129. 
 
Bankens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om års-
regnskabet. 
 
Den udførte revision 
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og 
udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejl-
information. 
 
Revisionen har omfattet stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplys-
ninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige 
skøn, som ledelsen har udøvet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklu-
sion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danmarks Nationalbanks aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af Danmarks Nationalbanks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. de-
cember 2003 i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. 
 
København, den 24. februar 2004 
  
Svend Ørjan Jensen, statsautoriseret revisor Bjarne Fabienke, statsautoriseret revisor 

 
Nærværende regnskab, der er revideret på den i bankens reglement foreskrevne måde, tiltrædes herved af repræsentant-
skabet. 
 
København, den 16. marts 2004  

 
Hans E. Zeuthen      Helle Bechgaard      Michael Dithmer 

 
Elisabeth Arnold     Søren Bjerre-Nielsen     Niels Boserup     Kristian Thulesen Dahl     Bent le Fèvre    Niels Fog 
Pia Gjellerup     Pernille Blach Hansen     J. Fløystrup Jensen     Knud Koch Jensen     Kristian Jensen 
Jette W. Knudsen     Kjeld Larsen     Michael Lunn      Holger K. Nielsen      Kirsten Nielsen      Kirsten Nissen 
Jens Rohde     Jens Rostrup-Nielsen     Gitte Seeberg     Kirsten Stallknecht     Finn Thorgrimson 
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Pressemeddelelser 

RENTEÆNDRINGER 

Den 6. marts 2003 om rentenedsættelse 
Diskontoen og foliorenten nedsættes med 0,25 pct. til 2,50 pct. Natio-
nalbankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser nedsættes med 
0,25 pct. til 2,70 pct. Rentenedsættelsen har virkning fra 7. marts 2003. 

Rentenedsættelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, 
ECB, har nedsat den laveste budrente på sine primære markedsopera-
tioner (refi-renten) med 0,25 pct. til 2,50 pct. 

 
Den 6. juni 2003 om rentenedsættelse 
Diskontoen og foliorenten nedsættes med 0,50 pct. til 2,00 pct. Natio-
nalbankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser nedsættes med 
0,50 pct. til 2,15 pct. Rentenedsættelsen har virkning fra 6. juni 2003. 

Rentenedsættelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, 
ECB, har nedsat den laveste budrente på sine primære markedsopera-
tioner med 0,50 pct. til 2,00 pct. 

 
BESTYRELSE OG REPRÆSENTANTSKAB 

Den 19. marts 2003 om beretning og regnskab for 2002 samt valg til 
repræsentantskab og bestyrelse 
På Nationalbankens repræsentantskabsmøde i dag fremlagde direk-
tionen beretningen for 2002. Beretningen blev taget til efterretning.  

Regnskabet for 2002 blev forelagt af direktionen med bestyrelsens indstil-
ling om dets godkendelse. Repræsentantskabet og Den Kgl. Bankkommis-
sær, økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, godkendte regnskabet. 

 
Regnskabet 
Årets overskud var på 6.664 mio.kr. mod 4.794 mio.kr. i 2001. 

Nettorenteindtægterne er faldet fra 5.479 mio.kr. til 4.955 mio.kr. i 
2002, mens kursreguleringerne er steget fra 124 mio.kr. til 2.124 mio.kr.  

Omkostningerne var stort set uændrede på 505 mio.kr. Andre ordinæ-
re indtægter udgjorde 101 mio.kr.  

Overskuddet disponeres således: 
• Der overføres 2.124 mio.kr. – svarende til kursreguleringerne – til kurs-

reguleringsfonden. 
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• Der henlægges 908 mio.kr. – svarende til 20 pct. af resultatet efter 
henlæggelse til kursreguleringsfonden – til sikringsfonden til konsoli-
dering af banken.  

• Restbeløbet på 3.632 mio.kr. overføres til staten. Sidste år blev der 
overført 3.269 mio.kr.  

 
Beretning og regnskab 2002 er offentliggjort i dag. Publikationen kan 
ses på www.nationalbanken.dk under Publikationer og fås ved henven-
delse til Nationalbanken. 

 
Valg til repræsentantskabet 
Den 5-årige valgperiode for tre af repræsentantskabets 25 medlemmer 
udløber pr. 31. marts 2003. Repræsentantskabet genvalgte koncern-
direktør Søren Bjerre-Nielsen og ingeniør Knud Koch Jensen og valgte 
adm. direktør Niels Boserup i stedet for civilingeniør Helge Sørensen, der 
ikke kunne genvælges på grund af alder. 

Repræsentantskabet genvalgte professor Hans E. Zeuthen som for-
mand og adm. direktør Helle Bechgaard som næstformand for det kom-
mende år. 

 
Valg til bestyrelsen 
Bestyrelsen har syv medlemmer. Repræsentantskabet, der vælger fem af 
medlemmerne, genvalgte koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen, folke-
tingsmedlem Pernille Blach Hansen, forbundsformand Kirsten Nissen, 
folketingsmedlem Jens Rohde og professor Hans E. Zeuthen. Alle valg 
gælder for det kommende år. 

To medlemmer af bestyrelsen, departementschef Michael Dithmer og 
departementschef Michael Lunn, er udnævnt af Den Kgl. Bankkommis-
sær indtil 2006. 

 
Den 31. marts 2003 om valg af formand og næstformand for National-
bankens bestyrelse 
Nationalbankens bestyrelse har genvalgt professor Hans E. Zeuthen som 
formand og departementschef Michael Dithmer som næstformand for 
perioden 1. april 2003 til 31. marts 2004. 

 
Den 10. december 2003 om valg til Nationalbankens bestyrelse 
Folketingsmedlem Pernille Blach Hansen er udtrådt af Nationalbankens 
bestyrelse. Nationalbankens repræsentantskab har valgt folketingsmed-
lem Pia Gjellerup som nyt medlem af bestyrelsen for den resterende del 
af valgperioden, der løber indtil 31. marts 2004. 
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PUBLIKATIONER 

Den 14. maj 2003: Finansiel stabilitet 2003 
Nationalbanken offentliggør i dag den årlige rapport om den finansielle 
stabilitet i Danmark, "Finansiel stabilitet 2003". Publikationen findes  
på Nationalbankens websted www.nationalbanken.dk under publikatio-
ner. 

Formålet med rapporten er at vurdere, hvorvidt det finansielle system 
er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer i sektoren ikke spreder 
sig og hindrer de finansielle markeder i at fungere som effektive formid-
lere af kapital til virksomheder og husholdninger. Indfaldsvinklen er de 
generelle risici for det finansielle system og ikke situationen i de enkelte 
finansielle institutter. Den opgave varetages af Finanstilsynet. 

I forbindelse med offentliggørelsen udtaler nationalbankdirektør Bodil 
Nyboe Andersen: 

"De danske pengeinstitutter har fortsat god indtjening, og tab og 
hensættelser er endog faldet. Kapitaldækningen er gennemgående 
blevet øget lidt i 2002, hvilket er i tråd med den større usikkerhed om 
konjunktursituationen. Vores analyse viser, at pengeinstitutternes 
modstandskraft over for tab er lidt bedre end for et år siden. Usik-
kerheden knytter sig i stedet til, hvorledes konjunkturudviklingen vil 
blive." 

Publikationen består af to dele. Første del indledes med udviklingen i 
den finansielle sektor, hvor hovedvægten er på pengeinstitutternes 
situation. Herefter følger udviklingen i erhverv og husholdninger, og 
endelig ses der på kapitalmarkedsudviklingen. 

"Kapitalmarkedsudviklingen med faldende aktiekurser og renter har 
især påvirket pensionssektoren negativt" fortsætter Bodil Nyboe Ander-
sen. "Der har været kurstab på aktier, og kursgevinsterne på obliga-
tionsbeholdningerne kan ikke dække behovet for yderligere hen-
sættelser til pensionsforpligtelser. Pensionsselskaberne har imidlertid 
samlet set kunnet forøge reserverne som følge af ændrede regn-
skabsregler." 

Anden del indeholder temaer, som er aktuelle for den finansielle 
stabilitet. Det drejer sig om pensionsselskaberne, grænseoverskridende 
koncerner, bankers kapitalstruktur samt CLS og stabilitet i betalings-
afviklingen. 

 
Den 20. juni 2003: Nationalbanken udgiver ny udgave af bog om 
pengepolitik 
Nationalbanken udgiver i dag en ny udgave af bogen "Pengepolitik i 
Danmark". Førsteudgaven af bogen udkom i 1999.  
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Sigtet med bogen er at give interesserede mulighed for at få en samlet 
fremstilling af den danske tilgang til pengepolitikken og sammen-
hængen mellem pengepolitik i teori og praksis. 

I kapitel 1 beskrives den danske fastkurspolitik over for euro og Natio-
nalbankens fastsættelse af den korte rente. Kapitel 2 giver en oversigt 
over det danske penge- og valutamarked. I kapitel 3 ses dels på de 
faktorer, der har indflydelse på danske renter og valutakurser, dels på 
betydningen af rente- og valutakursbevægelser for den danske økono-
mi. Endelig præsenteres i kapitel 4 strategien for den danske penge-
politik set i forhold til andre lande. 

Der udsendes en engelsk oversættelse af publikationen i efteråret 
2003. 

 
Den 13. januar 2004: Finansiel styring i Danmarks Nationalbank 
Nationalbanken udgiver i dag bogen Finansiel styring i Danmarks Natio-
nalbank. Bogen omhandler de principper og metoder, som National-
banken anvender i forbindelse med forvaltningen af valutareserven og 
bankens øvrige porteføljer. Nationalbanken finder det vigtigt, at prin-
cipperne for den finansielle styring er beskrevet i sin helhed, og at de er 
tilgængelige for offentligheden. 

Som en af de første centralbanker offentliggør Nationalbanken en 
samlet beskrivelse af forvaltningen af valutareserven. Beskrivelsen dæk-
ker fra overvejelser omkring beslutningsproces og ansvarsfordeling, til 
styring af risici og performancemåling. Sammensætningen af bankens 
balance og det årlige finansielle resultat gennemgås også. 

Udgangspunktet for den finansielle styring er fastkurspolitikken over 
for euro, men Nationalbanken søger derudover at opnå et godt afkast. 
Valget af niveau for risiko er præget af forsigtighed. Styringen af de 
enkelte risikotyper afspejler, at Nationalbanken søger at undgå store 
tab som følge af bevægelser i renter og valutakurser og tilstræber helt 
at undgå tab som følge af konkurser blandt modparter. 

Bogen foreligger på dansk og engelsk. 
 

UDNÆVNELSER 

Den 9. maj 2003 
Statsautoriseret revisor Jan Birkedal er ansat som revisionschef pr. 1. juni 
2003 og overtager ledelsen af Nationalbankens interne revision i stedet 
for Peter Jochimsen, der har fået en stilling uden for banken. Jan Birke-
dal er 55 år og har siden 1989 været i revisionsfirmaet Grant Thornton. 

I forbindelse med, at den hidtidige chef for Seddeltrykkeriet, under-
direktør Hans Kloch, går på pension, overtager Ejner Petersen ledelsen 
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af Seddeltrykkeriet. Nationalbankens bestyrelse har i forbindelse her-
med udnævnt Ejner Petersen til underdirektør pr. 1. august 2003. Ejner 
Petersen er 58 år og har været i Nationalbanken siden 1969. Han har de 
seneste år været chef for Nationalbankens driftsafdeling. 

Ledelsen af Driftsafdelingen overtages af afdelingens hidtidige sous-
chef, Erik Lundgreen Hansen. Erik Lundgreen Hansen er 53 år og har 
været i Nationalbanken siden 1976. 

 
Den 10. december 2003 
Nationalbankens bestyrelse har udnævnt prokurist Winnie Jakobsen til 
kontorchef. Winnie Jakobsen er souschef i Sekretariatet og varetager 
bl.a. kommunikationsopgaver. 

Winnie Jakobsen, der er 43 år, er uddannet cand.polit. og har været i 
Nationalbanken siden 1991. 

 
Den 27. januar 2004 
Kontorchef Jesper Berg overtager fra 1. april 2004 ledelsen af Handels-
afdelingen. Jesper Berg afløser Hans Denkov, der skal varetage projekt-
relaterede opgaver. 

Jesper Berg, der er 44 år, er uddannet cand.polit. Han har siden august 
2000 ledet Den Europæiske Centralbanks kontor for kapitalmarkeder og 
finansiel struktur. Jesper Berg var før sin ansættelse i ECB leder af Natio-
nalbankens betalingsformidlingskontor. 

 
SEDLER OG MØNTER 

Den 16. januar 2003 om ny færøsk 100-kroneseddel 
I dag får Færøerne en ny 100-kroneseddel. Sedlen er den anden seddel i 
den nye seddelserie. 

Motivet på forsiden af sedlen er et udsnit af en torsk. Bag motivet er 
en akvarel med elementer fra havet. Motivet på bagsiden af sedlen viser 
et kig ind over Klaksvík – en af Færøernes vigtigste fiskerihavne – 
gengivet efter en akvarel af kunstneren Zacharias Heinesen.  

Den nye 100-kroneseddel måler 135x72 mm og har hovedfarven støvet 
gul.  

 
Et nyt sikkerhedselement 
Til sammenligning med 50-kronesedlen, som blev udsendt i 2001, har 
100-kronesedlen fået yderligere et sikkerhedselement – et hologram. 
Det skal sammen med de andre sikkerhedselementer – fx vinduestråd 
med farveskift og vandmærke – være med til at sikre pengesedlerne 
endnu bedre mod forfalskninger. 
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Den nye seddelserie 
De øvrige tre sedler i den nye seddelserie forventes udsendt i løbet af de 
næste to år. Fælles for den nye seddelserie er, at det er udsnit af færø-
ske dyr, der er hovedmotiv på forsiden. På bagsiden er gengivet akva-
reller af færøske landskaber udført af kunstneren Zacharias Heinesen. 

 
Gamle sedler forbliver gyldige 
De gamle 100-kronesedler forbliver gyldige, men inddrages løbende. 

 
Mere information 
En folder om den nye seddel bliver husstandsomdelt fra 20. januar 2003. 
Der er desuden afholdt pressemøde, hvor sedlen er blevet præsenteret. 
For mere information se www.nationalbanken.dk under Sedler og møn-
ter. 

 
Den 8. april 2003 om ny 200-kroneseddel – ny sikkerhed, men de samme 
motiver 
Den 9. april 2003 udsender Nationalbanken en mere sikker 200-krone-
seddel med hologram og fluorescerende farver. Motiverne på sedlen er 
de samme med portrættet af skuespilleren Johanne Luise Heiberg på 
forsiden og løven på bagsiden. Løven går igen både i det nye hologram 
og i det usynlige motiv, der bliver synligt i ultraviolet belysning. Den nye 
og forbedrede sikkerhed skal være med til at sikre de danske penge-
sedler endnu bedre mod forfalskninger. 

 
Gamle sedler forbliver gyldige 
De gamle 200-kronesedler forbliver gyldige, men inddrages løbende. 
Begge varianter af 200-kronesedlen vil i en periode cirkulere parallelt. 

 
Opgraderingen fortsætter 
Den næste seddel i rækken af mere sikre pengesedler bliver 500-
kronesedlen. Den udsendes med ny og forbedret sikkerhed senere på 
året. 100-kronesedlen var den første seddel, der blev opgraderet. Den 
blev udsendt i november 2002. Hele seddelserien forventes at være 
opgraderet med de nye sikkerhedselementer inden for de næste to år. 

 
Yderligere information 
Informationsfolderen "Ny sikkerhed for pengesedlerne", som blev hus-
standsomdelt sidste år samtidig med udsendelsen af den første op-
graderede seddel, kan ses på www.nationalbanken.dk under Sedler og 
mønter, hvor man også kan se og læse mere om den nye 200-krone-
seddel og de nye sikkerhedselementer. 
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Den 30. april 2003 om temamønt med dragetårnet på Børsen 
Børsens karakteristiske tårn med fire snoede dragehaler er motivet på den 
anden mønt i Nationalbankens serie af temamønter med tårne som gen-
nemgående motiv. Børsen blev bygget i 1618-1624 af Christian IV og skul-
le markere Københavns stigende betydning som handelscentrum. Drage-
halerne skulle efter sigende beskytte Børsen mod ildsvåde og fjendeslag. 

Temamønten udsendes som en 20-kronemønt, og motivet på forsiden 
af mønten viser Dronningen i højrevendt profil som på de almindelige 
cirkulerende 10- og 20-kroner. Mønten har samme størrelse og er af 
samme materiale som den cirkulerende 20-krone. Den præges i ca. 1 
million eksemplarer og kan anvendes som almindelige 20-kroner. Møn-
ten kan købes til pålydende værdi fra den 1. maj i pengeinstitutter og i 
Nationalbanken. 

Om baggrunden for, at Nationalbanken udsender temamønter og at 
valget faldt på tårne, udtaler nationalbankdirektør Torben Nielsen: 

"Baggrunden for at udsende en temamøntserie er at introducere nye 
kunstnere til arbejdet med at udforme mønter, så der i Danmark findes 
flere, der mestrer dette speciale. Samtidig medvirker nye motiver til at gø-
re det mere spændende at få en mønt i hånden. Tårne er valgt som tema, 
fordi de både repræsenterer nationale og historiske symboler. Samtidig 
giver de i modsætning til fx hele bygninger kunstneren en god mulighed 
for at skabe en spændende mønt med dybde og detaljerigdom." 

Billedhugger Karin Lorentzen har udformet relieffet af Børsen, og om 
arbejdet med mønten udtaler Karin Lorentzen: 

"Tårnet er et smukt symbol på en kunstnerisk overdådighed og rig-
dom, som ikke skal imponere ved at være størst og mest autoritært, men 
som betager os ved sin spinkle raffinerede form og finurlige drager. 
Dette har jeg understreget ved at forskyde tårnets placering i forhold til 
møntens centrale lodrette akse, samt ved at lade mellemrummene spille 
en vigtig rolle. Tårnkammeret under dragerne kan man kigge igennem, 
hvilket understreger tårnets lethed." 

Den første temamønt havde Århus rådhustårn som motiv og blev 
udsendt i december 2002. Mod slutningen af 2003 udsendes den tredje 
mønt i serien, hvor Christiansborg slotstårn er afbilledet. 

Motiverne på de kommende temamønter vil blive valgt ud fra de 
mange forslag til tårne, Nationalbanken har modtaget fra borgere. Ved 
det endelige valg vil der blive lagt vægt på en vis geografisk spredning 
og arkitektonisk og grafisk forskellighed.  

 
Den 21. august 2003 om ny bagside på 20-kronen 
Den 21. august 2003 udsender Nationalbanken 20-kronen med en ny 
bagside. Bagsiden viser fortsat det lille rigsvåben, også kaldet stats-
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våbnet, der består af tre løver og ni hjerter under en krone. Løverne er 
i den nye udgave blevet mere markante. Kronen er gjort lettere og 
mere enkel, men indeholder stadig fine detaljer. Den hviler nu på  
fire egeblade. Egebladene forstærker forbindelsen mellem løverne og 
kronen.  

Det er første gang, siden 20-kronen blev sat i cirkulation for 13 år 
siden, at den får en ny bagside. Portrættet af Dronning Margrethe på 
forsiden har i samme periode været ændret to gange. 

Med den nye bagside er der skabt en stilmæssig sammenhæng mellem 
møntens for- og bagside. Billedhugger, professor Mogens Møller, der 
også har udformet portrættet af Dronning Margrethe, er kunstneren 
bag den nye bagside. 

Mønterne med den nye bagside vil indgå i årets møntsæt fra Den Kgl. 
Mønt. Mønter med den hidtidige bagside kan stadig anvendes. Den nye 
bagside vil ligeledes blive anvendt på 10-kronerne fra 2004. 

 
Den 4. september 2003 om møntsæt 2003  
Den Kgl. Mønts møntsæt for 2003 kan købes i pengeinstitutter og hos 
mønthandlere fra 1. oktober 2003, men kan allerede nu reserveres man-
ge steder.  

Mønterne i møntsættet har et tydeligere præg end de almindelige 
cirkulerende mønter, da de er præget med to slag. Almindelige mønter 
præges kun med et slag. Mønterne er pakket i specielle møntmapper 
beregnet til samlere.  

I årets møntsæt indgår to temamønter, 20-kronerne med Århus 
rådhustårn og Børsens dragespir. 20-kronen med den nytegnede bagside 
er tillige med i årets møntsæt, som også indeholder 1-kronen samt 50- 
og 25-øren. Møntsæt 2003 produceres i et oplag på ca. 35.000 stk.  

 
Vejledende udsalgspris: 170,00 kr.  

 
Et eventuelt restoplag vil blive solgt i Danmarks Nationalbank, Hoved-
kassen, Havnegade 5, 1093 København K fra 1. oktober 2003, ekspedi-
tionstid mandag-fredag kl. 10-13. Såfremt møntsættet ønskes tilsendt, 
bedes beløbet – 170,00 kr. plus forsendelsesomkostninger 50,00 kr., i alt 
220,00 kr. – indsat på konto nr. 1005 0006353-9 med angivelse af navn 
og fuldstændig adresse. 

 
Den 24. september 2003 om 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 
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samme – med portrættet af atomfysikeren Niels Bohr på forsiden og en 
kampscene, hvor en kampklædt ridder kæmper mod en drage, på 
bagsiden.  

 
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 
belysning. På bagsiden er det den orange farve, som lyser ekstra op i 
ultraviolet 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 
genses. Under Presse/Pressebilleder/Pengesedler er desuden billeder af 
de nye sikkerhedselementer til rådighed. 

 
Den 20. november 2003 om Christiansborg slotstårn på temamønt 
Et festligt Christiansborg slotstårn prydet med flag præger den tredje 
temamønt, som Nationalbanken udsender 20. november 2003. Slottet 
blev opført efter en stor brand i 1884. Det karakteristiske tårn med de 
tre kroner og fløjstang blev dog tilføjet senere. Christiansborg slot er 
især kendt for at huse Folketinget, men slottet rummer bl.a. også De 
Kgl. Repræsentationslokaler, Højesteret og Statsministeriet.  

Det er den færøske billedhugger Hans Pauli Olsen, der har udformet 
relieffet af Christiansborg slotstårn. Om arbejdet med mønten fortæller 
han: "Det har været en spændende og udfordrende opgave at model-
lere mønten. Efter mange modellerede forsøg er jeg nu glad for at vise 
resultatet frem, og aldrig før har jeg lavet noget, der kommer i hæn-
derne hos så mange mennesker." 
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Om baggrunden for at Nationalbanken udsender temamønter, udtaler 
nationalbankdirektør Torben Nielsen: "Nye motiver gør det mere spæn-
dende at få en mønt i hånden. Tårne er valgt som tema, fordi de både 
repræsenterer nationale og historiske symboler. Samtidig giver de i 
modsætning til fx hele bygninger kunstneren en god mulighed for at 
skabe en spændende mønt med dybde og detaljerigdom". 

Christiansborgmønten udsendes som en 20-krone med billedhugger 
Mogens Møllers portræt af Dronning Margrethe på forsiden. Mønten 
har samme størrelse og er af samme materiale som de almindelige cirku-
lerende 20-kroner og kan anvendes som disse. Den præges i ca. 1 million 
eksemplarer. Mønten kan fra i dag købes til pålydende værdi i penge-
institutter samt i Nationalbankens hovedkasse.  

Den næste temamønt udsendes i 2004. Motivet er valgt blandt de 
mange forslag til tårne, Nationalbanken har modtaget fra borgere rundt 
om i landet. 

 

Den 19. januar 2004 om ny færøsk 200-kroneseddel 
I dag får Færøerne en 200-kroneseddel. Sedlen er en ny værdi i den 
færøske seddelserie. 

Motivet på forsiden af 200-kronesedlen er en natsværmer, humle-
æder, udført i kobbertryk. Humleæderen, der spreder sine vinger ud 
over sedlen, findes overalt på Færøerne. Bag motivet er gengivet en 
akvarel med græsstrå. Motivet på bagsiden af sedlen er Tindhólmur ved 
Vágar, der ligeledes er gengivet efter en akvarel. Begge akvareller er 
udført af kunstneren Zacharias Heinesen.  

Den nye 200-kroneseddel måler 145x72 mm og har hovedfarven støvet 
violet.  

 
200 – en ny værdi 
Indførelsen af den nye værdi i den færøske seddelserie er en naturlig 
følge af loven om pengesedler mv. på Færøerne, hvor der bl.a. står, at 
Færøernes pengesedler skal have samme størrelse og værdi som Dan-
marks pengesedler. Baggrunden for at indføre en 200-kroneseddel i 
Danmark var ønsket om, at betalinger skal kunne afvikles med så få 
sedler og mønter som muligt.  

 
Sikkerhedselementer 
200-kronesedlen har ligesom 100-kronesedlen et hologram. Det skal 
sammen med de andre sikkerhedselementer – fx vandmærke og 
vinduestråd med farveskift – være med til at sikre pengesedlerne mod 
forfalskninger. 
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Den nye seddelserie 
De sidste to sedler i den nye seddelserie forventes udsendt i løbet af 
halvandet år.  

 
Mere information 
En folder om den nye seddel bliver husstandsomdelt på Færøerne fra 20. 
januar 2004. For mere information se www.nationalbanken.dk under 
Sedler og mønter. 

 
 

Den 11. februar 2004 om erindringsmønt i anledning af H.K.H. 
Kronprins Frederik og frk. Mary Donaldsons bryllup 14. maj 2004 
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og frk. Mary Donaldsons 
bryllup markeres med udsendelse af en erindringsmønt. Hermed følges 
traditionen for at udgive erindringsmønter i anledning af særlige begi-
venheder i kongehuset. 

Der udsendes en 20-krone og en 200-kronemønt. 20-kronen har sam-
me størrelse og er af samme materiale som den almindelige cirkulerende 
20-krone. Den præges i 1,2 mio. eksemplarer. 200-kronen er 38 mm i 
diameter og præges i finsølv i 125.000 eksemplarer. 

På mønternes forside vises Dronningens portræt i profil. Portrættet er 
det samme som på de seneste 10- og 20-kroner. På bagsiden er et dob-
beltportræt af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og frk. Mary 
Donaldson. Bryllupsportrættet er udformet af billedhugger Karin Lo-
rentzen. 

Begge erindringsmønter kan købes i pengeinstitutter og hos mønt-
handlere fra 10. maj 2004. 

 
 
 
 

NATIONALBANKEN HOLDER LUKKET 31. DECEMBER 

Den 15. april 2003 
De danske pengeinstitutter holder fremover lukket nytårsaftensdag 31. 
december, jf. Finansrådets pressemeddelelse af 14. april 2003. Som følge 
heraf holder Nationalbanken også lukket. Første gang vil være 31. de-
cember 2003.  

Den nye lukkedag medfører, at Nationalbanken ikke fastsætter valuta-
kurser og referencerenter 31. december.  

Den danske del af det fælleseuropæiske betalingssystem Target vil 
være åbent 31. december.  
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DE NORDISKE CENTRALBANKER HAR INDGÅET EN AFTALE OM 
HÅNDTERING AF FINANSIELLE KRISER 

 
Den 12. juni 2003 
På et møde i Stykkishólmur på Island den 11. juni 2003 har national-
bankdirektørerne fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige under-
skrevet en aftale (Memorandum of Understanding, MoU) om håndtering 
af finansielle kriser. MoUet vil finde anvendelse, hvis der skulle opstå al-
vorlige problemer i en bank, som har hjemsted i et af de nordiske lande 
og ligeledes er etableret i andre nordiske lande. 

Bankproblemerne i visse nordiske lande i begyndelsen af 1990'erne 
viste tydeligt behovet for, at centralbankerne handler hurtigt i tilfælde 
af en bankkrise. I de seneste år har mange banker – herunder flere nor-
diske banker – etableret sig uden for hjemlandet. Det har nødvendig-
gjort, at centralbankerne i fællesskab analyserer, diskuterer og agerer i 
tilfælde af en finansiel krise.  

MoUet vil finde anvendelse i tilfælde af en krise i enhver bank, som 
har hjemsted i et af de nordiske lande og ligeledes er etableret i mindst 
et andet nordisk land. MoUet omhandler kun samarbejdet mellem 
centralbankerne og påvirker ikke andre internationale aftaler såsom 
aftalen om krisehåndtering mellem centralbanker og nationale tilsyns-
myndigheder inden for det europæiske system af centralbanker (ESCB). 
Det påpeges dog tydeligt i MoUet, at der vil være behov for løbende 
tæt samarbejde mellem centralbanker og tilsynsmyndigheder, ikke 
mindst i tilfælde af en krise. 

Det er først og fremmest de praktiske spørgsmål, der behandles i det 
nordiske MoU. Det fastslås, at enhver centralbank kan indkalde til et 
møde i en krisehåndteringsgruppe bestående af repræsentanter fra 
alle centralbankerne. Det skitseres videre, hvilken centralbank der skal 
varetage den ledende rolle, og hvilke kontakter centralbankerne bør 
tage til nationale tilsynsmyndigheder, ministerier, bankledelse og 
andre parter. Det er specificeret, hvilken information der skal ind-
hentes og analyseres fra den berørte bank. Endelig er der ret-
ningslinjer for samordning mellem centralbankerne af information til 
udenforstående. 

Enhver krisesituation vil være forskellig fra tidligere kriser. Der er 
derfor ikke i MoUet nogen anvisning på kriseløsning, men da det 
omhandler samarbejde mellem centralbanker, vil muligheden for likvidi-
tetsstøtte være omfattet. 

MoUet vil kunne findes på Nationalbankens websted i løbet af næste 
uge.  



 

03-03-2004 09:16    Antal sider: 181   Rev. nr. 172   H:\Aarsberetninger\2003\Dansk\Hel.doc  

Oprettet af Hanne Christensen    

144 

NATIONALBANKENS KØB AF AKTIER I PBS ER GENNEMFØRT 

Den 30. juni 2003 
Nationalbankens køb af 17,7 pct. af aktierne i PBS Holding A/S fra 
Danske Bank er nu gennemført. Nationalbanken aftalte at købe ak-
tierne i december 2002, jf. pressemeddelelse herom 12. december 2002. 
Købet var betinget af en række forhold, herunder konkurrencemyn-
dighedernes godkendelse. Disse betingelser er nu opfyldt, og købet er 
gennemført pr. 30. juni 2003. 

 
DANSKE KRONER OPTAGES I CLS 

Den 8. september 2003 
Danske kroner optages den 8. september 2003 i det internationale valuta-
afviklingssystem, CLS Bank International ("CLS Bank"). CLS Bank afvikler 
dermed valutahandler i 11 forskellige valutaer: Amerikanske, canadiske 
og australske dollar, euro, britiske pund, schweizerfranc, japanske yen 
og nu også danske, norske og svenske kroner samt Singapore dollar.  

CLS Bank er etableret som et privat bankaktieselskab af de største 
kommercielle valutahandlere i verden med det formål at mindske 
risikoen ved valutahandler. I CLS sker afviklingen af valutahandler ved, 
at begge parter i en handel indberetter deres handelsinstruktioner til 
CLS Bank, som matcher instruktionerne, hvorefter de to sider af handlen 
afvikles samtidigt via parternes konti hos CLS Bank. Afviklingen opfylder 
det såkaldte betaling-mod-betaling princip og eliminerer den kredit-
risiko, der traditionelt opstår mellem handlens parter, når valutahandler 
afvikles via de sædvanlige kanaler for internationale betalinger.  

Nationalbankdirektør Torben Nielsen udtaler: "Med optagelsen af 
danske kroner i CLS kan afviklingsrisikoen for valutahandler i danske 
kroner mindskes betydeligt. Valutaafviklingsrisiko er den sidste væsent-
lige afviklingsrisiko i betalingsinfrastrukturen. Vi håber derfor, at bru-
gen af CLS systemet vil blive udbredt." 

 
CLS er beskrevet på www.nationalbanken.dk under Opgaver/Betalings-
formidling. 

 
NY BETALINGSBALANCE GØR DET LETTERE FOR ERHVERVSLIVET 

Den 29. september 2003 
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 
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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 indberet-
ning fra virksomheder med store udlandstransaktioner. Efter omlægnin-
gen skal kun i alt ca. 2.500 virksomheder indberette oplysninger, mens 
det i dag er 25.000 virksomheders betalinger, der indberettes via ban-
kerne. 

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 økono-
mi". 

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 regnskabssyste-
mer. 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 under 
Statistik/Kort om statistik samt på www.dst.dk/betalingsbalance. 
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Regelgrundlaget for den finansielle sektor 

DIREKTIVER MV. 

Status vedrørende den finansielle handlingsplan 
Europa-Kommissionen lancerede en finansiel handlingsplan (Financial 
Services Action Plan) i 1999. Handlingsplanen angiver prioriteter for 
arbejdet med gennemførsel af det indre finansielle marked og indehol-
der 47 direktivforslag. Det Europæiske Råd har besluttet, at direktiv-
forslagene skal være vedtaget senest april 2004, og handlingsplanen 
endeligt gennemført i medlemslandene i 2005. På nuværende tidspunkt 
er 36 forslag endeligt vedtaget. Direktivforslag vedrørende værdipapir-
markedet skulle ifølge handlingsplanen være vedtaget i 2003, men 
enkelte af disse ventes først vedtaget i 2004, jf. nedenstående.  

Efterhånden som de sidste direktivforslag vedtages, vil fokus i stigende 
grad blive rettet mod rettidig og ensartet implementering af direktiver-
ne i de enkelte lande samt justering af lovgivningen i takt med udviklin-
gen på de finansielle markeder. Desuden skal dialogen om regulering af 
de finansielle markeder med myndigheder uden for EU, fx USA, ud-
bygges. 

Nedenfor beskrives udvalgte direktivforslag som en del af handlings-
planen. 

 
Direktiv (nr. 2003/71/EF) om det prospekt, der skal offentliggøres, når 
værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel 
(prospektdirektivet) 
På Ecofin-Rådets møde i november 2002 blev der opnået politisk enig-
hed om forslaget, som blev endeligt vedtaget 15. juli 2003. 

Direktivets primære formål er at skabe bedre og mere ensartede vilkår 
for at investere og rejse kapital i EU. Det indebærer bl.a., at et børs-
prospekt godkendt i et medlemsland frit kan noteres og udbydes i de 
øvrige medlemsstater, et såkaldt EU-pas for børsprospekter. Et andet 
formål er at fremme forbrugerbeskyttelsen ved investering i værdipa-
pirer. Direktivet indeholder derfor en række bestemmelser, som har til 
formål at gøre prospekterne mere ensartede. Endvidere skal små og 
mellemstore virksomheders muligheder for kapitalfremskaffelse lettes. 
Direktivet omfatter værdipapirer udbudt til offentligheden og værdipa-
pirer optaget til notering på et reguleret marked. Statslige udstedelser 
er undtaget fra direktivet.  
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Direktivet er et rammedirektiv, der skal udfyldes under den nye be-
slutningsprocedure, den såkaldte Lamfalussy-procedure. Det betyder, at 
de mere tekniske gennemførelsesforanstaltninger overlades til Europa-
Kommissionen, som anmoder om rådgivning hos reguleringskomiteen 
CESR.  

Direktivet skal være implementeret i dansk ret senest maj 2005. 
 

Direktiv om overtagelsestilbud 
Europa-Kommissionen fremsatte i oktober 2002 et forslag til direktiv om 
overtagelsestilbud, som vil harmonisere reglerne for grænseoverskri-
dende opkøb af børsnoterede virksomheder i EU. Det primære formål 
med forslaget er at styrke retssikkerheden ved grænseoverskridende 
overtagelsestilbud og beskytte mindretalsaktionærerne. Endvidere var 
det Kommissionens sigte at fjerne selskabernes "værn" over for virksom-
hedsopkøb. Med værn skal bl.a. forstås A- og B-aktier samt ejer- og 
stemmeretsbegrænsninger.  

En række lande, herunder Danmark, kunne ikke acceptere Kommis-
sionens forslag. Det førte til et kompromis uden om Kommissionen, 
vedtaget af ministerrådet den 27. november 2003. Den 16. december 
2003 blev dette kompromis efter afstemning i Europa-Parlamentet ende-
ligt vedtaget. I modsætning til Kommissionens oplæg tillader det ved-
tagne direktiv, at brugen af aktieklasser samt ejer- og stemmeloftsbe-
stemmelser kan fortsætte også i en overtagelsessituation. 

 
Direktiv om investeringsserviceydelser (directive on markets in financial 
instruments) 
Ecofin-Rådet nåede den 7. oktober 2003 politisk enighed om et nyt inve-
steringsservicedirektiv (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 værdi-
papirmarkederne i EU. Det skal erstatte det nuværende investerings-
servicedirektiv 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 
nuværende 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 ska-
belsen af et indre marked for finansielle tjenesteydelser i EU, hvilket 
netop er målet med handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser i EU. 
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Den politiske enighed i Ecofin-Rådet er udtryk for et kompromis, som 
tilstræber en balance mellem hensynet til markedsfunktionen og be-
hovet for investorbeskyttelse. 

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

 
Forslag til direktiv om gennemsigtighed (transparensdirektivet) 
Europa-Kommissionen fremsatte i marts 2003 forslag til direktiv om gen-
nemsigtighed. Der blev på Ecofin-Rådets møde den 25. november 2003 
opnået politisk enighed om direktivforslaget.  

Formålet med direktivet er via mindstekrav at tilvejebringe en har-
monisering af de oplysninger, der skal offentliggøres om udstedere af 
værdipapirer er noteret på et reguleret marked, fx en fondsbørs. Denne 
information om udstedere af værdipapirer skal bidrage til bedre investe-
ringsbeslutninger. 

En række lande, herunder Danmark, kunne ikke støtte Europa-
Kommissionens oprindelige oplæg, idet det ville medføre obligatoriske 
kvartalsregnskaber for aktieudstedere. I det forslag, der er opnået poli-
tisk enighed om, pålægges aktieudstedere i et nærmere angivet tidsin-
terval mellem halvårs- og årsregnskabet at offentliggøre en meddelelse 
om de faktorer, som vil påvirke selskabets resultatudvikling siden det se-
neste regnskab.  

I løbet af foråret 2004 kan der formentlig forventes en afklaring i 
Europa-Parlamentet. 

 
Forordning nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af 
internationale regnskabsstandarder 
Som led i Europa-Kommissionens handlingsplan for finansielle tjeneste-
ydelser vedtog Ecofin-Rådet og Europa-Parlamentet i juli 2002 en for-
ordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, den 
såkaldte IAS-forordning. Formålet med forordningen er at forbedre det 
indre markeds funktion ved at stille krav om, at børsnoterede virksom-
heder, herunder også finansielle virksomheder, anvender internationale 
regnskabsstandarder ved aflæggelse af koncernregnskaber. Hensigten 
er derved at forbedre gennemsigtigheden og sammenligneligheden af 
regnskaber i EU og på længere sigt på globalt plan. 

De internationale regnskabsstandarder udstedes af International 
Accounting Standards Board (IASB), som er et uafhængigt selvejende or-
gan. De internationale regnskabsstandarder omfatter 35 individuelle 
standarder, der dækker et bredt spektrum af principper for indregning, 
måling og offentliggørelse af regnskabsinformation. 
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Ifølge forordningen er det fra 1. januar 2005 obligatorisk for alle virk-
somheder, der har hjemsted inden for EU eller EØS og har egenkapital 
eller gæld noteret på regulerede markeder i EU eller EØS-området, at 
aflægge koncernregnskab i overensstemmelse med de internationale 
regnskabsstandarder, der er godkendt af Europa-Kommissionen. Med 
IAS-forordningen er der samtidig etableret en godkendelsesprocedure 
for de enkelte regnskabsstandarder. Regnskabsstandarder udstedt af 
IASB skal accepteres af Europa-Kommissionen og af medlemslandene via 
en såkaldt komitologiprocedure. Når standarderne er godkendt, vil de 
blive offentliggjort i EU-Tidende, og de har umiddelbart virkning for de 
regnskaber, der er omfattet af forordningen. 

Europa-Kommissionen har i september 2003 udstedt en forordning 
(Forordning nr. 1725/2003 af 29. september 2003), der vedtager alle 
eksisterende internationale regnskabsstandarder med undtagelse af IAS 
39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling samt IAS 32 Finan-
sielle instrumenter: Oplysning og præsentation. Eventuel senere vedta-
gelse af IAS 32 og IAS 39, der omhandler alle former for finansielle in-
strumenter, herunder ind- og udlån, værdipapirer, afledte finansielle 
instrumenter mv., afventer færdigbehandling af IASBs igangværende 
projekter med revision af disse standarder. 

IAS-forordningen giver medlemsstaterne mulighed for at tillade eller 
kræve, at også individuelle selskabsregnskaber samt ikke børsnoterede 
virksomheders koncernregnskaber aflægges i overensstemmelse med 
internationale regnskabsstandarder. 

 
 

LOVE MV. 

Lov om finansiel virksomhed 
Folketinget vedtog 4. juni 2003 lov om finansiel virksomhed, der erstat-
ter den tidligere lov fra juni 2001. Loven trådte i kraft 1. januar 2004. 

Den nye lov om finansiel virksomhed udgør endnu et skridt på vejen i 
omstruktureringen af den finansielle lovgivning. Loven er første del af en 
fortløbende proces, og der vil i det fortsatte arbejde med lovreformen 
blive set nærmere på muligheden for yderligere forenklinger af reglerne. 
Det er hensigten at fremsætte sådanne forslag i de kommende folketings-
samlinger. 

Med loven ophæves bank- og sparekasseloven, lov om forsikringsvirk-
somhed, lov om fondsmæglerselskaber, lov om e-penge og lov om 
sparevirksomheder i deres helhed. Herudover ophæves realkreditloven 
og lov om investeringsforeninger. Sidstnævnte opretholdes som pro-
duktlove, således at produkterne realkreditobligationer og investerings-
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foreningsbeviser reguleres adskilt fra reguleringen af investeringsfor-
eningernes administrationsselskaber og realkreditinstitutterne. 

Grundlæggende er reglerne for realkreditinstitutter, pengeinstitutter 
og fondsmæglerselskaber sammenskrevet og overført. Reglerne for for-
sikringsselskaber, pensionskasser og e-penge er sat uændret ind i sin hel-
hed. Særregler for de enkelte områder er i første omgang videreført. 
Loven ændrer ikke grundlæggende på de finansielle virksomheders for-
hold. På enkelte områder er der dog foretaget materielle ændringer. 

Som noget nyt indføres der et koncessionssystem for finansielle virk-
somheder svarende til det, der kendes fra forsikringssektoren. Fremover 
vil en pengeinstituttilladelse alene give adgang til at udøve pengeinsti-
tutvirksomhed. Hvis et pengeinstitut herudover vil udøve værdipapir-
handel, skal Finanstilsynet give tilladelse hertil. Alle tilladelser kan dog 
ikke kombineres. Eksempelvis kan et pengeinstitut kun udøve forsik-
ringsvirksomhed og realkreditinstitutvirksomhed i datterselskaber. 

Mindstekapitalkravet for pengeinstitutter og realkreditinstitutter har-
moniseres til 8 mio.euro (ca. 60 mio.kr.), hvilket betyder en forhøjelse 
for pengeinstitutvirksomhed og en sænkning af kravet til realkreditinsti-
tutvirksomhed, (tidligere 150 mio.kr.). 

Ledelsesreglerne er harmoniseret, således at det fremover vil være mu-
ligt for Finanstilsynet at afsætte en eller flere personer i ledelsen, hvis de 
ikke længere opfylder fit and proper bestemmelserne, uden samtidig at 
skulle trække tilladelsen til at drive virksomhed. Tidligere har det været 
nødvendigt at trække tilladelsen, hvis en direktør eller et bestyrelses-
medlem ikke længere var egnet til at drive virksomhed. En sådan be-
stemmelse er på linje med de anbefalinger, som findes i internationale 
tilsynsstandarder, herunder anbefalingerne fra Baselkomiteen. 

Bestemmelserne vedrørende ledelsens andre hverv og spekulations-
regler er harmoniseret og forenklet. Reglerne er omskrevet ud fra, 
hvilke beskyttelseshensyn bestemmelserne fremover bør varetage. Ud-
gangspunktet for reglerne er, at det er den finansielle virksomheds 
ledelse, som skal vurdere, om der kan opstå interessekonflikter. End-
videre er det kun personer, der er ansat af bestyrelsen, som er direkte 
omfattet af reglerne.  

Spekulationsreglerne er ændret, således at de i højere grad vedrører 
den personkreds, for hvilken risikoen for sammenblanding af egne og 
virksomhedens interesser er til stede. De nye regler bevirker, at spekula-
tionsbekendtgørelsen kan ophæves, og at det i stedet fremgår direkte 
af loven, hvad der kan anses for at være spekulationsforretninger og 
dermed forbudt. Reglerne forenkles og lempes.  

Reglerne om kapitaldækning er forsøgt begrebsmæssigt harmonise-
ret.  
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Dette medfører, at begrebet basiskapital indføres i stedet for ansvarlig 
kapital, og supplerende kapital bliver til ansvarlig lånekapital. Der er in-
gen egentlige ændringer i reglerne for opgørelse af solvensen, idet disse 
regler opretholdes for hvert af de forskellige instituttyper. 

Som noget nyt reguleres i loven, hvor meget renten må stige på hen-
holdsvis hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital. Formålet hermed 
er at undgå en situation, hvor der mellem instituttet og långiver, fx i 
tilfælde af manglende afdragsbetaling, aftales rentestigninger, der er så 
høje, at det bliver uforholdsmæssigt dyrt for instituttet ikke at indfri 
kapitalen.  

Endvidere er der indført et nyt kriterium for nedskrivning af den an-
svarlige lånekapital og den hybride kernekapital, som ikke fremgik af 
tidligere bestemmelser. Nedskrivning af kapitalen kan ifølge loven dels 
ske som hidtil ved, at instituttet efterfølgende får tilført ny kapital, dels 
som noget nyt, hvis instituttet ophører uden tab for de ikke efterstillede 
kreditorer. Formodningen er, at denne tilføjelse kan lette afviklingen af 
et nødlidende institut, enten via bidrag fra Indskydergarantifonden eller 
på anden vis. 

 
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. 
Folketinget vedtog 4. juni 2003 lov om realkreditlån og realkreditobliga-
tioner mv. Loven trådte i kraft dels 1. oktober 2003, dels 1. januar 2004.  

I forbindelse med revision af lov om finansiel virksomhed ønskede 
Realkreditrådet, at realkreditproduktet skulle forblive som en særlov, 
for at understrege det særlige ved dette produkt til forskel fra øvrige 
kreditinstitutters udlån og obligationsudstedelse. Realkreditinstitutter 
vil fremover være reguleret af både lov om finansiel virksomhed, for så 
vidt angår selskabsregler, og lov om realkreditlån og realkreditobliga-
tioner for så vidt angår produktet. 

I forhold til tidligere er der foretaget en række ændringer. For lån til 
ejerboliger og fritidshuse åbnes der for afdragsfrihed i op til ti år. Såle-
des brydes med det hidtidige princip, hvor afdragsprofilen på sådanne 
udlån som minimum skulle følge en annuitet. Det er forventningen, at 
muligheden for afdragsfrie lån vil give institutterne mere fleksibilitet til 
at lave nye udlånsprodukter, men det skal fortsat håndteres inden for 
balanceprincippet. Det præciseres i bemærkningerne, at afdragsfrihed 
medfører, at instituttet skal sikre, at lånegrænsen overholdes, fx ved at 
tilse pantet.  

Værdiansættelsen, der danner grundlag for udlånets størrelse, har for 
visse ejendomstyper hidtil kunnet ske på baggrund af anskaffelsessum-
men. Den mulighed eksisterer fortsat i den nye produktlov. Det drejer sig 
om udlån til almene boliger mv., ejendomme til sociale, kulturelle og 
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undervisningsmæssige formål, industri- og håndværksejendomme og kol-
lektive energiforsyningsanlæg. For udlån til de tre sidstnævnte katego-
rier strammes realkreditinstituttets kapitalkrav imidlertid for den del af 
udlånet, der overstiger lånegrænsen målt i forhold til markedsværdien.  

 
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel mfl. 
Folketinget vedtog 4. december 2003 lov om ændring af lov om værdi-
papirhandel mv. Loven trådte delvist i kraft 1. januar 2004. Størsteparten 
vil træde i kraft 1. januar 2005. Dele af loven vil dog først træde i kraft 
ved økonomi- og erhvervsministerens foranstaltning, når Haagerkonven-
tionen træder i kraft i forhold til EU. 

Loven gennemfører EU-direktivet fra juni 2002 om aftaler om finansiel 
sikkerhedsstillelse. Direktivet vedrører aftaler i bilaterale forhold og har 
til formål at fremme og effektivisere grænseoverskridende sikkerheds-
stillelse ved at harmonisere reglerne. Direktivet gør det muligt at indgå 
forretninger på et kreditmæssigt mere sikkert grundlag i forhold til 
tidligere. Det sker ved at begrænse formaliteterne ved etablering og 
håndhævelse af sikkerheder og ved at beskytte sådanne aftaler mod vis-
se virkninger af insolvens. Endvidere sikres adgangen til hurtigt at reali-
sere sikkerhederne samt muligheder for supplerende sikkerheder. På en-
kelte områder er der i loven regler, som går ud over, hvad der kræves 
ifølge direktivet. Det drejer sig bl.a. om afgrænsningen af personkred-
sen samt tilpasning af visse omstødelsesregler i relation til slutafregning 
og supplerende sikkerhedsstillelse. Reglerne skal finde anvendelse på 
aftaler, der er indgået mellem to kreditinstitutter eller et kreditinstitut 
og en erhvervsvirksomhed eller mellem to erhvervsvirksomheder. 

 
Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger 
Folketinget vedtog 4. december 2003 lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Loven 
træder i kraft 1. januar 2004 med undtagelse af regnskabskapitlet, som 
forventes at træde i kraft 1. januar 2005. 

Med forslaget implementeres UCITS-direktivet samt en række af anbe-
falingerne i rapporten fra 1999 fra det såkaldte opsparingsudvalg, der 
var en del af år 2000-udvalget. Yderligere omfatter loven en vis regule-
ring af "andre kollektive investeringsordninger" på baggrund af nye 
internationale standarder, som sigter imod øget investorbeskyttelse. Lo-
ven indebærer også en implementering af nogle af resultaterne af ud-
valgsarbejdet om ledelses- og spekulationsbestemmelser, og der sker en 
harmonisering af nogle af reglerne i forhold til lov om finansiel virksom-
hed, som led i regeringens regelforenklingsarbejde. 
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Med lovforslaget sker der bl.a. ændringer på følgende områder: 
Depotbanker får mulighed for at eje investeringsforvaltningsselskaber 

(tidligere kaldet administrationsselskaber), som forvalter investeringsfor-
eningernes midler. Samtidig indføres værnsregler for at undgå interesse-
konflikter, som kan skade investorerne i foreningerne. 

Investeringsforeningerne får bl.a. mulighed for også at investere i af-
ledte instrumenter, i bankindskud og i andre foreninger. Samtidig æn-
dres spredningsreglerne, så risikoen ikke kan koncentreres på få emit-
tenter, som udsteder mange forskellige instrumenter. 

Det bliver fremover muligt at oprette såkaldte fåmandsforeninger 
med få medlemmer, oftest institutionelle investorer. Disse foreninger 
bliver underlagt en enklere regulering. 

Der sker en regulering af såkaldte andre kollektive investeringsord-
ninger som, modsat investerings- og specialforeninger, kan geare inve-
steringerne ved at optage lån ("hedge funds"). Sådanne ordninger fin-
des allerede i dag i form af valuta- eller optionspuljer hos pengeinsti-
tutter. 

Foreningerne får mulighed for at opdele foreningen i andelsklasser for 
forskellige typer af investorer. Sigtet er at effektivisere porteføljeforvalt-
ningen og styrke den internationale konkurrenceevne. 

Både investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og 
andre kollektive investeringsordninger bliver omfattet af Det Finansielle 
Virksomhedsråds kompetence, og Investeringsforeningsrådet får en re-
præsentant i rådet. 

 
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed mfl. 
I december 2003 fremsendte Finanstilsynet ovennævnte lovforslag til 
høring i Nationalbanken. Lovforslaget blev fremsat i Folketinget i febru-
ar 2004.  

Forslaget indeholder ændringer af reglerne for finansielle konglome-
rater i lov om finansiel virksomhed. Formålet er at sikre, at der udøves 
supplerende tilsyn med disse. 

Finansielle konglomerater er koncerner med både kreditinstitutter og 
forsikring. Disse har hidtil ikke været under tilsyn på gruppeplan på EU-
niveau. Med konglomeratdirektivet (direktiv 2002/87/EF) skal der ind-
føres regler om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikrings-
selskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat senest 11. 
august 2004. Konglomeratdirektivet stiller bl.a. krav om, at finansielle 
konglomerater altid skal have en vis basiskapital. Desuden skal den kom-
petente tilsynsmyndighed overvåge risikokoncentrationer og koncern-
interne transaktioner. Endelig skal et finansielt konglomerat have til-
strækkelige risikostyringsprocedurer og interne kontrolprocedurer. Di-
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rektivets krav svarer i vidt omfang til behandlingen af finansielle kon-
cerner i lov om finansiel virksomhed. For at sikre videst muligt omfang 
af ens regler for finansielle koncerner uanset organisatorisk opbygning 
overføres nødvendige ændringer af lov om finansiel virksomhed som 
følge af konglomeratdirektivet ligeledes til finansielle koncerner, som 
ikke er konglomerater.  

Koncernreglerne gælder for koncerner under Finanstilsynets tilsyn. 
Hertil kommer koncerner indeholdende danske finansielle virksomhe-
der, hvor modervirksomheden er en finansiel virksomhed eller et hol-
dingselskab med hjemsted uden for EU (koncerner med modervirksom-
hed i et andet EU-land er omfattet af dette lands regler).  

Ud over ændringer som følge af konglomeratdirektivet foreslås en 
række øvrige ændringer, bl.a. som følge af forordningen om europæi-
ske selskaber. 

 
HØRINGSSVAR 

Vedrørende forslag til lov om finansiel virksomhed 
Forslaget er beskrevet side 149f. 

 
Nationalbanken gav 7. februar 2003 følgende høringssvar: 
Forslaget viderefører arbejdet med gennemførelsen af en ny lovstruktur 
på det finansielle område. Med det foreliggende forslag ophæves en 
række finansielle love, herunder Realkreditloven, som dog i et vist om-
fang vil blive opretholdt som en produktlov, således at realkredit-
obligationer reguleres adskilt fra reguleringen af realkreditinstitutter.  

Det er godt, at der bliver taget endnu et skridt mod en samlet lov for 
den finansielle sektor, således at ensartede produkter i højere grad be-
handles ens inden for de forskellige finansielle områder. Som det frem-
går af bemærkningerne til lovforslaget, er det hensigten at se nærmere 
på muligheden for yderligere harmonisering og forenkling af reglerne. 
Nationalbanken finder, at ændringen af ledelses- og spekulations-
reglerne i det foreliggende forslag er et godt eksempel på, hvorledes 
reglerne efter et grundigt forarbejde kan harmoniseres og forenkles. 

Nationalbanken finder det naturligt, at Finanstilsynet med lovforslaget 
får mulighed for at nægte en finansiel virksomhed tilladelse til at etab-
lere datterselskaber i lande uden for EU, hvor myndighederne ikke vil 
eller kan give de tilstrækkelige tilsynsrelevante oplysninger eller give ad-
gang til inspektion med henblik på det konsoliderede tilsyn. 

Finanstilsynet får med forslaget mulighed for at afsætte en eller flere 
personer i ledelsen af en finansiel virksomhed, hvis fit and proper be-
stemmelserne ikke længere opfyldes. Bestemmelsen er indsat på foran-
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ledning af internationale anbefalinger. Nationalbanken hilser det vel-
kommen, at Finanstilsynet, i stedet for som hidtil hvor det har været 
nødvendigt at trække tilladelsen til at drive virksomhed, får en sådan 
mindre vidtgående indgrebs-mulighed. 

Reglerne for videregivelse af oplysninger inden for koncerner har 
gennem de senere år været ændret flere gange. Nationalbanken finder 
det vigtigt, at reglerne indrettes således, at de ikke hindrer udveksling 
af de nødvendige oplysninger til brug for risikostyring inden for koncer-
ner. Den foreslåede løsning opfylder dette formål, da det sjældent vil 
være enkelte private engagementer, som har indflydelse på risikostyrin-
gen i et pengeinstitut. 

Som noget nyt foreslås det at regulere, hvor meget renten må stige på 
henholdsvis hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital. Formålet her-
med er at undgå, at der kan aftales rentestigninger, der er så høje, at 
det bliver uforholdsmæssigt dyrt for instituttet ikke at indfri kapitalen. 
Endvidere er der indført et nyt kriterium for nedskrivning af den 
ansvarlige lånekapital og den hybride kernekapital, som ikke fremgik af 
tidligere bestemmelser. Nedskrivning af kapitalen kan ifølge forslaget 
enten ske som hidtil ved, at instituttet efterfølgende får tilført ny 
kapital, eller, som noget nyt, hvis instituttet ophører uden tab for de 
ikke efterstillede kreditorer. Nationalbanken finder, at begge disse 
ændringer vil kunne medvirke til at understøtte robustheden af den 
efterstillede kapital. Der skabes således i højere grad grundlag for, at 
den efterstillede kapital, som tilsigtet, kan bidrage til at dække tab i 
eventuelle fremtidige pengeinstitutkriser og hermed skabe størst mulig 
sikkerhed for indskydernes penge. Ved første etape af lovreformen blev 
regnskabskapitlet harmoniseret i forhold til årsregnskabsloven. Ikraft-
trædelsen heraf skulle imidlertid afvente et udvalgsarbejde om konse-
kvenserne for de finansielle institutter samt den internationale udvikling 
på området. Udvalgsarbejdet er planlagt, men endnu ikke påbegyndt. 
Nationalbanken forudsætter, at de gældende regnskabsregler bliver 
opretholdt uændrede, indtil regnskabskapitlet i lov om finansiel virk-
somhed træder i kraft. Endvidere lægger Nationalbanken vægt på, at 
ikrafttrædelsen anbefales af udvalget, samt at overgangen til nye 
regnskabsregler er i overensstemmelse med den internationale udvikling 
på området. 

Med lovforslaget harmoniseres fristen for indsendelse af årsrapporter 
til Finanstilsynet til 4 måneder, hvilket er en afkortning af den gældende 
frist for forsikringsselskaber og pensionskasser. Nationalbanken mener, 
at finansielle institutioner i videst muligt omfang bør offentliggøre års-
regnskabsmeddelelser senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning, 
hvilket er fristen for børsnoterede selskaber. 
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Finanstilsynet får med forslaget mulighed for at fastsætte individuelle 
krav til et institut, hvor den økonomiske stilling er således, at der er 
risiko for, at virksomheden mister tilladelsen. Denne bestemmelse giver 
Finanstilsynet mulighed for i konkrete tilfælde, fx at fastsætte individu-
elle kapitalkrav til pengeinstitutter på et tidligere tidspunkt, end de hid-
tidige regler har givet mulighed for. Nationalbanken kan støtte en så-
dan indgrebsmulighed. 

 
Vedrørende forslag til lov om realkreditlån og realkreditobligationer 
mv. 
Forslaget er beskrevet side 151f. 

 
Nationalbanken gav 7. februar 2003 følgende høringssvar: 
Loven er en særlov for realkreditproduktet, mens de øvrige elementer 
fra den nugældende realkreditlov er samlet i lov om finansiel virksom-
hed. 

Nationalbanken lægger vægt på, at realkredittens grundpiller bevares 
uændrede med lovforslaget. Det er først og fremmest balanceprin-
cippet, men også den maksimale løbetid samt lånegrænserne.  

Med lovforslaget vil der kunne gives op til 10 års afdragsfrihed på lån 
til finansiering af ejerboliger til helårsbrug og fritidshuse. Nationalban-
ken finder det positivt, at der gives flere valgmuligheder. 

Lån med afdragsfrihed skærper kravene til overblik over låntagers 
samlede økonomiske situation. Låntager må sammen med sine rådgivere 
nøje overveje de risici, som afdragsfrihed indebærer. Herudover stiller 
afdragsfrihed øgede krav til realkreditinstitutternes løbende vurdering 
af pantets værdi. 

Nationalbanken noterer, at erhvervsejendomme mv. med lovforslaget 
fortsat vil kunne belånes på baggrund af genanskaffelsessummer. Af 
hensyn til sikkerheden bag realkreditobligationerne vil der blive stillet 
øgede kapitalkrav for udlån ud over lånegrænsen målt i forhold til 
markedsværdien. Nationalbanken finder denne skærpelse berettiget. 

 
Vedrørende lov om ændring af lov om værdipapirhandel og lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger 
Forslagene er beskrevet side 152f. 

 
Nationalbanken gav 29. august 2003 følgende høringssvar: 
Vedrørende udkast til lovforslag om investeringsforeninger og special-
foreninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. har Natio-
nalbanken følgende bemærkninger: 
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Nationalbanken kan støtte forslaget om at tillade, at depotbanker må 
eje investeringsforvaltningsselskaber. Der skabes dermed klarhed om-
kring relationerne mellem depotbank, investeringsforvaltningsselskab 
og investeringsforening. Indførelsen af værnsregler og muligheden for 
at anvende selskabsretlige regler i relationerne mellem selskaberne 
indebærer, at der samlet set skabes bedre rammer for at imødegå inte-
ressekonflikter. Det er værd at bemærke, at det er generalforsamlingen 
for investeringsforeningen, som skal træffe beslutning om, hvorvidt 
investeringsforvaltningsselskabet skal sælges til depotbanken. 

Det bør fortsat tilstræbes, at der findes en model for udskillelse  
af pensionspuljerne fra pengeinstitutterne til investeringsforeninger/ 
"-fonde", som foreslået af Opsparingsudvalget.  

Udvidelsen af placeringsmulighederne for investeringsforeningerne 
kombineret med en generel stramning af spredningsregler og reglerne 
for overskridelse af placeringsgrænserne forekommer hensigtsmæssig.  

 
Vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om værdipapir-
handel mv. har Nationalbanken følgende bemærkninger: 

Nationalbanken kan tilslutte sig den foreslåede implementering i lov 
om værdipapirhandel mv. af direktivet om aftaler om finansiel sikker-
hedsstillelse. Nationalbanken kan støtte anvendelsesområdet i lovfor-
slaget, herunder særligt at de mellemværender, som industrikoncerners 
finansafdelinger indgår på lige fod med den finansielle sektor, ligeledes 
beskyttes af regelgrundlaget. Endvidere bifalder Nationalbanken, at 
bestemmelserne om netting finder anvendelse uafhængigt af, om par-
terne i øvrigt har indgået en aftale om sikkerhedsstillelse. Endelig skal 
Nationalbanken støtte forslaget med hensyn til tingsretligt lovvalg 
(kapitel 18 b) herunder håndteringen af Haagerkonventionen af 2002 
om, hvilken lov der finder anvendelse på visse rettigheder over værdipa-
pirer, som opbevares af en mellemmand. 

 
Vedrørende forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed mfl. 
Forslaget er beskrevet side 153f. 

 
Nationalbanken gav 12. december 2003 følgende høringssvar: 
Forslaget til lov om finansiel virksomhed indeholder ændringer af reg-
lerne for finansielle konglomerater. Ændringerne er en implementering 
af konglomeratdirektivet (2002/87/EF). 

Tendensen på de finansielle markeder har i de seneste år peget i ret-
ning af dannelse af større enheder, der leverer tjenesteydelser og pro-
dukter på tværs af den traditionelle opdeling i fx pengeinstitut-, real-
kredit- og forsikringsvirksomhed samt på tværs af landegrænser. Udvik-
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lingen stiller øgede krav til regulering og tilsyn. Når en finansiel virk-
somhed indgår i et konglomerat, er det vigtigt at sikre, at konglomerat-
dannelsen ikke mindsker effekten af regler fastsat for de enkelte 
brancher eller skaber nye risici. 

Konglomeratdirektivet har til formål at skabe ensartede konkurren-
ceforhold mellem forskellige typer af finansielle koncerner. Med direk-
tivet søges det at tage højde for en række koncernrisici, herunder sik-
ring af at kapital kun anvendes til opfyldelse af kapitalkrav i et selskab i 
koncernen (ingen dobbeltgearing), at der er gennemsigtighed i kon-
cernstrukturer, at koncerninterne transaktioner sker til markedsmæssige 
vilkår, og at risici i et selskab ikke smitter andre dele af samme koncern. 

Bestemmelserne i konglomeratdirektivet er i stor udstrækning allerede 
dækket af lov om finansiel virksomhed. For at sikre videst muligt om-
fang af ens regler for finansielle koncerner uanset organisatorisk opbyg-
ning, foreslås det med lovforslaget at overføre de nødvendige ændring-
er af lov om finansiel virksomhed som følge af konglomeratdirektivet til 
andre finansielle koncerner, som ikke er konglomerater. Endvidere har-
moniseres fradragsreglerne for kapitalandele i andre finansielle virksom-
heder i et vist omfang. 

Nationalbanken kan støtte det foreliggende forslag til implemente-
ring af konglomeratdirektivet, herunder at der så vidt muligt bør gælde 
ens regler for finansielle koncerner, uanset hvorledes de er organiseret. 
Endvidere findes den foreslåede implementering af konglomeratdirek-
tivet at være i overensstemmelse med dansk lovgivningstradition. 

Med konglomeratdirektivet og implementeringen heraf søges der 
ifølge lovforslaget taget højde for de risici, som kan opstå som følge af 
konglomeratdannelsen. I den sammenhæng finder Nationalbanken det 
vigtigt at understrege, at den supplerende regulering af konglomerater/ 
koncerner ligeledes har til hensigt at skærme det enkelte selskab under 
tilsyn mod misbrug fra den øvrige del af konglomeratet/koncernen. Det 
er vigtigt, at ledelsen af det enkelte selskab er i stand til at træffe uaf-
hængige beslutninger til gavn for det enkelte selskab. Disse problemstil-
linger er ikke mindst aktuelle ved grænseoverskridende koncerner. 

Reglerne for videregivelse af oplysninger inden for koncerner har gen-
nem de senere år været ændret flere gange. Nationalbanken finder det 
vigtigt, at reglerne indrettes således, at de ikke hindrer udveksling af de 
nødvendige oplysninger til brug for risikostyring inden for koncerner. 
Den foreslåede løsning synes at opfylde dette formål, da det sjældent vil 
være enkelte private engagementer, som har indflydelse på risikostyrin-
gen i et pengeinstitut. 

Nationalbanken har i tidligere høringssvar vedrørende lov om finansiel 
virksomhed støttet, at der tages yderligere skridt i retning af en samlet 
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fælles lov for den finansielle sektor med henblik på at sikre, at ensartede 
produkter i højere grad behandles ens inden for de forskellige finansiel-
le områder. Udarbejdelsen og efterfølgende ændringer af lov om finan-
siel virksomhed har været en del af en fortløbende proces, og det har 
været hensigten i det fortsatte arbejde med lovreformen at se nærmere 
på muligheden for yderligere harmonisering og forenkling af reglerne. 
Et eksempel herpå har været udvalgsarbejdet om ledelses- og spekula-
tionsreglerne. Nationalbanken ser frem til fortsættelsen af dette ar-
bejde. 
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Danmarks Nationalbanks publikationer 

• Beretning og regnskab (marts) 
Beretningen indeholder en præsentation og beskrivelse af bankens 
regnskab for det forløbne år og en beretning fra direktionen bl.a. om 
dansk økonomi og penge- og valutapolitikken. 

• Finansiel stabilitet (maj) 
Finansiel stabilitet indeholder en analyse af den finansielle stabilitet 
og en vurdering af, hvorvidt den finansielle sektor er robust. 

• Kvartalsoversigt (februar, maj, september, november) 
Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i 
valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der 
arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere 
publikum. 

• Statens låntagning og gæld (februar) 
Som led i administrationen af statens låntagning udgives publika-
tionen Statens låntagning og gæld. Publikationen beskriver udviklin-
gen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for 
gældsplejen. 

• Working Papers (løbende – kun elektronisk publicering) 
Nationalbankens Working Papers beskriver forsknings- og udviklings-
arbejde, ofte af foreløbig karakter, med henblik på at bidrage til en 
faglig debat. 

• Finansiel statistik – Nyt og Tabeltillæg (løbende – kun elektronisk pub-
licering) 
I Nyt-serien præsenteres hovedtallene fra de statistikker, som Natio-
nalbanken har ansvaret for. Nyt omfatter otte emner. Tabeltillæg in-
deholder et langt mere omfattende talmateriale samt beskrivelser af 
kilder og metoder. 
Tidsserier i Nationalbankens statistiske publikationer kan også hentes i 
statistikdatabasen, som er tilgængelig på Nationalbankens websted. 
For nogle emneområder kan der hentes yderligere serier, fx mere de-
taljerede sektor-, instrument-, lande- eller løbetidsfordelinger. 
 

Nationalbanken har i øvrigt udgivet følgende: 
• Finansiel styring i Danmarks Nationalbank (2004) 

Publikationen omhandler de principper og metoder, som National-
banken anvender i forbindelse med forvaltningen af valutareserven og 
bankens øvrige porteføljer. 
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• Pengepolitik i Danmark, 2. udgave (2003) 
Publikationen giver en samlet fremstilling af den danske tilgang til 
pengepolitikken og sammenhængen mellem pengepolitik i teori og 
praksis. 

• Mona – en kvartalsmodel af dansk økonomi (2003) 
Publikationen gennemgår de væsentligste træk og egenskaber ved 
den økonomiske model, der er opstillet i Nationalbanken til brug for 
analyse af den indenlandske konjunktur. 

• Danmarks Nationalbank (2003) 
Publikationen beskriver Nationalbankens bygning og indretningen af 
den. Publikationen er rigt illustreret med fotos af såvel eksteriør som 
interiør. 

• Nationalbankens opgaver (1999) 
Publikationen beskriver på en let tilgængelig måde Nationalbankens 
opgaver som centralbank. Desuden beskrives Danmarks penge- og va-
lutapolitik og Nationalbankens rolle i samfundet. I publikationen 
forklares en række begreber, der præger den offentlige debat, og som 
kan være svære at forstå. 

• Danmarks penge (1999). Udkommer i revideret udgave i 2004 
Danmarks Penge præsenterer mønterne og sedlerne samlet, og beskri-
ver fremstillingen af pengene. 

• Marshall-hjælpen – Den Europæiske Betalingsunion (1999) 
Del 1: Marshall-hjælpen og samarbejdet i Europa. 
Del 2: Den Europæiske Betalingsunion, EPU 1950-1958 
Nationalbanken har bedt forhenværende nationalbankdirektør Richard 
Mikkelsen, som tog aktivt del i arbejdet med Marshall-planen og med 
oprettelsen af Den Europæiske Betalingsunion om at beskrive be-
givenhederne. 
 

Publikationerne er tilgængelige under Publikationer på Nationalban-
kens websted, www.nationalbanken.dk.  

 
De kan rekvireres ved at anvende bestillingsformularen på webstedet 
eller ved at rette henvendelse til: 

 
Danmarks Nationalbank 
Informationssektionen 
Havnegade 5 
1093  København K 
Telefon 33 63 70 00 (direkte) eller 33 63 63 63 
E-mail: info@nationalbanken.dk 
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Danske pengeinstitutters lukkedage 

DANSKE PENGEINSTITUTTERS LUKKEDAGE 
BORTSET FRA LØRDAGE OG SØNDAGE 

Nytårsdag 
Skærtorsdag 
Langfredag 
2. påskedag 
Store Bededag 
Kristi himmelfartsdag 
2. pinsedag 
Grundlovsdag 
Juleaftensdag 
1. juledag 
2. juledag 
Nytårsaftensdag 
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NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel 1

Aktiver 

Mio.kr. Guld 
Fordringer 

på udlandet 

Fordringer på 
Det Europæiske 

Monetære 
Institut 

Fordringer på 
Den Inter- 
nationale 

Valutafond1 Udlån2 

1993 ......................  4.339 62.818 4.947 3.456 81.689 
1994 ......................  3.790 44.658 3.460 3.723 61.749 
1995 ......................  3.531 53.577 4.521 4.177 49.670 
1996 ......................  3.652 73.624 4.979 4.598 49.659 
1997 ......................  3.331 115.844 4.790 6.602 37.116 
1998 ......................  3.934 89.416 • 9.330 40.225 
1999 ......................  4.567 154.715 • 8.441 72.946 
2000 ......................  4.683 110.851 • 5.127 67.635 
2001 ......................  4.979 138.633 • 8.549 97.016 
2002 ......................  5.196 183.034 • 8.268 132.037 
2003 ......................  5.298 214.441 • 7.416 125.486 

2002 jan ...............  4.979 151.578 • 8.062 86.122 
 feb ...............  4.979 159.098 • 8.083 68.998 
 mar ..............  4.978 162.013 • 6.955 87.458 
 apr ...............  4.978 168.741 • 7.132 74.104 
 maj ..............  4.978 169.690 • 6.689 79.421 
 jun ...............  4.977 167.779 • 7.835 106.515 
 jul ................  4.978 172.805 • 7.611 77.528 
 aug ..............  4.977 182.961 • 8.470 96.831 
 sep ...............  4.977 189.247 • 8.907 86.003 
 okt ...............  4.977 185.150 • 8.469 91.057 
 nov ..............  4.977 186.279 • 7.886 90.786 
 dec ...............  4.977 183.309 • 8.895 132.112 

2003 jan ...............  5.196 182.574 • 8.179 80.217 
 feb ...............  5.196 184.116 • 8.127 105.072 
 mar ..............  5.196 184.843 • 8.404 152.885 
 apr ...............  5.196 185.962 • 8.404 136.665 
 maj ..............  5.196 216.791 • 8.409 119.223 
 jun ...............  5.196 222.056 • 8.989 120.248 
 jul ................  5.195 220.878 • 8.575 124.942 
 aug ..............  5.195 218.785 • 8.595 119.214 
 sep ...............  5.195 216.881 • 8.595 103.284 
 okt ...............  5.195 218.053 • 8.198 89.489 
 nov ..............  5.194 218.350 • 7.954 71.015 
 dec ...............  5.194 213.730 • 8.017 125.486 
 
Anm.: Ultimo. Årstallene er fra Nationalbankens årsregnskaber. Månedstallene – også ultimo december – er fra månedsbalancerne. 
1 Nationalbankens mellemværender med Den Internationale Valutafond er specificeret i tabel 9. 
2 Penge- og realkreditinstitutternes mellemværender med Nationalbanken er specificeret i tabel 4. 
3 Fra og med ultimo 2001 er aktiebeholdningen aktiveret, jf. Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2001, side 112. 
4 Ultimo 1994 afviklet i henhold til Maastricht-traktaten med tilhørende rådsforordning. 
5 Fra og med ultimo 2001 er materielle anlægsaktiver aktiveret, jf. Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2001, side 112. 
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NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel 1

Aktiver 

Obligationer 
og 

aktier3 

Statens 
garanti for 

møntomløb4 
Andre 

aktiver mv.5 I alt Mio.kr.

41.235 539 4.502 203.525 .......................  1993
39.505 • 2.274 159.159 .......................  1994
34.096 • 2.348 151.920 .......................  1995
35.108 • 2.383 174.003 .......................  1996
33.766 • 2.822 204.271 .......................  1997
37.487 • 2.402 182.794 .......................  1998
37.696 • 3.437 281.802 .......................  1999
39.847 • 8.865 237.007 .......................  2000
41.153 • 4.957 295.286 .......................  2001
41.169 • 5.699 375.403 .......................  2002
40.203 • 4.464 397.307 .......................  2003

39.043 • 3.907 293.692 .................  jan 2002
37.064 • 3.491 281.714 ................. feb 
36.537 • 3.960 301.901 ................ mar 
36.429 • 3.851 295.235 ................. apr 
37.178 • 3.968 301.925 ................  maj 
38.134 • 4.358 329.599 ................. jun 
38.096 • 4.346 305.364 ..................  jul 
38.059 • 4.603 335.901 ................ aug 
37.290 • 5.376 331.800 ................. sep 
37.464 • 5.481 332.598 ................. okt 
38.898 • 5.251 334.077 ................  nov 
40.279 • 5.942 375.515 ................  dec 

40.557 • 4.565 321.288 .................  jan 2003
40.726 • 4.318 347.555 ................. feb 
41.050 • 4.772 397.149 ................ mar 
40.964 • 4.784 381.976 ................. apr 
40.619 • 4.909 395.146 ................  maj 
40.655 • 5.426 402.570 ................. jun 
40.604 • 5.483 405.677 ..................  jul 
40.685 • 5.583 398.057 ................ aug 
41.689 • 6.207 381.850 ................. sep 
41.511 • 6.365 368.810 ................. okt 
40.163 • 6.048 348.724 ................  nov 
40.467 • 6.654 399.547 ................  dec 
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NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel 1

Passiver 

Mio.kr. 
Seddel- 
omløb 

Mønt- 
omløb 

Forpligtelser
over for 
udlandet 

Modpost 
til tildelte 

særlige 
træknings- 
rettigheder 
i IMF (SDR) 1 Indlån2 

Indskuds- 
beviser2 

1993 ......................  26.880 2.776 790 1.664 5.455 27.812 
1994 ......................  29.708 2.980 1.537 1.589 4.591 25.979 
1995 ......................  31.434 3.222 2.200 1.474 3.219 33.813 
1996 ......................  33.187 3.426 1.634 1.527 28.068 30.865 
1997 ......................  35.079 3.631 876 1.648 33.863 52.738 
1998 ......................  37.199 3.816 1.253 1.606 21.231 34.752 
1999 ......................  42.430 3.952 2.425 1.815 46.404 99.896 
2000 ......................  40.650 4.148 3.143 1.869 52.460 51.874 
2001 ......................  42.966 4.333 3.734 1.884 37.996 113.620 
2002 ......................  43.164 4.491 3.311 1.721 61.679 160.664 
2003 ......................  44.984 4.701 2.976 1.577 91.002 157.279 

2002 jan ...............  40.977 4.247 1.014 1.884 41.907 97.775 
 feb ...............  40.570 4.226 987 1.884 36.545 77.993 
 mar ..............  41.415 4.257 1.220 1.884 44.593 109.261 
 apr ...............  41.570 4.255 1.927 1.884 35.653 105.052 
 maj ..............  41.721 4.324 2.143 1.884 38.979 117.672 
 jun ...............  42.119 4.355 2.645 1.884 53.361 117.809 
 jul ................  42.067 4.356 3.121 1.884 35.957 105.628 
 aug ..............  41.096 4.340 2.355 1.884 39.745 123.722 
 sep ...............  40.459 4.376 2.657 1.884 46.730 94.400 
 okt ...............  40.324 4.354 2.995 1.884 45.563 104.061 
 nov ..............  40.671 4.406 3.195 1.884 32.404 131.128 
 dec ...............  43.164 4.491 3.322 1.884 61.694 160.664 

2003 jan ...............  40.786 4.416 690 1.721 38.836 115.052 
 feb ...............  40.322 4.397 527 1.721 37.512 133.023 
 mar ..............  40.449 4.399 317 1.721 49.780 149.477 
 apr ...............  42.348 4.455 1.119 1.721 40.560 143.152 
 maj ..............  42.244 4.504 1.735 1.721 43.103 156.609 
 jun ...............  42.767 4.546 2.482 1.721 65.332 138.328 
 jul ................  42.655 4.551 2.519 1.721 47.885 170.091 
 aug ..............  41.953 4.559 2.574 1.721 39.616 163.080 
 sep ...............  41.719 4.561 2.916 1.721 54.342 132.820 
 okt ...............  41.909 4.565 2.945 1.721 35.700 142.706 
 nov ..............  42.459 4.618 3.273 1.721 37.800 150.586 
 dec ...............  44.984 4.701 2.975 1.721 90.929 157.279 
 
Jf. anm. og noter under aktiver. 
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NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel 1

Passiver 

Staten 
Andre 

passiver 

Grundfond 
og 

reservefond 

Kurs- 
regulerings- 

fond 
Sikrings- 

fond I alt Mio.kr.

94.548 573 300 • 42.727 203.525  .......................  1993
56.910 1.080 300 • 34.485 159.159  .......................  1994
38.808 1.523 300 • 35.927 151.920  .......................  1995
34.995 1.548 300 1.093 37.359 174.003  .......................  1996
33.954 1.333 300 2.107 38.742 204.271  .......................  1997
37.131 2.333 300 3.101 40.072 182.794  .......................  1998
39.678 3.445 300 20 41.439 281.802  .......................  1999
37.718 729 300 1.363 42.753 237.007  .......................  2000
43.510 539 300 1.454 44.951 295.286  .......................  2001
50.319 317 300 3.577 45.859 375.403  .......................  2002
43.981 562 300 3.310 46.635 397.307  .......................  2003

55.401 6.072 300 1.363 42.753 293.692  .................  jan 2002
68.934 6.158 300 1.363 42.753 281.714  ................  feb 
51.635 931 300 1.454 44.951 301.901  ...............  mar 
56.639 1.550 300 1.454 44.951 295.235  ................  apr 
46.351 2.145 300 1.454 44.951 301.925  ................  maj 
57.641 3.078 300 1.454 44.951 329.599  ................. jun 
61.615 4.031 300 1.454 44.951 305.364  ..................  jul 
71.450 4.605 300 1.454 44.951 335.901  ................ aug 
89.250 5.338 300 1.454 44.951 331.800  ................  sep 
80.840 5.871 300 1.454 44.951 332.598  ................  okt 
67.220 6.464 300 1.454 44.951 334.077  ................  nov 
46.687 6.916 300 1.454 44.939 375.515  ................  dec 

65.986 7.097 300 1.454 44.951 321.288  .................  jan 2003
76.081 7.267 300 1.454 44.951 347.555  ................  feb 

100.207 1.061 300 3.577 45.859 397.149  ...............  mar 
97.290 1.593 300 3.577 45.859 381.976  ................  apr 
93.189 2.304 300 3.577 45.859 395.146  ................  maj 
94.272 3.384 300 3.577 45.859 402.570  ................. jun 
82.516 4.003 300 3.577 45.859 405.677  ..................  jul 
90.671 4.146 300 3.577 45.859 398.057  ................ aug 
89.394 4.640 300 3.577 45.859 381.850  ................  sep 
84.332 5.195 300 3.577 45.859 368.810  ................  okt 
52.716 5.815 300 3.577 45.859 348.724  ................  nov 
40.880 6.342 300 3.577 45.859 399.547  ................  dec 
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SEDDELOMLØBET Tabel 2a

Mio.kr. 1000-kr. 500-kr. 200-kr. 100-kr. 50-kr. I alt1 
I alt, 

mio.stk. 

1993 ........................ 15.386 3.983 • 6.495 655 26.519 101 
1994 ........................ 17.294 4.693 • 6.646 695 29.328 107 
1995 ........................ 18.238 5.307 • 6.759 737 31.041 111 
1996 ........................ 19.280 5.819 • 6.926 778 32.803 116 
1997 ........................ 19.589 6.556 1.618 6.119 799 34.681 118 
1998 ........................ 19.787 8.088 2.182 5.881 851 36.789 123 
1999 ........................ 22.978 9.272 2.534 6.339 904 42.026 136 
2000 ........................ 22.049 8.789 2.688 5.825 917 40.268 130 
2001 ........................ 23.569 9.296 2.890 5.768 931 42.453 133 
2002 ........................ 23.434 9.395 3.065 5.731 956 42.581 134 
2003 ........................ 24.387 10.052 3.262 5.729 989 44.417 138 
 
Anm.: Ultimo. 
1 I opgørelsen af seddelomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden det særlige færøske seddelomløb (pr. 30. december 2003 

368 mio.kr.) og 20-, 10- og 5-kronesedler (pr. 30. december 2003 200 mio.kr.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

UDSTEDELSE AF NYE SEDLER Tabel 2b

Mio.kr. 1000-kr. 500-kr. 200-kr. 100-kr. 50-kr. I alt 

1993 ............................................   5.663  1.925 •  2.659  761  11.008 
1994 ............................................   5.319  3.102 •  3.721  757  12.899 
1995 ............................................   3.666  2.673 •  6.397  870  13.605 
1996 ............................................   3.021  1.435 •  3.556  800  8.812 
1997 ............................................   1.739  6.518 1  2.506 1  2.048  886  13.696 
1998 ............................................   10.5861  1.859  841  2.114  662  16.063 
1999 ............................................   10.139  2.303  611  5.539 1  1.092 1  19.683 
2000 ............................................   1.216  1.425  883  2.696  506  6.726 
2001 ............................................   2.530  1.114  669  1.317  623  6.251 
2002 ............................................   1.220  2.791  1.384  2.147  668  8.209 
2003 ............................................   2.663  4.039  1.741  2.748  667  11.858 
 
1 Stigningen i udstedelse af nye sedler skyldes udgivelsen af den nye seddelserie. 
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MØNTOMLØBET Tabel 3a

Mio.kr. 20-kr. 10-kr. 5-kr. 2-kr. 1-kr. 50-øre 25-øre I alt1 
I alt, 

mio.stk. 

1993 .............................  932  613  399  170  381  94 138  2.727  1.393 
1994 .............................  1.013  656  421  214  378  105 145  2.932  1.476 
1995 .............................  1.122  697  442  248  385  112 152  3.158  1.555 
1996 .............................  1.211  738  462  280  393  121 158  3.363  1.635 
1997 .............................  1.299  773  483  310  401  126 163  3.555  1.700 
1998 .............................  1.371  813  504  337  413  134 169  3.741  1.774 
1999 .............................  1.421  842  523  358  422  139 171  3.876  1.823 
2000 .............................  1.522  874  540  374  435  141 175  4.060  1.876 
2001 .............................  1.600  922  562  392  443  148 179  4.245  1.934 
2002 .............................  1.673  958  574  409  454  152 182  4.403  1.985 
2003 .............................  1.789  993  592  428  466  160 186  4.614  2.050 
 
Anm.: Ultimo.  
1 I opgørelsen af møntomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden 200-krone erindringsmønt (pr. 30. december 2003 76 

mio.kr.) og 2-kronemønter sat i omløb til og med 1959 (pr. 30. december 2003 11 mio.kr.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUKTION AF MØNTER (UDMØNTNING) Tabel 3b

Mio.kr. 20-kr. 10-kr. 5-kr. 2-kr. 1-kr. 50-øre 25-øre I alt 

1993 ............................................   13  11  8  88  16  7  4  147 
1994 ............................................   51  41  40  55  24  12  9  232 
1995 ............................................   72  94  29  40  35  8  10  288 
1996 ............................................   193  0  13  6  10  6  11  239 
1997 ............................................   48  37  26  53  7  7  7  185 
1998 ............................................   79  60  32  9  13  7  4  204 
1999 ............................................   83  40  24  41  6  7  5  206 
2000 ............................................   21  0  14  20  21  8  4  88 
2001 ............................................   58  48  28  22  15  6  3  180 
2002 ............................................   110  41  17  10  9  2  3  192 
2003 ............................................   115  32  13  3  5  5  4  178 
 
Anm.: Produktionen af 200-kronemønter (erindringsmønter) begyndte i 1990. Der blev i 1990 produceret 132.655 stk. til en værdi af 26,5 mio.kr., i

1992 100.300 stk. svarende til 20,1 mio.kr., i 1995 89.827 stk. svarende til 17,9 mio.kr., i 1996-97 60.022 stk. svarende til 12 mio.kr. og i 2000 
61.000 stk. svarende til 12,2 mio.kr. 
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PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN Tabel 4

Mio.kr. 
Indskuds- 
beviser1 Indlån Lån2 

Netto- 
stilling 

i alt 

Lån vedr. 
kontant- 
depoter 

1993 ............................  27.812 3.393 77.937 -46.732 1.267 
1994 ............................  25.979 2.817 56.031 -27.235 1.338 
1995 ............................  33.813 2.025 44.040 -8.202 1.361 
1996 ............................  30.865 15.565 33.822 12.608 1.438 
1997 ............................  52.738 18.456 19.901 51.293 1.655 
1998 ............................  34.752 12.612 29.775 17.589 2.912 
1999 ............................  99.896 6.536 33.123 73.309 4.991 
2000 ............................  51.874 8.099 25.335 34.638 2.677 
2001 ............................  113.620 3.705 63.408 53.917 2.150 
2002 ............................  160.664 10.106 81.167 89.603 3.208 
2003 .............................  157.279 12.945 48.024 122.200 3.123 

2002 jan .....................  97.775 8.204 52.092 53.887 2.834 
 feb .....................  77.993 9.358 41.343 46.008 2.885 
 mar ....................  109.261 2.158 44.904 66.515 2.379 
 apr .....................  105.052 5.057 42.935 67.174 2.762 
 maj ....................  117.672 2.324 42.086 77.910 2.895 
 jun .....................  117.809 4.038 56.139 65.708 2.902 
 jul ......................  105.628 7.398 47.574 65.452 3.348 
 aug ....................  123.722 2.459 58.524 67.657 2.879 
 sep .....................  94.400 10.978 49.314 56.064 2.807 
 okt .....................  104.061 12.773 57.894 58.939 2.758 
 nov ....................  131.128 5.713 64.394 72.448 2.344 
 dec .....................  160.664 10.108 81.167 89.605 3.208 

2003 jan .....................  115.052 2.776 45.038 72.789 3.086 
 feb .....................  133.023 3.605 72.219 64.409 2.858 
 mar ....................  149.477 8.843 113.159 45.161 2.786 
 apr .....................  143.152 7.833 105.545 45.440 3.427 
 maj ....................  156.609 8.372 86.836 78.145 2.793 
 jun .....................  138.328 14.560 71.153 81.735 2.902 
 jul ......................  170.091 12.774 91.090 91.775 3.252 
 aug ....................  163.080 4.577 86.027 81.630 2.867 
 sep .....................  132.820 12.962 63.510 82.272 2.909 
 okt .....................  142.706 3.921 59.408 87.219 2.887 
 nov ....................  150.586 6.874 42.052 115.408 2.689 
 dec .....................  157.279 12.874 48.024 122.129 3.123 
 
Anm.: Ultimo. Årstallene er fra Nationalbankens årsregnskaber. Månedstallene – også ultimo december – er fra månedsbalancerne. Tallene er ekskl. 

transaktioner vedrørende afviklingskonti. 
 Med virkning fra 21. juni 1999 blev kredsen af pengepolitiske modparter udvidet til også at omfatte realkreditinstitutter. Indtil dette tids-

punkt omfatter opgørelsen over sektorens nettostilling over for Nationalbanken således kun pengeinstitutter. 
  Til og med Beretning og regnskab 2001 er denne tabel opgjort ekskl. andelskasser samt grønlandske og færøske pengeinstitutter. 
1 Nominel værdi. 
2 Lån mod pant. Omfattede genkøbsforretninger til og med 20. juni 1999.  
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PENGEMÆNGDEN Tabel 5

Mia.kr. 
Seddel- og 

møntomløb1 
Indlån på 

anfordring 

Indlån på 
tidsindskud 

med 
oprindelig 

løbetid < 2 år

Indlån med 
opsigelsesvar

sel 
< 3 mdr. 

Genkøbs-
forretninger 

Udstedte 
obligationer 

mv. med 
oprindelig 

løbetid < 2 år

Penge-
mængden 

M3 

Stigning i 
pct. i forhold 

til året før 

1993 ............  25,2 268,9 113,5 17,7 0,0 4,0 429,4 … 
1994 ............  28,5 251,5 109,7 14,7 2,2 4,7 411,2 -4,2 
1995 ............  30,1 260,8 111,5 14,0 2,1 4,3 422,8 2,8 
1996 ............  31,1 291,7 117,9 16,2 3,5 7,0 467,4 10,5 
1997 ............  32,6 310,9 126,1 15,1 2,5 17,3 504,5 8,0 
1998 ............  33,9 333,2 121,9 14,9 1,9 17,4 523,2 3,7 
1999 ............  36,1 341,8 111,0 12,9 4,3 17,0 523,2 0,0 
2000 ............  37,4 348,6 101,6 6,9 3,3 8,7 506,4 -3,2 
2001 ............  39,2 375,6 102,7 9,9 4,0 15,0 546,4 7,9 
2002 ............  39,0 392,1 105,0 15,8 7,1 45,8 604,7 10,7 
2003 .............  41,0 428,1 112,2 19,2 2,7 87,6 690,8 14,2 

2002 jan .....  38,1 379,6 114,8 14,3 2,9 8,7 558,4 3,9 
 feb .....  37,8 375,8 110,8 14,3 3,9 11,3 554,0 2,1 
 mar ....  38,6 368,5 105,0 14,5 4,6 15,0 546,2 1,2 
 apr .....  38,5 394,4 114,9 14,3 3,9 15,7 581,8 3,1 
 maj ....  39,0 395,3 105,9 14,6 7,8 11,8 574,4 3,2 
 jun .....  39,0 381,5 108,7 15,2 8,6 11,8 564,9 2,1 
 jul ......  38,3 400,7 115,8 15,9 5,0 13,2 588,9 3,9 
 aug ....  38,6 403,3 111,3 17,0 2,3 16,4 588,9 1,7 
 sep .....  37,9 401,0 114,9 16,5 2,4 18,4 591,1 2,4 
 okt .....  37,9 402,7 124,7 14,4 3,9 20,9 604,6 2,9 
 nov ....  39,0 406,7 110,8 15,0 8,0 25,1 604,6 4,6 
 dec .....  39,0 392,1 105,0 15,8 7,1 45,8 604,7 10,7 

2003 jan .....  38,5 410,3 129,7 18,4 5,2 55,0 656,9 17,7 
 feb .....  38,4 411,5 126,3 19,1 4,0 71,3 670,5 21,1 
 mar ....  37,9 402,4 116,0 18,6 1,6 70,0 646,5 18,5 
 apr .....  39,0 425,5 132,8 19,0 2,8 82,7 701,9 20,7 
 maj ....  39,8 436,2 126,6 19,6 2,8 88,3 713,3 24,3 
 jun .....  39,5 424,9 115,1 19,5 3,3 85,6 687,9 21,9 
 jul ......  39,4 439,6 129,9 19,8 2,8 84,8 716,4 21,6 
 aug ....  39,4 434,5 127,0 19,9 3,0 83,7 707,5 20,1 
 sep .....  38,8 422,4 125,4 19,3 2,6 78,8 687,2 16,3 
 okt .....  39,8 440,4 133,1 19,3 3,9 92,8 729,2 20,6 
 nov ....  40,2 441,5 126,8 19,6 3,3 98,5 729,8 20,7 
 dec .....  41,0 428,1 112,2 19,2 2,7 87,6 690,8 14,2 
 
Anm.: Pengemængden beregnes i overensstemmelse med ECBs definition af harmoniserede pengemængdebegreber for EU: M1, M2 og M3. Heri 

indregnes indlændinges indskud i MFIer med kort løbetid i kroner og fremmed valuta. Særlige indlånsformer indgår i pengemængden (M2 
og M3) i det omfang, de ligger i det korte løbetidsbånd. Udstedte obligationer med en oprindelig løbetid på op til 2 år samt 
pengemarkedspapirer og andele udstedt af MFIer, er inkluderet i M3. Pengemængden fastlægges på baggrund af den konsoliderede
balance og omfatter MFI-sektorens likvide passiver i forhold til de pengeholdende sektorer – dvs. borgere og virksomheder, men ekskl. 
staten og valutaudlændinge, som i denne sammenhæng er at betragte som pengeneutrale. 

 Pengemængden M1 beregnes som summen af "Seddel- og møntomløb" og "Indlån på anfordring", og videre beregnes pengemængden M2 
som summen af M1, "Indlån på tidsindskud med oprindelig løbetid < 2 år" samt "Indlån med opsigelsesvarsel < 3 mdr." 

 MFI-sektoren omfatter danske Monetære Finansielle Institutioner, dvs. penge- og realkreditinstitutter, andre kreditinstitutter, pengemar-
kedsforeninger samt Danmarks Nationalbank. 

1 Seddel- og møntomløb ekskl. MFIers beholdning. 
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NATIONALBANKENS RENTESATSER Tabel 6

Pct. p.a. Diskonto 
Indskud 
på folio1 

Udlåns- 
og 

indskuds-
bevisrente2 Pct. p.a. Diskonto 

Indskud 
på folio1 

Udlåns- 
og 

indskuds-
bevisrente2

1994 6. jan  ........ 6,00 6,00 6,50     
 19.  -  ....... 5,75 5,75 6,25       
 18. feb ........ 5,50 5,50 6,00       
 15. apr ........ 5,25 5,25 5,90     
 2. maj ........     5,80 

    
 11.  - ........     5,70 
 13.  - ........ 5,00 5,00   

    
 19.  - ........     5,60     
 7. jul ........     5,50       

      
1995 8. mar ........ 6,00 6,00 7,00 

    
 6. apr ........     6,75 

      
 27.  - ........     6,50 

    
 18. maj  ........     6,35 

      
 6. jul ........ 5,75 5,75 6,20 
 27.  - ........     6,05     
 3. aug ........ 5,50 5,50 5,90       
 25.  - ........ 5,00 5,00       
 7. sep ........     5,50       
 28.  - ........     5,40     
 5. okt .........     5,30     
 9. nov ........ 4,75 4,75 5,15     
 23.  - ........     5,00     
 15. dec ........ 4,25 4,25 4,75     
 28.  - ........     4,60     

1996 11. jan ........     4,50     
 25.  - ........ 4,00 4,00 4,35     
 8. feb ........     4,25     
 7. mar ........ 3,75 3,75 4,10     
 21.  - ........     4,00     
 1. apr ........     3,90     
 19.  - ........ 3,25 3,25 3,80     
 6. jun ........     3,70     
 23. aug ........     3,50     

1997 10. okt ........ 3,50 3,50 3,75     

1998 6. maj ........ 4,00 4,00 4,25     
 29.  - ........ 3,75 3,75 4,00   
 21. sep ........ 4,25 4,25 5,00   
 8. okt ........    4,75   
 22.  - ........    4,65   
 5. nov ........ 4,00 4,00 4,40   
 26.  - ........    4,25   
 4.  dec ........ 3,50 3,50 3,95 

    
 
Anm.: Satser gældende ultimo året eller fra den anførte dato. 
1 Fra og med april 1992 til og med april 1997 blev indskud kun forrentet inden for tildelte rammer. Til og med marts 1992 kunne der også 

foretages træk på folio. Ved træk har renten været 0,5 til 1 pct. højere. 
2 Nationalbankens rentesats ved udlån mod pant samt ved salg og tilbagekøb af Nationalbankens indskudsbeviser. Ved tilbagekøb beregner 

Nationalbanken normalt et beskedent rentetillæg. De anførte satser er ekskl. dette tillæg. Nationalbankens udlånsrente hed indtil 21. juni 1999 
genkøbsrenten. 

1999 7. jan .....   3,75
  4. feb .....  3,25 3,25 3,50 

  1. mar .....      3,40 
  9. apr .....  2,75 2,75 2,90 
  17. jun .....      2,85 
  5. nov .....  3,00 3,00 3,30 

2000 4. feb .....  3,25 3,25 3,60 
  17. mar .....  3,50 3,50 3,85 
  28. apr .....  3,75 3,75 4,10 
  9. jun .....  4,25 4,25 4,70 
  23. aug .....      4,90 
  30.  - .....      5,10 
  1. sep .....  4,50 4,50   
  6.  - .....      5,00 
  27.  - .....      5,10 
  29.  - .....      5,60 
  6. okt .....  4,75 4,75   
  13.  - .....      5,50 
  27.  - .....      5,40 

2001 9. feb .....      5,30 
  14. maj .....  4,50 4,50 5,00 
  6. jul .....      4,95 
  31. aug .....  4,25 4,25 4,65 
  18. sep .....  3,75 3,75 4,15 
  5. okt .....      4,10 
  9. nov .....  3,25 3,25 3,60 

2002 1. feb .....      3,55 
  9. aug .....      3,50 
  30. - .....      3,45 

6. dec ..... 2,75 2,75 2,95

2003 7. mar .....  2,50 2,50 2,70 
23. maj .....   2,65

6. jun ..... 2,00 2,00 2,15
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ECBs RENTESATSER Tabel 7a

Primære markedsoperationer 

Auktioner til 
fast rente 

Auktioner til 
variabel rente 

Ikrafttrædelsesdato1 Indlånsfacilitet Fast rente Minimumsbudrente 
Marginal 

udlånsfacilitet 

2002 6. dec ...................................  1,75 - 2,75 3,75 

2003 7. mar ..................................  1,50 - 2,50 3,50 
 6. jun ...................................  1,00 - 2,00 3,00 
 
Kilde: ECB. 
1 Datoen henviser til indlånsfaciliteten og den marginale udlånsfacilitet. Hvad angår de primære markedsoperationer, træder renteændringerne i

kraft på datoen for den første operation efter den angivne dato. 
2 Den 8. juni 2000 meddelte ECB, at de primære markedsoperationer i Eurosystemet fra operationen med afvikling 28. juni 2000 skulle

gennemføres som auktioner til variabel rente. Minimumsbudrenten er den minimumsrente, som modparterne kan fremsætte bud til.  

 
 
 

RENTE VED ECBs PRIMÆRE MARKEDSOPERATIONER TIL VARIABEL RENTE Tabel 7b

 Variabel rente  Variabel rente  Variabel rente 

Pct. p.a. 

Minimums-
bud- 
rente 

Skærings-
rente  Pct. p.a. 

Minimums-
bud- 
rente 

Skærings-
rente  Pct. p.a. 

Minimums-
bud- 
rente 

Skærings-
rente 

2003 8. jan  ..... 2,75 2,83  2003 21. maj ..... 2,50 2,57  2003 8. okt .... 2,00 2,05 
 15. -  .....   2,80  28. - ..... 2,59  15. -  ....   2,05 
 22. -  .....   2,80  4. jun ..... 2,50  22. - ....   2,04 
 29. -  .....  2,79  7. -    ..... 2,00 2,09 25. - ....   2,04
 5. feb  .....   2,78  18. -  ..... 2,12  5. nov ....   2,04 
 12. -  .....   2,76  25. -  ..... 2,10  11. -  ....   2,03 
 19. -  .....   2,77  2. jul  ..... 2,10  19. -  ....   2,00 
 26. -  .....  2,75  9. - ..... 2,08 26. - ....   2,00
 4. mar  .....   2,75  9. -  ..... 2,09  3. dec ....   2,00 
 12. -  ..... 2,50 2,57  16. - ..... 2,08  10. -  ....   2,00 
 12. -  .....   2,55  23. jul  ..... 2,06  17. -  ....   2,00 
 19. -  .....   2,58  30. - ..... 2,06  23. -  ....   2,05 
 25. -  .....   2,53  6. aug .... 2,05  30. -  ....   2,02 
 2. apr  ....   2,53  13. -  ..... 2,05  2004 6. jan. ....   2,02 
 9. -  .....   2,53  20. -  .....   2,06  14. -   ....   2,00 
 16. -  .....   2,53  27. -  .....   2,08  21. -  ....   2,00 
 23. -  .....   2,54  3. sep ....   2,07  28. -  ....   2,01 
 30. -  .....   2,55  10. -  .....   2,07  4. feb ....   2,01 
 7. maj  .....   2,53  17. -  .....   2,07     
 7. -  .....   2,53  24. -  .....   2,06    
 14. -  .....  2,53  1. okt .... 2,05   
 
Kilde: ECB. 
Anm.: Jf. fodnote 2 i tabel 7a. Skæringsrenten henviser til den laveste budrente, til hvilken midler blev tildelt. 
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VALUTARESERVEN Tabel 8

Mio.kr. Guld 

Fordringer
på 

udlandet 

Fordringer
på Det 

Europæiske
Monetære

Institut 

Fordringer på
Den Inter-
nationale 

Valutafond1 
I alt 

brutto 

Forpligtel- 
ser over 

for 
udlandet 

I alt 
netto2 

1993 ................... 4.339 62.818 4.947 3.456 75.560 790 74.770 
1994 ................... 3.790 44.658 3.460 3.723 55.631 1.537 54.094 
1995 ................... 3.531 53.577 4.521 4.177 65.806 2.200 63.606 
1996 ................... 3.652 73.624 4.979 4.598 86.853 1.634 85.219 
1997 ................... 3.331 115.844 4.790 6.602 130.567 876 129.691 
1998 ................... 3.934 89.416 • 9.330 102.680 1.253 101.427 
1999 ................... 4.567 154.715 • 8.441 167.724 2.425 165.299 
2000 ................... 4.683 110.851 • 5.127 120.661 3.143 117.517 
2001 ................... 4.979 138.633 • 8.549 152.161 3.734 148.427 
2002 ................... 5.196 183.034 • 8.268 196.498 3.311 193.187 
2003 ................... 5.298 214.441 • 7.416 227.155 2.976 224.179 

2002 jan ............ 4.979 151.578 • 8.062 164.620 1.014 163.605 
 feb ............ 4.979 159.098 • 8.083 172.160 987 171.172 
 mar ........... 4.978 162.013 • 6.955 173.947 1.220 172.727 
 apr ............ 4.978 168.741 • 7.132 180.852 1.927 178.925 
 maj ........... 4.978 169.690 • 6.689 181.358 2.143 179.215 
 jun ............ 4.977 167.779 • 7.835 180.592 2.645 177.946 
 jul ............. 4.978 172.805 • 7.611 185.394 3.121 182.273 
 aug ........... 4.977 182.961 • 8.470 196.408 2.355 194.053 
 sep ............ 4.977 189.247 • 8.907 203.131 2.657 200.474 
 okt ............ 4.977 185.150 • 8.469 198.596 2.995 195.601 
 nov ........... 4.977 186.279 • 7.886 199.142 3.195 195.947 
 dec ............ 4.977 183.309 • 8.895 197.181 3.322 193.859 

2003 jan ............ 5.196 182.574 • 8.179 195.949 690 195.259 
 feb ............ 5.196 184.116 • 8.127 197.439 527 196.912 
 mar ........... 5.196 184.843 • 8.404 198.443 317 198.126 
 apr ............ 5.196 185.962 • 8.404 199.562 1.119 198.443 
 maj ........... 5.196 216.791 • 8.409 230.395 1.735 228.660 
 jun ............ 5.196 222.056 • 8.989 236.241 2.482 233.759 
 jul ............. 5.195 220.878 • 8.575 234.648 2.519 232.129 
 aug ........... 5.195 218.785 • 8.595 232.575 2.574 230.002 
 sep ............ 5.195 216.881 • 8.595 230.671 2.916 227.755 
 okt ............ 5.195 218.053 • 8.198 231.445 2.945 228.500 
 nov ........... 5.194 218.350 • 7.954 231.498 3.273 228.225 
 dec ............ 5.194 213.730 • 8.017 226.941 2.975 223.966 
 
Anm.: Ultimo. Årstallene er fra Nationalbankens årsregnskaber. Månedstallene – også ultimo december – er fra månedsbalancerne. 
1 Nationalbankens mellemværender med Den Internationale Valutafond er specificeret i tabel 9. 
2 Kursreguleringer af valutareserven medførte i 1993 en stigning på 4.965 mio.kr., i 1994 et fald på 7.715 mio.kr., i 1995 et fald på 3.841 mio.kr., i

1996 en stigning på 765 mio.kr., i 1997 en stigning på 1.454 mio.kr., i 1998 en stigning på 913 mio.kr., i 1999 et fald på 366 mio.kr., i 2000 et fald 
på 4.821 mio.kr., i 2001 en stigning på 3.437 mio.kr., i 2002 et fald på 699 mio.kr. og i 2003 en stigning på 161 mio.kr. 
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DANMARKS MELLEMVÆRENDER MED DEN INTERNATIONALE VALUTAFOND Tabel 9

Danmarks kvote 
i fonden 

Fondens krone- 
tilgodehavende 

Danmarks 
reservestilling 

over for fonden1 
Tildelte SDR 

(akkumuleret) 
Danmarks 

beholdning af SDR

 Mio.SDR Mio.kr. Mio.SDR Mio.kr. Mio.SDR Mio.kr. Mio.SDR Mio.kr. Mio.SDR Mio.kr. 

1993 ...................  1.070 9.953 761 7.077 309 2.876 179 1.664 62 580 
1994 ...................  1.070 9.502 775 6.886 295 2.616 179 1.589 125 1.107 
1995 ...................  1.070 8.818 670 5.521 400 3.297 179 1.474 107 880 
1996 ...................  1.070 9.134 648 5.533 422 3.601 179 1.527 117 997 
1997 ...................  1.070 9.856 602 5.545 468 4.311 179 1.648 249 2.291 
1998 ...................  1.070 9.605 277 2.483 793 7.122 179 1.606 246 2.208 
1999 ...................  1.643 16.667 1.061 10.762 582 5.905 179 1.815 250 2.536 
2000 ...................  1.643 17.167 1.203 12.568 440 4.599 179 1.869 51 528 
2001 ...................  1.643 17.306 1.076 11.335 567 5.971 179 1.884 223 2.354 
2002 ...................  1.643 15.811 921 8.863 722 6.948 179 1.721 76 730 
2003 ...................  1.643 14.488 957 8.435 686 6.053 179 1.577 55 481 
 
Anm.: Ultimo. Omregning fra SDR til danske kroner er foretaget efter SDR-kursen ultimo året. Ud over ovenstående mellemværender er der ultimo 

2003 udlånt 882 mio.kr. til Poverty Reduction and Growth Facility. 
1 Danmarks reservestilling over for Valutafonden opgøres som forskellen mellem kvoten og fondens kronetilgodehavende. 

CENTRALKURS OG UDSVINGSBÅND OVER FOR EURO I ERM2 Tabel 10

Kroner pr. 100 euro Danmark 

Øvre udsvingsgrænse .......................................................................................... 762,824 
Centralkurs ........................................................................................................... 746,038 
Nedre udsvingsgrænse ........................................................................................ 729,252 



 

03-03-2004 09:16    Antal sider: 181   Rev. nr. 172   H:\Aarsberetninger\2003\Dansk\Hel.doc  Oprettet af Hanne 

Christensen    

176 

 
 
 
 

VALUTAKURSER Tabel 11

Kroner pr. 100 enheder 
Euro1 
(EUR) 

Amerikanske
dollar 
(USD) 

Japanske yen
(JPY) 

Britiske pund
(GBP) 

Svenske 
kroner 
(SEK) 

Norske kroner
(NOK) 

1993 ................................... • 649,45 5,8736 974,42 83,33 91,38 
1994 ................................... • 635,23 6,2171 972,32 82,32 90,07 
1995 ................................... • 560,53 5,9799 884,61 78,65 88,45 
1996 ................................... • 579,59 5,3316 905,17 86,47 89,79 
1997 ................................... • 660,86 5,4761 1.082,32 86,54 93,36 
1998 ................................... • 669,70 5,1338 1.109,36 84,23 88,70 
1999 ................................... 743,56 698,34 6,1755 1.129,49 84,46 89,47 
2000 ................................... 745,37 809,03 7,5081 1.223,33 88,26 91,89 
2001 ................................... 745,21 831,88 6,8522 1.197,74 80,58 92,60 
2002 ................................... 743,04 788,12 6,2969 1.182,10 81,12 99,03 
2003 ................................... 743,07 658,99 5,6840 1.074,99 81,45 93,03 

2002 jan ..........................  743,29 841,68 6,3475 1.205,53 80,55 93,84 
 feb ..........................  742,99 854,00 6,3926 1.214,84 80,91 95,44 
 mar .........................  743,23 848,49 6,4806 1.206,82 82,03 96,29 
 apr ..........................  743,41 839,81 6,4178 1.211,00 81,42 97,50 
 maj .........................  743,54 811,31 6,4199 1.184,19 80,66 98,90 
 jun ..........................  743,30 777,47 6,3067 1.154,04 81,57 100,39 
 jul ...........................  743,01 748,97 6,3450 1.163,40 80,18 100,35 
 aug .........................  742,70 759,62 6,3860 1.167,21 80,31 99,99 
 sep ..........................  742,71 757,30 6,2750 1.177,83 81,02 100,89 
 okt ..........................  742,97 757,30 6,1115 1.179,44 81,60 101,22 
 nov .........................  742,80 741,82 6,1062 1.165,94 81,79 101,49 
 dec ..........................  742,62 729,94 5,9784 1.156,82 81,64 101,78 

2003 jan ..........................  743,24 699,87 5,8941 1.131,15 81,03 101,37 
 feb ..........................  743,17 689,86 5,7795 1.109,81 81,26 98,52 
 mar .........................  742,74 687,47 5,7959 1.088,25 80,50 94,68 
 apr ..........................  742,56 684,89 5,7083 1.077,96 81,12 94,82 
 maj .........................  742,46 642,66 5,4773 1.042,06 81,11 94,35 
 jun ..........................  742,50 637,23 5,3826 1.058,78 81,44 90,97 
 jul ...........................  743,32 653,70 5,5075 1.061,33 80,92 89,68 
 aug .........................  743,22 667,44 5,6180 1.063,03 80,45 90,03 
 sep ..........................  742,73 662,17 5,7611 1.065,77 81,91 90,64 
 okt ..........................  743,01 635,51 5,7998 1.065,15 82,46 90,31 
 nov .........................  743,70 635,69 5,8187 1.073,59 82,69 90,73 
 dec ..........................  744,17 607,03 5,6270 1.060,36 82,54 90,51 
 
Anm.: Års-/månedsgennemsnit. Fra og med januar 2002 er de anførte kurser fastsat på grundlag af markedskurser kl. 14.15, mens de tidligere blev 

fastsat på grundlag af markedskurser kl. 11.30. SDR-kursen er dog ikke fastsat direkte på grundlag af markedskurser, men beregnet på 
basis af en kurv af valutaer. Denne kurv offentliggøres af Den Internationale Valutafond, IMF, og er senest ændret 1. januar 2001. 

 For en række valutaer er der kun angivet års- og månedsgennemsnit for de seneste år, eftersom tabellen alene omfatter kurser fastsat af 
Nationalbanken. 

 Sammensætningen af valutakurslisten er ændret med virkning fra 1. januar 2002, jf. Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2001, 
side 131. 

1 Historiske års- og månedsgennemsnit for de tidligere nationale valutaer i eurolandene og den herudfra sammenvejede ecu, der efterfølgende 
blev omdøbt til euro, findes i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2001 og tidligere. Valutakurser på daglig basis kan hentes på 
www.nationalbanken.dk, både under Markedsinfo og Statistik (Hent statistik – Database). 



 

03-03-2004 09:16    Antal sider: 181   Rev. nr. 172   H:\Aarsberetninger\2003\Dansk\Hel.doc  Oprettet af Hanne 

Christensen    

177

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAKURSER Tabel 11

Islandske 
kroner 
(ISK) 

Schweizer- 
franc 
(CHF) 

Canadiske 
dollar 
(CAD) 

Australske 
dollar 
(AUD) 

Newzea- 
landske 
dollar 
(NZD) 

SDR 
(XDR) 

Nominel 
effektiv 

kronekurs 
(1980 = 100) 

9,59 439,43 503,09 440,77 351,63 906,68 99,9 
9,08 465,26 465,51 464,62 377,06 909,23 99,9 
8,65 474,22 408,39 415,80 367,64 849,63 103,9 
8,69 469,65 425,08 453,67 398,76 841,42 102,9 
9,31 455,35 477,44 490,90 437,20 909,13 100,0 
9,41 462,37 452,28 421,66 359,66 908,10 101,3 
9,64 464,63 470,26 450,86 369,27 954,73 99,6 

10,27 478,68 544,49 469,29 367,89 1.065,90 95,6 
8,56 493,47 537,54 430,51 349,85 1.059,21 96,9 
8,62 506,47 501,86 427,91 364,87 1.019,83 97,7 
8,58 488,88 470,27 428,17 382,69 921,93 101,2 

8,20 504,10 525,99 434,90 356,97 1.054,21 97,2 
8,43 502,87 535,32 438,02 357,71 1.063,05 96,9 
8,45 506,34 534,66 444,77 366,45 1.061,04 96,7 
8,64 507,15 530,77 449,50 371,78 1.055,20 96,8 
8,82 510,20 523,45 446,28 374,36 1.036,22 97,3 
8,72 504,90 507,80 442,22 380,62 1.011,24 97,8 
8,75 508,09 485,12 414,75 360,05 996,40 98,3 
8,82 507,45 484,41 411,62 352,42 1.003,65 98,2 
8,65 507,01 481,23 414,35 356,31 1.001,03 98,2 
8,63 507,16 479,98 416,73 364,59 997,86 98,2 
8,62 506,24 472,11 416,21 368,58 987,42 98,4 
8,74 505,63 468,25 411,18 372,36 976,91 98,8 

8,80 508,35 454,20 407,99 378,30 955,53 99,5 
8,88 506,46 455,99 410,37 382,01 945,21 100,1 
8,81 505,45 465,96 413,84 381,00 941,87 100,6 
8,90 496,31 468,55 416,85 376,92 937,46 100,8 
8,80 490,02 463,82 415,96 370,13 904,66 101,9 
8,60 481,92 470,61 423,56 370,63 901,21 102,2 
8,48 480,30 473,74 432,63 383,46 913,93 101,8 
8,37 482,62 477,47 434,39 388,46 924,30 101,5 
8,36 480,00 484,58 437,74 386,31 924,33 101,2 
8,33 479,83 479,76 440,58 382,13 909,82 101,5 
8,39 477,05 484,21 455,26 399,70 911,45 101,4 
8,30 478,88 461,99 448,01 392,60 889,78 102,2 
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VALUTAKURSER Tabel 11

Kroner pr. 100 enheder 

Estiske 
kroon 
 (EEK) 

Lettiske 
lats 

(LVL) 

Litauiske
litas 
(LTL) 

Polske 
zloty 
(PLN) 

Tjekkiske
koruna 
(CZK) 

Ungarske
forint 
(HUF) 

Hongkong 
dollar 
(HKD) 

Singapore
dollar 
(SGD) 

1993 ............................ … … … … … … … … 
1994 ............................ … … … … … … … … 
1995 ............................ … … … … … … … … 
1996 ............................ … … … … … … … … 
1997 ............................ … … … … … … … … 
1998 ............................ … … … … … … … … 
1999 ............................ … … … 176,05 20,19 2,94 … … 
2000 ............................ … … … 186,03 20,95 2,87 … … 
2001 ............................ … … … 203,05 21,88 2,91 … … 
2002 ............................ 47,49 1.279,75 214,79 193,07 24,13 3,06 101,05 439,96 
2003 ............................ 47,49 1.161,21 215,21 169,26 23,34 2,93 84,62 378,02 

2002 jan ..................... 47,50 1.322,95 210,49 206,97 23,18 3,05 107,92 457,62 
 feb ..................... 47,49 1.331,49 215,19 204,02 23,37 3,05 109,50 466,26 
 mar .................... 47,50 1.335,20 215,28 205,05 23,64 3,04 108,79 464,15 
 apr ..................... 47,51 1.328,08 215,31 206,84 24,51 3,07 107,67 459,20 
 maj .................... 47,52 1.301,18 215,37 200,58 24,34 3,05 104,02 450,59 
 jun ..................... 47,51 1.271,82 215,30 192,92 24,54 3,06 99,68 436,30 
 jul ...................... 47,49 1.248,36 215,19 181,78 25,00 3,01 96,02 427,15 
 aug .................... 47,47 1.259,35 215,12 181,88 24,12 3,03 97,39 432,70 
 sep ..................... 47,47 1.256,24 215,12 182,48 24,60 3,05 97,09 428,83 
 okt ..................... 47,49 1.248,10 215,19 183,77 24,23 3,05 97,10 424,30 
 nov .................... 47,47 1.235,45 215,13 187,72 24,16 3,12 95,12 420,48 
 dec ..................... 47,46 1.227,99 215,11 186,28 23,81 3,15 93,60 415,95 

2003 jan ..................... 47,50 1.199,76 215,25 182,65 23,60 3,09 89,74 403,27 
 feb ..................... 47,50 1.192,69 215,26 178,41 23,49 3,03 88,45 395,25 
 mar .................... 47,47 1.187,85 215,11 171,30 23,39 3,03 88,15 391,90 
 apr ..................... 47,46 1.181,68 215,04 172,77 23,48 3,02 87,81 385,20 
 maj .................... 47,45 1.141,59 215,03 171,66 23,65 3,02 82,41 370,27 
 jun ..................... 47,46 1.134,43 215,05 167,47 23,63 2,84 81,71 367,06 
 jul ...................... 47,51 1.148,40 215,28 167,54 23,32 2,82 83,82 372,51 
 aug .................... 47,50 1.161,97 215,26 170,08 23,02 2,86 85,58 380,67 
 sep ..................... 47,47 1.163,68 215,10 166,44 22,96 2,91 85,04 379,21 
 okt ..................... 47,49 1.146,12 215,21 161,72 23,23 2,91 82,08 366,36 
 nov .................... 47,53 1.149,35 215,39 161,08 23,26 2,87 81,89 367,62 
 dec ..................... 47,56 1.123,47 215,54 159,81 23,03 2,81 78,19 354,67 
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