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Seneste økonomiske og monetære udvikling 

Oversigten vedrører perioden fra midten af november 2003 til midten af 
februar 2004 

 
DE INTERNATIONALE FINANSIELLE MARKEDER 

Der er usikkerhed om, hvor robust det begyndende internationale op-
sving er, og om det især i Europa vil snuble i starten. Længst fremme i 
konjunkturcyklen er USA, men også i Japan er der fremgang efter lang 
tids stagnation. I euroområdet er økonomien svagere, og de fremadret-
tede indikatorer er ikke entydige. 

På trods af fremgang i den amerikanske økonomi fortsatte svækkelsen 
af dollar over for euro ind i indeværende år. Fra begyndelsen af 2002 til 
midten af januar blev dollaren svækket over 30 pct. over for euroen til 
en kurs på 1,28 dollar pr. euro, hvilket også var kursen i midten af fe-
bruar. Ved euroens indførelse pr. 1. januar 1999 var dollarkursen 1,17 
dollar pr. euro. Svækkelsen af dollar synes relateret til bekymring over 
finansieringen af det store og voksende betalingsbalanceunderskud i 
USA samt holdbarheden af de offentlige finanser på længere sigt. Set i 
et længere perspektiv er dollarens aktuelle kurs over for euroen1 ikke 
specielt lav, jf. figur 1. 

Over for en række andre valutaer, bl.a. mange asiatiske, har dollar-
svækkelsen været mindre udtalt. Bank of Japan har søgt at holde yen-
kursen nede ved massive interventioner gennem 2003 og ind i indevæ-
rende år. Målt i effektive termer, dvs. over for en bred kurv af valutaer, 
er dollaren svækket ca. 10 pct. siden begyndelsen af 2002. 

De forbedrede konjunkturer gennem andet halvår 2003 har ikke givet 
sig udslag i stigende lange renter. Såvel den amerikanske som den tyske 
10-årige statsobligationsrente er faldet siden årsskiftet og var medio 
februar ca. 4,1 pct., det samme niveau som for et halvt år siden. Den 
japanske 10-årige rente var 1,3 pct. At konjunkturopgangen i specielt 
USA ikke har medført højere lange renter tyder på, at der i markedet er 
udbredt tillid til, at inflationen forbliver moderat også på mellemlangt 
sigt. Dette skal bl.a. ses på baggrund af, at kerneinflationen i USA er lav 
og faldende og lønstigningerne moderate. De pengepolitiske renter i 
USA, Japan og euroområdet har været uændrede siden juni sidste år.  

 1
  Før 1. januar 1999 er anvendt dollarens kurs over for D-mark. 
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De forbedrede udsigter for specielt amerikansk økonomi har smittet af 
på aktierne. S&P 500-indekset lå midt i februar godt 15 pct. over somme-
rens niveau. Det europæiske Stoxx 50-indeks er steget tilsvarende, mens 
stigningen i det japanske Nikkei-indeks har været lidt svagere. 

DOLLAR I FORHOLD TIL EURO Figur 1 

Anm.: Før 1. januar 1999 er anvendt dollarens kurs over for D-mark. Sidste observation er uge 7 2004. 

  

 

PRISEN PÅ RÅOLIE (BRENT) Figur 2 

Anm.: 
Kilde: 

Sidste observation er uge 7. 
EcoWin. 
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Råvarepriserne målt i dollar fortsatte den stigende tendens i 4. kvartal 
og ind i indeværende år. Industrielle metaller, der er særligt konjunktur-
følsomme, er steget endnu mere – næsten 30 pct. siden oktober. Målt i 
euro har udviklingen været mere moderat. Ud over de forbedrede 
vækstudsigter i de store industrilande skyldes prisstigningerne også en 
stærk underliggende vækst i efterspørgslen fra hurtigt voksende øko-
nomier, især Kina. 

Olieprisen (Brent) målt i dollar har siden maj sidste år fulgt en stigende 
trend og lå midt i februar lige under 30 dollar pr. tønde, kun lidt lavere 
end niveauet op til Irak-krigen i begyndelsen af 2003. Målt i euro har 
prisen over perioden imidlertid ligget stort set konstant, jf. figur 2. 

 
DEN INTERNATIONALE ØKONOMISKE UDVIKLING 

USA 
Det amerikanske BNP i faste priser steg 1,0 pct. i 4. kvartal i forhold til 3. 
kvartal sidste år. Selv om der var tale om en halvering af vækstraten i 
forhold til det meget høje niveau i 3. kvartal, var det klart højere end 
stigningstakten i første halvår og sandsynligvis i overkanten af produk-
tionspotentialet på lidt længere sigt. Væksten var bredt funderet med 
stigning i såvel det private forbrug, investeringerne og ikke mindst eks-
porten, der nød godt af den faldende dollarkurs.  

Væksten i USA er blevet stimuleret af en særdeles lempelig finans- og 
pengepolitik. Mens pengepolitikken globalt har været lempelig, er det 
særligt i USA, at finanspolitikken har været ekspansiv. Budgetunder-
skuddet var således 4,9 pct. af BNP i 2003 og ventes at stige yderligere i 
indeværende år. Underskuddet er udtryk for en markant vending i løbet 
af få år fra et overskud på 1,4 pct. af BNP i 2000, jf. figur 3, til et under-
skud, der er et af de højeste blandt de industrialiserede lande. Kun en 
mindre del af forværringen kan tilskrives konjunkturudviklingen, mens 
resten skyldes skattelettelser samt nye udgifter. Den konsolidering, der 
skete op gennem 1990'erne, er dermed sat over styr på kort tid. Stats-
gælden er med ca. 50 pct. af BNP stadig lavere end i euroområdet og 
specielt Japan, men over niveauet i UK. 

Spørgsmålet er, om det økonomiske opsving bliver selvbærende, så 
det kan fortsætte, også når de ekspansive effekter af den økonomiske 
politik ebber ud. Stigningen i forbrug og investeringer i 2. halvår er bl.a. 
blevet stimuleret af en stor skattepakke med generelle indkomstskatte-
nedsættelser, skattelettelser til børnefamilier samt udvidede afskriv-
ningsmuligheder for virksomheder. En del af tiltagene er dog midlerti-
dige. Præsidenten har foreslået at gøre lettelserne permanente, hvilket 
yderligere vil forværre udsigterne for de offentlige finanser. 
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SALDOEN PÅ DE OFFENTLIGE FINANSER I USA Figur 3 

Anm.: 
 
Kilde: 

Den strukturelle saldo viser saldoen på de offentlige budgetter, efter at der er korrigeret for konjunkturudviklin-
gen. 
OECD, Economic Outlook nr. 74. 

  

 

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I USA IFØLGE TO KILDER Figur 4 

Anm.: 
 
 
 
 
 
Kilde: 

Household survey spørger en stikprøve af amerikanske husholdninger, om de er i beskæftigelse, mens det i
establishment survey er virksomhedernes beskæftigelse, der spørges til, også på stikprøvebasis. En del af forskellen 
mellem de to beskæftigelsesmål er, at establishment survey ikke inkluderer selvstændige, ansatte i landbruget 
samt uaflønnede familiemedlemmer. Establishment survey fanger endvidere ikke beskæftigede i nye virksomhe-
der, så hurtigt som household survey. Omvendt er stikprøvestørrelsen i establishment survey betydeligt større end 
i household survey.  
EcoWin. 
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Opsvingets holdbarhed afhænger også af udviklingen på arbejdsmarke-
det. Der er flere kilder til opgørelse af den amerikanske beskæftigelse, og 
de er ikke overensstemmende i beskrivelsen af den seneste udvikling, jf. 
figur 4. Ifølge det ene mål er beskæftigelsen steget, mens den ifølge det 
andet er faldet. Det synes dog som om, at opsvinget hidtil kun har haft en 
relativt lille effekt på beskæftigelsen. Der tales om "jobless recovery".  

I positiv retning tæller, at boligmarkedet fortsat er stærkt, hvilket un-
derstøtter privatforbruget, ligesom eksporten stimuleres af den falden-
de dollar. Alt i alt synes udsigterne for fortsat pæn vækst i den ameri-
kanske økonomi i indeværende år gode, og virksomhedstilliden er da 
også steget markant, jf. figur 5.  

Et risikomoment, der kan true opsvinget på lidt længere sigt, er de 
fortsat store ubalancer i amerikansk økonomi. Ud over budgetunder-
skuddet er der et stort underskud på betalingsbalancen, i 2003 på om-
kring 5 pct. af BNP, jf. artiklen om USAs betalingsbalanceunderskud og 
dollaren, side 47ff. Hvor det tidligere i høj grad var udlændinges køb af 
amerikanske aktier, der finansierede underskuddet, er en væsentlig del 
af finansieringen de senere år sket via asiatiske centralbankers – specielt 
Japans og Kinas – køb af amerikanske statsobligationer. Valutareserver-
ne i mange asiatiske lande er nu de største nogensinde. 

Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var 1,9 pct. i december. 
Ekskl. fødevarer og energi var stigningstakten 1,1 pct. Kerneinflationen 
har været faldende de seneste par år. Den svækkede dollar lægger et 

VIRKSOMHEDSTILLID OG INDUSTRIPRODUKTION I USA Figur 5 

Anm.: 
Kilde: 

ISM-indekset viser udviklingen i virksomhedstillid i fremstillingssektoren i USA. Sidste observation er januar 2004. 
Ecowin.  
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opad rettet pres på priserne, fordi importvarer bliver dyrere, men da 
udenrigshandelen ikke udgør nogen stor andel af den amerikanske 
økonomi, vil effekten på forbrugerpriserne være begrænset. Lønninger-
ne i industrien stiger med omkring 2,5 pct. p.a., så der har været en posi-
tiv udvikling i reallønnen for en typisk industriarbejder.  

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har holdt renten, Fed 
funds target rate, uændret siden juni sidste år, hvor den blev sænket 
0,25 pct. til 1 pct. Federal Reserve vurderer, at risiciene for henholdsvis 
vækst og inflation er stort set balancerede og giver udtryk for at "With 
inflation quite low and resource use slack, the Committee believes that 
it can be patient in removing its policy accommodation"1.  

 
Japan 
Den japanske økonomi er vokset pænt gennem det seneste år, senest med 
en kvartalsvis vækst på 1,7 pct. i 4. kvartal. Væksten blev drevet af ekspor-
ten og erhvervsinvesteringerne, mens det private forbrug var svagt. Det er 
særligt efterspørgsel efter japanske produkter i Asien, der forklarer væk-
sten i den japanske eksport, mens afsætningen til USA og EU har udviklet 
sig svagere. 

Japan har gennem flere år haft deflation, dvs. et faldende generelt 
prisniveau. Deflationen har dog været aftagende gennem det seneste 
år, og mod slutningen af 2003 var årsvæksten i priserne målt ved for-
brugerprisindekset kun svagt negativ. Udviklingen forklares dog delvis 
af midlertidige faktorer, så der er ikke umiddelbart udsigt til en varig 
positiv inflationstakt. Lønstigningstakten er tæt på nul. 

Svækkelsen af dollaren og mange asiatiske valutaer knyttet til dolla-
ren kan på sigt udgøre et problem for den eksportdrevne japanske øko-
nomi. Bank of Japan har derfor søgt at begrænse styrkelsen af yen ved 
massive opkøb af dollar mod yen i valutamarkedet. Bankernes likviditet 
er øget, hvilket sammen med en pengepolitisk rente tæt på nul betyder, 
at pengepolitikken i Japan er særdeles lempelig. 

 
Euroområdet 
I modsætning til USA og Japan har væksten i euroområdet i 2. halvår 
2003 været forholdsvis svag, henholdsvis 0,4 pct. og 0,3 pct. i 3. og 4. 
kvartal i forhold til kvartalet før. Væksten i 2. halvår var dog stærkere 
end i 1. halvår. 

Tegnene på et begyndende opsving findes hovedsageligt i tillidsindika-
torerne. Virksomhedstilliden i fremstillingssektoren var således stigende 
mod årets slutning, men bøjede af i december og januar, jf. figur 6. Den 

 1
  Press Release, Federal Reserve, January 28, 2004. 
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positive udvikling i eksporten trues af den markante styrkelse af euroen. 
Det er tvivlsomt, om de bedre afsætningsmuligheder på eksportmarke-
derne fuldt ud vil være i stand til at kompensere for konkurrenceevne-
forværringen. Fortsat fremgang i økonomien i euroområdet afhænger 
således i høj grad af udviklingen i den indenlandske efterspørgsel, som 
har været stort set uændret siden 2001. Eurostyrkelsen øger imidlertid 
realindkomsterne i eurolandene. Med et fortsat svagt arbejdsmarked og 
stor ledig kapacitet i virksomhederne er udsigterne for vækst i den in-
denlandske efterspørgsel dog kun moderat positive. Konsensusskønnet 
fra februar for væksten i euroområdet i år er 1,8 pct.  

Arbejdsløsheden i euroområdet har de seneste måneder stabiliseret sig 
og var i december 8,8 pct. svarende til over 12 millioner ledige. En mo-
derat fremgang i økonomien vil næppe være nok til i første omgang for 
alvor at få ledigheden ned, da kapacitetsudnyttelsen i virksomhederne 
som nævnt er lav. 

Både Tyskland og Frankrig overskred i 2003 for andet år i træk EU-
traktatens grænse for budgetunderskud på maksimalt 3,0 pct. af BNP. 
Underskuddene blev lidt over 4 pct. af BNP med udsigt til fornyet over-
skridelse i indeværende år, hvor også Portugal forventes at komme over 
grænsen, jf. EU-Kommissionens efterårsprognose 2003. Rådet af Øko-
nomi- og Finansministre, Ecofin-Rådet, besluttede imidlertid i november 
at sætte proceduren om uforholdsmæssigt store underskud i Tyskland 
og Frankrig i bero, således at der ikke bliver tale om sanktioner fra EUs 

VIRKSOMHEDSTILLID OG INDUSTRIPRODUKTION I EUROOMRÅDET Figur 6 

Anm.: 
Kilde: 

PMI-indekset viser udviklingen i virksomhedstillid i fremstillingssektoren i euroområdet. 
EcoWin.  
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side over for de to lande i første omgang. Kommissionen har besluttet at 
få proceduren omkring beslutningen prøvet ved EF-domstolen. 

Målt ved HICP-indekset har inflationen i euroområdet fluktueret om-
kring 2,0 pct. det seneste halve år og dermed været tæt på ECBs mellem-
fristede mål om en prisstigningstakt på under, men tæt på 2 pct. Den sto-
re ledige kapacitet er med til at moderere prisstigningstakten, og det 
samme gælder den stigende eurokurs. Omvendt har højere prisstigninger 
på fødevarer, bl.a. som følge af sommerens tørke i Sydeuropa, trukket 
prisstigningstakten lidt op. Fremadrettet vil priserne også blive påvirket i 
opadgående retning af afgiftsforhøjelser på bl.a. tobak i Tyskland og 
Frankrig. Ekskl. fødevarer, energi, alkohol og tobak var inflationen 1,6 
pct. i januar og har været på det niveau i nogen tid. ECB har ikke ændret 
renten siden nedsættelsen på 0,5 pct. til 2,0 pct. i juni sidste år.  

Væksten i Tyskland var negativ sidste år og har gennem de seneste tre 
år under ét stort set været nul. Både arbejdsløshed og budgetunderskud 
har været stigende. Væksten i Tyskland har siden midten af 1990'erne 
været lavere end i andre EU-lande, jf. figur 7. 

Den tyske regering søger nu at sætte gang i økonomien med en frem-
rykning af skattelettelser fra 2005 til 2004, så den samlede lettelse i år 
bliver omtrent dobbelt så stor som oprindelig planlagt, i alt ca. 15 mia. 
euro. Dette vanskeliggør yderligere bestræbelserne på at få nedbragt 
budgetunderskuddet. Der er samtidig en stigende erkendelse af, at lan-
dets økonomiske problemer ikke mere vedvarende kan løses alene med 

UDVIKLINGEN I REALT BNP I UDVALGTE EU-LANDE  Figur 7 

Kilde: EcoWin. 
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finanspolitiske instrumenter. Der er behov for strukturelle reformer af 
bl.a. arbejdsmarkedet. I løbet af 2003 blev der vedtaget en række så-
danne tiltag, jf. boks 1. Det er opfattelsen bl.a. hos de tyske vismænd, at 
disse tiltag peger i den rigtige retning, men er utilstrækkelige.  

 
UK 
Væksten i den britiske økonomi har overrasket positivt i 2. halvår 2003, 
og for året som helhed steg det reale BNP med 2,1 pct. drevet af den 
indenlandske efterspørgsel. 

STRUKTURREFORMER I TYSKLAND Boks 1  

Den tyske økonomi har gennem lang tid været kendetegnet ved relativ lav vækst og 

høj arbejdsløshed. Det er fra mange sider, bl.a. OECD og IMF, blevet påpeget, at en 

væsentlig del af årsagen skal findes i uhensigtsmæssige strukturer på først og frem-

mest arbejdsmarkedet og i den måde, det sociale system er skruet sammen. Der er 

med andre ord behov for strukturreformer snarere end almindelig konjunkturpolitik, 

hvis Tyskland på holdbar vis skal bringes ud af lavvæksten. 

De sociale sikringsordninger, dvs. syge-, arbejdsløsheds-, pensions-, pleje- samt ulyk-

kesforsikring, er centrale i det tyske sociale system. Disse ordninger finansieres i væ-

sentlig omfang via sociale afgifter, der fungerer som en skat på arbejde, og dermed 

er medvirkende til, at de tyske timeomkostninger er blandt de højeste i OECD. Samti-

dig er arbejdstiden blandt de laveste. Hertil kommer, at arbejdsmarkedet er relativt 

ufleksibelt sammenholdt med mange andre lande bl.a. med hensyn til virksomheder-

nes muligheder for at opsige overflødig arbejdskraft samt begrænsede muligheder 

for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse. 

 På udgiftssiden er den demografiske udvikling med stadig flere ældre i forhold til 

erhvervsaktive samt relativt høje ydelser fx på pensionsområdet, der næsten fuld-

stændigt er i offentligt regi, med til at presse de offentlige udgifter i vejret. 

Reformtiltagene har tidligere været små og forsigtige, men i foråret 2003 fremlag-

de den tyske regering et reformprogram, Agenda 2010, der i løbet af året udmønte-

des i en række nye tiltag. Blandt de væsentligste på arbejdsmarkedsområdet var re-

duktioner i arbejdsløshedsunderstøttelsen, skrappere krav til de langtidsledige om at 

tage anvist arbejde samt lettere adgang for virksomheder med mellem 5 og 10 ansat-

te til at afskedige overflødig arbejdskraft (de helt små virksomheder havde allerede 

denne mulighed). Uden for arbejdsmarkedsområdet blev vedtaget strammere kriteri-

er for tildeling af sociale ydelser. 

En del økonomer, bl.a. de tyske økonomiske vismænd samt lederen af Ifo-

instituttet, har udtrykt bekymring for, om de vedtagne reformer er omfattende og 

dybtgående nok til at løse problemerne i den tyske økonomi. Bekymringen må ses på 

baggrund af, at de strukturelle problemer i økonomien over årene har fået lov at vok-

se sig ganske store. Der peges på nødvendigheden af at nedbringe de meget høje 

timelønsomkostninger i tysk industri. Der peges også på, at det er nødvendigt at få 

brudt de meget stive lønstrukturer op, dvs. få en mere decentral lønfastsættelse. Beg-

ge dele kræver accept fra arbejdsmarkedets parter. Endelig peges der på det ønskeli-

ge i at få øget incitamenterne for lavtlønnede til at tage et arbejde. 
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Finanspolitikken er ekspansiv, og regeringens oprindelige mål for bud-
getsaldoen i 2003 er overskredet. I forhold til året før er budgetunder-
skuddet steget fra 1,5 pct. til 2,8 pct. af BNP, og en yderligere forværring 
ventes i år. Forværringen skyldes først og fremmest større offentlige 
udgifter til bl.a. sundheds- og uddannelsesområdet. 

Kontantpriserne på ejerboliger er fordoblet siden 1999, og årsstig-
ningstakten har de seneste kvartaler ligget omkring 20 pct. Forholdet 
mellem de gennemsnitlige huspriser og husholdningernes disponible 
indkomster er nu på samme høje niveau som i slutningen af 1980'erne, 
og nu som dengang låner husholdningerne i stor stil mod sikkerhed i 
den stigning i friværdien, der følger af de stigende boligpriser. Renteni-
veauet i dag er dog en del lavere end dengang, hvilket gør det lettere 
for husholdningerne at betale renter og afdrag på en større gæld for en 
given disponibel indkomst.  

Bank of England hævede renten med 0,25 pct. til 4,0 pct. i begyndel-
sen af februar. Det engelske pund har det seneste halve år fulgt euroens 
styrkelse over for dollaren. 

Bank of Englands inflationsmål blev i december ændret af finansmini-
steriet, jf. boks 2.  

 
Sverige 
Svensk økonomi har for så vidt angår BNP-væksten klaret sig forholdsvis 
godt igennem nedturen i verdensøkonomien. Stigninger i husholdninger-
nes formue som følge af stigende huspriser og på det seneste også aktie-

SKIFT AF INFLATIONSMÅL I UK Boks 2  

Det britiske finansministerium har besluttet, at pengepolitikken i UK fremover skal 

styres med det harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, som målvariabel. Målsæt-

ningen, der er symmetrisk, er sat til en inflationstakt på 2 pct. +/- 1 pct., dvs. stort set 

det samme som ECBs mål, der dog er asymmetrisk, idet 2 pct. er maksimum. 

Hidtil har inflationsmålet været knyttet til RPIX-indekset. Forskellen mellem dette 

og HICP-indekset består dels i, at prisen på at bo i ejerbolig indgår i RPIX-indekset 

men ikke i HICP-indekset, dels i forskelle i den tekniske beregningsmetode. Inflatio-

nen målt ved HICP-indekset har siden midten af 1990'erne ligget omkring 1 pct. lavere 

end ved brug af RPIX-indekset. Ca. halvdelen af forskellen forklares af forskelle i be-

regningsmetode, resten af den forskellige sammensætning.  

Den nye inflationsmålsætning på 2 pct. er 0,5 pct. lavere end den tidligere med 

RPIX-indekset som målvariabel svarende til den forskel, der følger af forskelle i be-

regningsmetode. Bank of England vurderer, at der med ændring af målvariabel ikke 

er sket en ændring i pengepolitikkens stramhedsgrad. Om dette også gælder frem 

over afhænger af, hvordan boligpriserne udvikler sig. Stigningen i HICP henholdsvis 

RPIX-indekset var 1,4 pct. og 2,4 pct. i januar sammenlignet med januar 2003. 
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kurser har holdt hånden under privatforbruget, der har været robust 
trods et svagt arbejdsmarked. Arbejdsløsheden har været stigende bl.a. 
som følge af færre i aktivering, og nåede sidst på året op over 5 pct.  

Inflationspresset er lavt. På baggrund af de volatile energipriser har 
Riksbanken valgt at lægge vægt på prisindekset UND1X ekskl. energi. 
Dette indeks steg med 1,1 pct. i januar. Riksbanken nedsatte i begyndel-
sen af februar renten med 0,25 pct. til 2,5 pct.  

 
Norge 
Arbejdsløsheden i Norge har været stigende gennem de senere år og var 
sidst i 2003 4,6 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er højt efter norske for-
hold. Samtidig er inflationspresset lavt. Kerneinflationen, målt ved KPI-
JAE indekset, var 0,4 og 0,1 pct. i henholdsvis december og januar bl.a. 
som følge af store fald i underindekset for sko og beklædning. Prisstig-
ningstakten ligger således langt under den pengepolitiske målsætning 
om en inflation på 2,5 pct. På den baggrund nedsatte Norges Bank ren-
ten med yderligere 0,25 pct. såvel midt i december som sidst i januar, så 
den nu er 2,0 pct. Renten er hermed nedsat med 5,0 pct. siden december 
2002 til det laveste niveau siden 2. verdenskrig. Forventningen er, at 
dette vil sætte gang i økonomien i fastlands-Norge, hvilket der også er 
tegn på.  

Den norske krone er siden begyndelsen af 2003 og frem til midten af 
februar i år svækket med ca. 20 pct. over for euro og dermed også dan-
ske kroner.  

 
Ungarn 
Der har i efteråret igen været uro på de finansielle markeder i Ungarn. I 
slutningen af november svækkedes forinten i løbet af få dage markant 
over for euroen. På et ekstraordinært møde i den pengepolitiske komité 
den 28. november besluttede centralbanken at sætte renten op fra 9,5 
pct. til 12,5 pct. for at imødegå svækkelsen. Efterfølgende har udviklingen 
været meget volatil, og forinten lå midt i februar ca. 4 pct. svagere, end 
umiddelbart før valutauroen satte ind. Forinten er stadig inden for det 
officielle udsvingsbånd over for euro på +/- 15 pct. omkring centralkursen 
på 282,36 forint pr. euro. Uroen omkring den ungarske valuta har ikke 
haft nogen videre afsmittende effekt på den polske og tjekkiske valuta. 

Den ungarske centralbank arbejder under målsætninger vedrørende  
både inflation og valutakurs. Da de pengepolitiske myndigheder kun 
har et instrument til rådighed – renten på bankernes mellemværender 
med centralbanken – demonstrerer udviklingen i Ungarn den principiel-
le risiko for, at der opstår konflikt mellem målene, når den politiske 
prioritering er uklar.   
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UDVIKLINGEN PÅ DE DANSKE FINANSIELLE MARKEDER 

Kronen er siden oktober svækket marginalt over for euro og var midt i 
februar 7,45 kroner pr. euro, lidt stærkere end centralkursen på 7,46038 
kroner pr. euro. Nationalbanken har i januar netto solgt valuta for knap 
10 mia.kr., med henblik på at sikre en stabil kronekurs. Salget af valuta 
fortsatte ind i februar. En stor del af nettosalget havde baggrund i pen-
sionsselskabernes efterspørgsel efter udenlandsk valuta til køb af uden-
landske værdipapirer. Valutareserverne var ved udgangen af januar 215 
mia.kr. 

Nationalbanken har ikke ændret sine rentesatser siden juni sidste år, 
hvor udlånsrenten blev sat ned til 2,15 pct. Foliorenten og diskontoen er 
2,0 pct. 

De lange danske renter har fulgt de europæiske, og rentespændet 
over for den tyske 10-årige statsobligation har ligget uændret på ca. 20 
basispunkter. 

Den seneste monetære udvikling belyst ud fra de finansielle statistikker 
underbygger forventningerne om en vending i konjunkturerne i løbet af 
2004. Væksten i udlån fra penge- og realkreditinstitutterne har været 
robust trods den afdæmpede udvikling i investeringer og privatforbrug 
gennem de første 3 kvartaler af 2003. Udlånene til husholdningerne steg 
med 8,1 pct. i december i forhold til samme måned året før. Låntagningen 
er bl.a. gået til finansiering af investeringer i boligen, men tallene tyder 

UDLÅN FRA PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER Figur 8 

Kilde: Nationalbanken. 
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på, at en del af låneprovenuet er blevet placeret i finansielle aktiver, som 
fremadrettet vil kunne finansiere et øget forbrug. En del af midlerne er 
dog også blevet placeret i pensionsopsparing. Udlån til erhverv har gen-
nem det seneste år udvist noget lavere vækst og steg omkring 2,5 pct. i 
december i forhold til året før. Væksten i realkreditinstitutternes udlån til 
husholdningerne har de seneste år ligget betydeligt over væksten i pen-
geinstitutternes udlån til husholdningerne. Dette billede er ændret de 
seneste måneder, så stigningstakterne i december var stor set ens, jf. figur 
8. Beløbsmæssigt er realkreditinstitutternes udlån til husholdningerne ca. 
fire gange så stort som pengeinstitutternes. 

Ifølge den nye statistik over de såkaldt afdragsfrie lån, som det har 
været muligt for private låntagere at optage siden 1. oktober sidste år, 
blev der ydet afdragsfrie lån for 44 mia.kr. i 4. kvartal 2003, svarende til 
57 pct. af de samlede bruttonyudlån. Af de 44 mia.kr. i afdragsfrie lån 
blev de 42 mia.kr. ydet som rentetilpasningslån, hovedparten med en 
rentebindingsperiode på op til et år. 

 
DANSK ØKONOMI 

De først offentliggjorte nationalregnskabstal viste pæn vækst i dansk 
økonomi gennem 2002, som så bøjede noget af i 2003. Efter den seneste 
revision er dette billede imidlertid afgørende ændret, så forløbet her-
hjemme er kommet mere i overensstemmelse med udviklingen i euro-
området, dvs. et mere fladt forløb med svag vækst i begge år.  

De foreløbige kvartalsvise nationalregnskabstal for 3. kvartal viser et 
fald i BNP i mængder på 0,2 pct. for andet kvartal i træk. En nedgang i 
lagrene samt en større stigning i importen end i eksporten bidrog til den 
negative vækst. Til gengæld voksede privatforbruget 0,5 pct. fra 2. til 3. 
kvartal, bl.a. som følge af en stigning i anskaffelsen af nye biler, som 
længe har udvist en faldende tendens. Investeringerne steg 4,4 pct., 
hvilket redresserede faldet i de forudgående to kvartaler. Særligt ma-
skininvesteringerne udviklede sig positivt. Boligbyggeriet udviste nul-
vækst. Fremgangen i privatforbrug og investeringer kan forklare en stor 
del af den stigende import. 

Det er også værd at bemærke, at der er sket en opbremsning i væk-
sten i det offentlige forbrug i løbet af de sidste kvartaler og i 3. kvartal 
var der tale om et fald på 0,5 pct. Fremadrettet er der udtrykt bekym-
ring for, at udsigterne til ændring af den kommunale og amtskommuna-
le struktur overgangsvis vil kunne medføre en uhensigtsmæssig stigning 
i de kommunale udgifter, specielt på anlægsområdet. Regeringen har på 
den baggrund pålagt kommunerne at indberette planlagte investerings-
tiltag, dog uden der er tale om en godkendelsesprocedure.  
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Industrieksporten har været stigende i 2. halvår 2003 efter et kraftigt 
fald i 2. kvartal. Niveauet er dog stadig lavere end samme periode året 
før. Værdien af landbrugseksporten faldt sidste år. Eksporten hæmmes 
af den stigende effektive kronekurs, men vil på sigt nyde godt af en 
fremgang på de internationale eksportmarkeder.  

Også importen faldt en smule sidste år i forhold til året før. Mod slut-
ningen af året var importen dog igen stigende både til erhverv og hus-
holdninger. Det månedlige sæsonkorrigerede handelsoverskud har lig-
get på 5-6 mia.kr. gennem 2003.  

Betalingsbalancens løbende poster forbedredes gennem 2003 og over-
skuddet blev knap 40 mia.kr. for året som helhed mod 28 mia.kr. i 2002. 
Overskuddet er hermed tilbage på det høje niveau fra 2001. Udviklingen 
er et resultat af forbedring af især tjenestebalancen. 

Detailomsætningen i sæsonkorrigerede mængder lå i årets sidste tre 
måneder 2,6 pct. over niveauet i 3. kvartal, jf. figur 9. Bilsalget lå i 4. 
kvartal over de øvrige kvartaler i 2003 og steg yderligere i januar. For-
brugertilliden i januar var som i de forudgående måneder positiv hoved-
sagelig som følge af et optimistisk syn på familiens egen økonomiske 
situation. Stigning i omsætning og import af maskiner mv. tyder på fort-
sat fremgang i erhvervsinvesteringerne, mens de høje boligpriser vil 
fremme boligbyggeriet. Der var fald i lagrene i både 2. og 3. kvartal. Alt 
i alt skønnes den økonomiske vækst i 4. kvartal at have været moderat 
positiv. 

INDIKATORER FOR PRIVATFORBRUGET Figur 9 

Kilde: Danmarks Statistik. 
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Den sæsonkorrigerede beskæftigelse er faldet ca. 50.000 det seneste 
halvandet års tid. Faldet er hovedsagelig sket i den private sektor. Ar-
bejdsløsheden fortsatte med at stige året ud og var 6,6 pct. i december. 
De usikre forhold på arbejdsmarkedet kan være med til at tage toppen 
af forbrugsvæksten.  

De indenlandske forudsætninger for et opsving i løbet af 2004 synes at 
være til stede. Der er fortsat vækst i de disponible indkomster som følge 
af, at lønstigningstakten overstiger stigningen i priserne, og som følge 
af, at indkomstskatterne er sat ned. Hertil kommer et fortsat stærkt bo-
ligmarked. De afdragsfrie lån, der allerede har vundet stor udbredelse, 
skønnes også i et mindre omfang at bidrage til væksten i forbruget. Der 
er dog stor usikkerhed om, hvornår og hvor hurtigt de positive faktorer 
slår igennem på privatforbruget. Hertil kommer, at der er stor usikker-
hed omkring udsigterne for den europæiske og især tyske økonomi. 

Kombinationen af en stærk krone og lønstigninger, der gennem snart 
lang tid har ligget over konkurrenternes, har bragt den reale effektive 
kronekurs, der er en konkurrenceevneindikator, op på et højt niveau, jf. 
figur 10. Vurderet ud fra betalingsbalancens løbende poster og til dels 
ledigheden må niveauet for konkurrenceevnen fortsat anses for godt. 
Dette ændrer dog ikke ved, at konkurrenceevnen er forringet. En mere 
afdæmpet lønudvikling end hidtil vil være et godt bidrag til at vende 
den faldende tendens i beskæftigelsen og samtidigt være foreneligt 
med en holdbar fremgang i reallønnen. 

KONKURRENCEEVNE OG KRONEKURS Figur 10 

Kilde: Egne beregninger. 
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Der er indgået forlig om en ny overenskomst på bl.a. industriområdet. 
Overenskomsten, der løber over tre år, indeholder en stigning i pensi-
onsbidraget fra 9 pct. til 10,8 pct., en udvidelse af perioden med fuld løn 
under barsel samt højere garantibetaling (mindsteløn), der stiger med 
2,25 kr. pr. år til 95,15 kr. Hertil kommer forbedringer for lønmodtager-
ne på en række andre områder som bl.a. højere genetillæg, øget søgne-
helligdagsbetaling samt højere løn til lærlinge. Arbejdsgiverne får med 
overenskomsten større muligheder for sammen med medarbejderne 
lokalt at variere den ugentlige arbejdstid. Overenskomstforliget skal nu 
sendes til urafstemning.  

Arbejdsmarkedets parter vurderer, at de centralt forhandlede over-
enskomster øger virksomhedernes omkostninger med i underkanten af 
1,0 pct. pr. år. Den indgåede overenskomst kunne tyde på en vis af-
dæmpning i den relativt høje danske lønstigningstakt, som vi har set i 
snart en længere årrække, jf. boks 3, men den endelige omkostningsud-
vikling afhænger af de lokale forhandlinger ude på den enkelte virk-
somhed.  

 
Prisudviklingen 
I januar lå forbrugerpriserne målt ved forbrugerprisindekset 1,1 pct. 
over januar sidste år. Det er den laveste månedlige prisstigningstakt i 10 
år, hvilket bl.a. skal ses i lyset af nedsættelsen af afgifterne på spiritus 
og cigaretter i oktober sidste år. Underindekset for alkoholholdige 
drikkevarer og tobak, der vægter knap 5 pct. i forbrugerprisindekset, er 
således faldet med over 6 pct. det seneste år. Nettoprisindekset, der ikke 
er påvirket af afgiftsnedsættelsen, steg 1,5 pct. i januar. 

Også inflationsbidraget fra import og energi er faldet bl.a. som følge 
af stigningen i den effektive kronekurs, der gør importvarer billigere 
målt i danske kroner, samt en høj oliepris i begyndelsen af 2003. Også i 
de kommende måneder er der udsigt til en meget lav prisstigningstakt. 

Den indenlandske markedsbestemte inflation, (IMI) var 1,9 pct. i janu-
ar. De faldende importpriser er ikke fuldt ud blevet indregnet i forbru-
gerpriserne. Det er en typisk reaktion, at på kort sigt slår en ændring i 
importpriserne ikke ud i forbrugerpriserne, så der er en modgående 
udvikling i avancerne. Disse virker som støddæmpere på forbrugerpri-
serne. 

Den danske inflation er fortsat lavere end inflationen i euroområdet 
bl.a. som følge af afgiftsnedsættelserne. Fraregnet energi og fødevarer 
inkl. alkoholholdige drikkevarer og tobak er den således beregnede 
kerneinflation dog højere i Danmark end i euroområdet og har været 
det i nogen tid. 
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PRODUKTIVITET I DANMARK OG EUROOMRÅDET Boks 3  

De danske lønninger er gennem lang tid steget hurtigere end hos hovedparten af vo-

re konkurrenter, herunder eurolandene. En dansk merlønstigning vil for given valuta-

kurs tendere at svække den danske konkurrenceevne, medmindre merstigningen i 

lønnen modsvares af en tilsvarende merstigning i produktiviteten. 

I anden halvdel af 1990'erne var produktivitetsudviklingen herhjemme dårligere 

end i euroområdet set under ét, samtidig med at de danske lønninger i den private 

sektor steg hurtigere. Der var således tale om et betydeligt tab af konkurrenceevne. 

Fra midten af 2000 vendte billedet. De danske lønstigninger oversteg stadig euroom-

rådets, men der var en stort set tilsvarende dansk merproduktivitetsstigning, jf. figur 

en dårligere udvikling i beskæftigelsen (nævneren) snarere end en højere vækst i BNP 

(tælleren), og er således udtryk for, at danske virksomheder har rationaliseret relativt 

kraftigt. En forbedret beskæftigelsessituation vil formentlig kræve, at den danske 

lønstigningstakt kommer i bedre overensstemmelse med lønudviklingen hos vore kon-

kurrenter. 

Produktivitet er en svær størrelse af opgøre på korrekt vis. I figuren er anvendt et 

produktivitetsmål for hele økonomien, nemlig væksten i det reale BNP pr. beskæfti-

get. Billedet er dog stort set det samme, hvis der udelukkende ses på produktivitets-

udviklingen i den konkurrenceudsatte del af økonomien.  

 

OG PRODUKTIVITET I DANMARK OG EUROOMRÅDET
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11. Den højere danske produktivitetsstigning de senere år afspejler dog hovedsageligt 

Figur  11  
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Udviklingen i kontantpriser på ejerboliger 

Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling 
 

 

KONKLUSIONER  

Priserne på ejerboliger, det være sig enfamiliehuse, rækkehuse, som-
merhuse eller ejerlejligheder, ligger efter mange års stigning på et histo-
risk højt niveau, jf. figur 1. Stigningstakten har dog været for nedadgå-
ende de senere år. Trods det høje niveau kan stigningen i ejendomspri-
serne stort set forklares ud fra den underliggende udvikling i hushold-
ningernes disponible indkomster, renteudviklingen samt udviklingen på 
udbudssiden. Medmindre dansk økonomi løber ind i en længerevarende 
lavkonjunktur med stærkt stigende ledighed eller markant højere rente, 
er der således næppe udsigt til nogen stor nedadrettet korrektion af 
kontantpriserne. Prisstigningerne må dog forventes at blive mere mode-
rate fremover.  

 

REGIONAL UDVIKLING I REALE KONTANTPRISER PÅ EJERBOLIGER Figur 1 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Region 1 til 3 dækker over hovedstadsområdet bredt defineret (Storkøbenhavn samt Frederiksborg og Roskilde 
amter). Region 4 til 8 dækker resten af landet i faldende grad af bymæssig bebyggelse. Se appendiks 1 for nøjag-
tig afgrænsning. Der er deflateret med forbrugsdeflatoren. 
Told og Skat, Ejendomssalg.  
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Som illustreret i figuren bliver det mere og mere problematisk at tale om 
ét boligmarked. Der er op gennem 1990'erne og de senere år sket en sta-
dig tydeligere tvedeling af boligmarkedet i en hovedstadsregion med en 
betydeligt stærkere prisudvikling end i resten af landet. Den samme ten-
dens, om end svagere, viste sig under opsvinget fra 1982 til 1986. Der er 
ikke udsigt til væsentlig indsnævring af dette prisgab i nær fremtid.  

Det vurderes, at introduktionen af rentetilpasningslån i 1996 isoleret 
set har haft en lille positiv effekt på kontantpriserne og hævet disse med 
ca. 4 pct. Introduktionen af lån med afdragsfrihed vil næppe få stor ef-
fekt på kontantpriserne, men kan på kort sigt virke svagt ekspansivt. 

 
EFTERSPØRGSLEN EFTER EJERBOLIGER 

Husholdningernes disponible realindkomster, renten, byggeomkostnin-
gerne samt forventningerne til de fremtidige stigninger i huspriserne er 
teoretisk set de vigtigste størrelser til forklaring af kontantpriserne på 
ejerboliger.  

Forholdet mellem husholdningernes disponible realindkomst og bolig-
massen har været stigende siden begyndelsen af 1990'erne, jf. figur 2. 
Antallet og kvaliteten af ejerboligerne er således ikke blevet øget i sam-
me takt som realindkomsterne efter skat, hvilket i sig selv kan forklare en 
stigende tendens i kontantpriserne, da efterspørgslen efter boliger erfa-
ringsmæssigt stiger nogenlunde i takt med indkomstudviklingen. 

I figur 2 er også vist den reale 1. års ydelse. I 1. års ydelsen er inklude-
ret renteudgifter efter skat, afdrag samt ejendomsskatter, men ikke 
omkostninger til varme, vand mv. 1. års ydelsen, der er vist ved finansie-
ring med henholdsvis en lang og en kort rente, ligger tæt op ad de net-
toydelser, der typisk vises i ejendomsmæglernes salgsopstillinger. 1. års 
ydelsen giver først og fremmest et indtryk af likviditetsbelastningen for 
en førstegangskøber og illustrerer dermed, hvor svært det er at komme 
ind på ejerboligmarkedet. Den reale 1. års ydelse var stigende fra 1993 
til 2000, men er herefter fladet ud. 

1. års ydelsen omfatter afdrag på lånene, der finansierer boligen, og 
sammenblander dermed de egentlige finansieringsomkostninger med 
opsparing i boligen. Da afdragene indgår i 1. års ydelsen, bliver denne 
følsom over for reglerne for låntagning i realkreditten fx med hensyn til 
løbetid, lånetype mv. De netop introducerede realkreditlån med af-
dragsfrihed i op til 10 år vil umiddelbart sænke 1. års ydelsen markant 
for de købere, der vælger denne type lån.  

Kapitalomkostningerne, også kaldet user cost, er et teoretisk bedre og 
mere dækkende udtryk for omkostningerne ved over en årrække at bo i 
eget hus eller ejerlejlighed, se appendiks 2. User cost påvirkes ikke af 
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ændringer i lånenes afdragsprofil, men udelukkende af udviklingen i 
rente efter skat, boligskatter, afskrivningsrate samt forventningerne til 
de fremtidige stigninger i priserne. Boliger er varige goder, og fremad-
rettet afhænger den reelle omkostning ved at eje en bolig af den frem-
tidige prisudvikling på boligen. Dette svarer blot til den almindelige 
opfattelse, at det er et godt tidspunkt at købe bolig, når man venter 
kraftige stigninger i boligpriserne. Forventninger om stigende kontant-
priser og dermed kapitalgevinster holder derfor de reale omkostninger 
ved at eje og bebo en ejerbolig nede. 

I figur 2 er vist udviklingen i den del af user cost, der består af rente 
efter skat, ejendomsskatter samt afskrivninger, men ekskl. forventede 
kapitalgevinster. Boligbeskatningen vil generelt virke dæmpende på 
fluktuationerne i markedspriserne på ejerboliger, idet kontantprisstig-
ninger som følge af øget efterspørgsel bliver mindre, når skatten samti-
dig stiger, mens prisfald modsat modereres. Boligbeskatningen er en af 
årsagerne til, at user cost ikke er faldet i samme grad som renten igen-
nem 1990'erne. 

For at få de reale omkostninger i niveau skal user cost inkl. forventede 
kapitalgevinster ganges på den reale kontantpris på ejerboliger. De for-
ventede kapitalgevinster, der er vist i figur 7, søger at fange hushold-

FAKTORER TIL BESTEMMELSE AF OMKOSTNINGER VED AT BO I EGET HUS Figur 2 

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

1. års reale ydelse dækker over finansieringsomkostninger efter skat og afdrag samt ejendomsskatter. 1. års reale 
ydelse med kort rente er beregnet ved brug af variabelt forrentet lån for perioden 1996 og frem. Der er deflateret 
med forbrugerpriserne. User cost ekskl. forventede kapitalgevinster viser rente efter skat plus ejendomsskatter 
plus afskrivninger, jf. appendiks 2. 
Realkredit Danmark samt Mona-databank. 
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ningernes forventninger til de fremtidige prisstigninger på boligen, da 
disse må med i et teoretisk korrekt omkostningsmål, jf. ovenfor. Produk-
tet af den samlede user cost og den reale kontantpris viser den reale 
"husleje", som ejeren af en ejerbolig betaler for at bo i sit hus.  

Den reale "husleje" for boligmarkedet set under ét lå i 2003 tæt på sit 
historiske gennemsnit, jf. figur 3. Korrigeret for den almindelige prisud-
vikling er det således ikke dyrere at bo i ejerbolig i dag, end det har 
været historisk, men med betydelige regionale forskelle. I hovedstadsre-
gionen er den reale "husleje" på et højt niveau. 

Dykket i den beregnede "husleje" midt i 1980'erne er udtryk for, at 
der på det pågældende tidspunkt var forventninger om fortsat kraftige 
stigninger i kontantpriserne på ejerboliger, hvilket holdt user cost – inkl. 
kapitalgevinstforventninger – nede, jf. ovenfor. Forventningerne blev 
ikke opfyldt, og user cost steg igen i anden halvdel af årtiet. 

 
UDBUD AF EJERBOLIGER 

Mens rente- og i et vist omfang beskatningsforholdene1 er ens over hele 
landet, kan der være regionale forskelle i indkomstudviklingen. Det er 

 1
 Progressionen i ejendomsværdiskatten rammer hovedsageligt hovedstadsregionen, som omvendt har 

størst fordel af skattestoppet på boligområdet. Grundskyldspromillen varierer også fra kommune til 
kommune. 

DEN REALE "HUSLEJE" VED AT BO I EJERBOLIG Figur 3 

Anm.: 
 
Kilde: 

"Husleje" er beregnet som user cost inkl. forventede kapitalgevinster ganget på indekset over den reale kontant-
pris, jf. appendiks 2. 
Told og Skat samt Mona-databank. 
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dog først og fremmest i udbuddet af ejerboliger, at de regionale forskelle 
mellem hovedstadsområdet og resten af landet manifesterer sig. 

På kort sigt er udbuddet af boliger konstant, og ændringer i efter-
spørgslen slår dermed direkte ud i kontantpriserne. Fluktuationer i bo-
ligpriserne er derfor en naturlig del af boligmarkedet og ikke nødven-
digvis udtryk for prisbobler eller lignende. 

Ved fortsatte stigninger i boligpriserne vil kontantprisen på en ejerbo-
lig på et tidspunkt overstige omkostningerne ved at bygge nyt. Såfremt 
der er ledige grunde og ledig kapacitet i bygge- og anlægssektoren, vil 
det få nybyggeriet til at stige, hvilket lægger et nedadrettet pres på 
boligpriserne. Såfremt der er ledig jord, vil kontantpriserne på langt sigt 
stige i takt med stigningen i byggeomkostningerne og dermed følge 
den almindelige prisudvikling1. Der vil i dette tilfælde ikke være reale 
kapitalgevinster på boligerne. 

Situationen er fundamentalt anderledes, hvis der ikke findes ledige 
byggegrunde i tilstrækkeligt omfang, fx fordi regionen er fuldt udbyg-
get, eller der ikke er udlagt mere jord til bebyggelse. I så fald vil jord- og 
ejendomspriserne kunne fortsætte med at stige, så længe efterspørgslen 
er voksende, og der vil være reale kapitalgevinster til boligejerne. Vola-
tiliteten i boligpriserne over tid vil endvidere være større. Dette scenario 
minder meget om situationen i hovedstadsregionen de sidste 10 år, selv 
om der naturligvis også her er noget byggeri. Bag udviklingen ligger 
bl.a. forskydninger i befolkningsudviklingen mellem regioner med van-
dring fra land til by, ændring i bomønstre, fx flere der bor alene, samt 
forskelle i økonomisk vækst. 

Tvedelingen af boligmarkedet fremgår tydeligt af figur 4. Her er bolig-
investeringerne i faste priser samt den relative kontantpris, dvs. forholdet 
mellem prisen på eksisterende boliger og prisen på nybyggeri, afbildet. 
Væksten i boligpriserne siden 1993 har fået boliginvesteringerne2 til at 
stige. Der er således ikke tvivl om, at kontantpriserne er kommet så højt 
op, at det i mange tilfælde kan betale sig at bygge nyt.   

Boliginvesteringerne omfatter både nybyggeri samt forbedringer og 
vedligeholdelse af eksisterende boliger, herunder byfornyelse. National-
regnskabets tal for nybyggeri, der kan opdeles på regioner, viser, at det 
helt klart er i regionerne uden for hovedstadsområdet, at væksten i ny-
byggeriet har været kraftigst, jf. figur 5, selv om det er i hovedstadsom-
rådet, der er det største gab mellem prisen på eksisterende boliger og  

 

 1
 Dette forudsætter, at produktivitetsudviklingen i bygge- og anlægssektoren ikke systematisk afviger 

fra den generelle produktivitetsudvikling i økonomien. 
2
 Boliginvesteringerne er påvirket af udbedring af skader efter orkanen i december 1999. Derfor det 

lidt ujævne forløb sidst i perioden. 
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RELATIV KONTANTPRIS (TOBINS Q) SAMT BOLIGINVESTERINGER Figur 4 

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Relativ kontantpris beregnet som forholdet mellem kontantpris og deflatoren for boliginvesteringer. Størrelsen 
viser forholdet mellem priserne på eksisterende boliger og på nybyggeri. Region 2 er Københavns Amt 
mens region 6 og 7 dækker over mindre kommuner og provinsbyer men ikke deciderede landkommuner, jf. 
appendiks 1. 
Told og Skat samt Mona-databank. 

  

 

NYBYGGERI AF EJERBOLIGER Figur 5 

Anm.: 
Kilde: 

2003 skøn. 
Danmarks Statistik, Nationalregnskabet. 
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prisen på nybyggeri1. Det afspejler som nævnt mangel på byggegrunde. 
Grundpriserne i Danmark er da også steget hurtigere end kontantpri-
serne de seneste 20 år2. 

Der er derfor næppe udsigt til, at prisforskellen mellem hovedstadsregi-
on og resten af landet indsnævres afgørende i nær fremtid. På mange 
måder er det mere relevant at sammenholde priserne i hovedstadsregio-
nen med andre storbyer som fx Stockholm, Helsingfors eller Hamburg 
snarere end med priserne i landområder i Danmark, og i en sådan interna-
tional sammenligning ligger København ikke specielt højt. Et tilsvarende 
mønster med et tvedelt boligmarked mellem en hovedstadsregion og 
resten af landet genfindes i mange andre europæiske lande3. 

 

UDVIKLINGEN I KONTANTPRISERNE 

I det foregående er de vigtigste faktorer til bestemmelse af udviklingen i 
huspriserne beskrevet. I den økonomiske model, Mona, er dette sammen-
fattet i en husprisrelation, hvor boligpriserne gøres til en funktion af  
indkomst, user cost samt størrelsen af ejerboligmassen, jf. appendiks 3. 
Arbejdsløsheden, der ofte fremføres som bestemmende for udviklingen i 
ejendomspriserne, indgår ikke direkte i denne husprisligning, men kom-
mer ind indirekte via indkomsterne. Udbuddet inddrages via en relation 
for boliginvesteringerne.  

En husprisrelation af ovenstående type har ikke fuldt ud været i stand 
til at forklare de senere års stigninger i kontantpriserne. Det viser sig ved 
positive residualer siden 1998, jf. figur 6. Residualerne viser på kvartals-
basis forskellen mellem den faktiske prisudvikling, og den udvikling 
husprisligningen forudsiger. 

Der kan være flere årsager til dette. Noget tyder på et strukturelt brud 
i boligefterspørgslen sidst i 1990'erne efter vedtagelsen af pinsepakken i 
1998, hvor det blev mindre fordelagtigt at spare op i fx en kapitalpensi-
on. Det kan have stimuleret efterspørgslen efter boliger i almindelighed 
og sommerhuse i særdeleshed som alternative opsparingsmåder. 

For det andet estimerer husprisrelationen den gennemsnitlige prisud-
vikling, og tager derfor ikke fuldt ud højde for, at der kan være områder 
som hovedstadsregionen, der er særligt prisfølsomme på grund af ud-
budsforholdene. 

En tredje faktor er introduktionen af rentetilpasningslån i 1996, som 
gjorde det muligt at finansiere boligen til en kort rente gennem real-

 1
 Investeringer i byfornyelse, facaderenovering og lignende indgår ikke i tallene over nybyggeri. Den 

største del af disse investeringer er traditionelt sket i hovedstadsområdet. 
2
 Se Told og Skat, Ejendomssalg. 

3
 Se Structural Factors In The EU Housing Markets, European Central Bank (2003). 
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kreditinstitutterne. Beregninger viser, at rentetilpasningslån isoleret set 
har hævet kontantpriserne på ejerboliger en smule, jf. boks 1 og appen-
diks 3. 

 

FAKTISKE OG ESTIMEREDE KONTANTPRISER  Figur 6 

Anm: 
 
 
Kilde: 

Residualerne viser forskellen mellem faktisk og estimeret kontantpris. Positive residualer er således udtryk for, at 
kontantprisligningen ikke fuldt ud har været i stand til at forklare prisstigningerne. Ved anvendelse af Realkredits-
rådets renteserier, jf. appendiks 3, mindskes residualerne i forhold til udelukkende at bruge den lange rente. 
Realkreditrådet samt egne beregninger på Mona-modellens kontantprisrelation. 

  

 

EFFEKT PÅ KONTANTPRISER AF RENTETILPASNINGSLÅN Boks 1  

I figur 6 er vist resultatet af at estimere og fremskrive husprisrelationen med hen-

holdsvis en lang realkreditrente og en rente hvori rentetilpasningslån spiller en rolle. 

Som det fremgår, forklarer en husprisrelation, hvor der tages højde for rentetil-

pasningslån i user cost, bedre udviklingen (dvs. mindre gennemsnitlige residualer og 

mindre standardafvigelse på disse), end hvis der anvendes en lang rente. Forskelle i 

residualer kan oversættes til et kontantprisniveau, hvilket giver et skøn på, hvor me-

get introduktionen af rentetilpasningslån har betydet for kontantpriserne. Beregnet 

på denne måde viser tallene, at den udbredte anvendelse af rentetilpasningslån isole-

ret set har hævet kontantpriserne på ejerboliger med ca. 4 pct.  

Der tages i denne beregning ikke højde for, at den korte rente typisk er lavere end 

den lange, men at risikoen samtidig er større. En tolkning af resultatet kunne være, at 

boligkøbere, der vælger rentetilpasningslån, ikke fuldt ud har taget højde for den 

større risiko, måske fordi vi siden introduktionen af disse lån på det danske marked 

ikke har været igennem en periode med markant stigende renteniveau. 
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DE INSTITUTIONELLE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMERS BETYDNING 

Ejendomspriserne er ud over de allerede berørte faktorer også afhængig 
af de institutionelle og lovgivningsmæssige rammer for finansiering af 
boligen. Rammebetingelserne for realkreditvirksomhed har undergået 
store forandringer gennem de seneste 20 år via en vidtgående liberalise-
ring.  

Et resultat af liberaliseringerne har været en stærk stigning i antallet 
af forskellige realkreditprodukter på markedet. Låntager kan i dag væl-
ge mellem fast og variabelt forrentede lån, mellem obligations-, kon-
tant- og indekslån, mellem lån i euro eller danske kroner, mellem lån 
med forskellig afdragsprofiler og løbetider osv. Nationalbanken har 
støttet den gradvise liberaliseringsproces, der er foregået, og set positivt 
på produktudviklingen. Samtidig er behovet for rådgivning af låntager i 
forbindelse med det stadig mere komplekse valg af produkt blevet un-
derstreget, så låntagerne er sig bevidste om de risici, de påtager sig.  

De lovgivningsmæssige rammer, hvorunder realkreditten driver virk-
somhed, kan i sig selv have en effekt på ejendomspriserne, jf. tidligere 
om mulige effekter af rentetilpasningslån og lån med afdragsfrihed. Det 
har dog kendetegnet liberaliseringsprocessen, at ændringerne er kom-
met skridtvis, så markedet løbende har haft mulighed for at tilpasse sig. 

Den beskrevne udvikling med et stadigt større produktudbud er ikke 
udelukkende et dansk fænomen, men genfindes i en del andre lande, 
med andre traditioner og institutioner på boligfinansieringsområdet. 

Det danske realkreditsystem sikrer, at selv små lån kan optages på kapi-
talmarkedsvilkår og med lav rentemarginal. Derfor har det danske real-
kreditsystem i de senere år været genstand for øget interesse fra udlan-
dets side.  

Realkreditobligationernes guldrandede status hviler på en række cen-
trale elementer i lovgivningen, som nok lægger visse restriktioner på real-
kreditinstitutternes virksomhed, men som samtidig er forudsætninger for 
systemets holdbarhed. Det gælder først og fremmest balanceprincippet1, 
der sikrer en stor grad af overensstemmelse mellem vilkårene for lånene 
og de udstedte obligationer, som finansierer disse. Balanceprincippet, der 
har været en central del af realkreditlovgivningen siden midten af 1800-
tallet, er i virkeligheden en simpel måde at foretage risikostyring på i re-
alkreditinstitutterne, og har ført institutterne sikkert gennem store ud-
sving i rente og kurser gennem tiderne. Lånegrænsen på 80 pct. af han-
delsværdien og den maksimale løbetid på realkreditlån på 30 år er også 
vigtige elementer. 

 1
  Nationalbanken har støttet de tilpasninger af balanceprincippet, som skete i henholdsvis 1989 og 

2001. 
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AFDRAGSFRIE LÅN 

Den 1. oktober 2003 blev såkaldte afdragsfrie realkreditlån introduceret 
på det danske marked. Afdragsfriheden må maksimalt være 10 år, men 
med mulighed for refinansiering med et nyt afdragsfrit lån. 10-årsreglen 
sikrer således først og fremmest, at der sker en nyvurdering af pantet, 
dvs. ejendommen, hvis låntager ønsker et nyt lån. De nye produkter 
findes allerede i flere udgaver; som fastforrentet eller variabelt forrentet 
lån og med den afdragsfrie periode de første 10 år af lånets løbetid, som 
kan være op til 30 år, eller efter en "klippekortsmodel", hvor afdragsfri-
hed løbende kan til- og fravælges. Realkredittens produktsortimentet er 
således yderligere udvidet. 

Konsekvenserne for boligmarkedet og samfundsøkonomien generelt 
af den nye type lån afhænger i høj grad af låntagernes adfærd. Anlæg-
ger låntager en helhedsbetragtning på sin økonomi, er der principielt 
set ikke meget nyt i de afdragsfrie lån. Der har de seneste 10 år været fri 
adgang til tillægsbelåning, ligesom der på markedet allerede findes 
nedsparingsprodukter af forskellig art. Ingen har således været tvunget 
til at spare op i sin bolig i væsentligt omfang, hvis man ikke selv ønskede 
det. Med de afdragsfrie lån bliver det højest lidt lettere og lidt billigere 
at undlade at opbygge friværdi i boligen, ud over hvad der eventuelt 
måtte komme som følge af stigning i kontantpriserne. 

Anlægger låntager derimod en meget snæver synsvinkel på sin øko-
nomi og hovedsagelig fokuserer på 1. års ydelsen efter skat, kan de af-
dragsfrie lån få indflydelse på opsparing og kontantpriser. Faldet i 1. års 
ydelse efter skat kan være betragteligt for et afdragsfrit lån sammen-
holdt med et traditionelt lån. User cost påvirkes som tidligere beskrevet 
ikke af afdragsprofilen på lånene. 

Som udgangspunkt må langt hovedparten af låntagere formodes at 
inddrage hele deres økonomiske situation i beslutningen om eventuelt 
at optage et afdragsfrit lån, men tendensen vil være, at introduktionen 
af afdragsfrie lån understøtter kontantpriserne. I første omgang har det 
hovedsageligt været midaldrende, der sidder i ejerboliger med stor fri-
værdi, som har optaget den nye type lån.  

 
ANDRE EFFEKTER AF STIGNINGEN I KONTANTPRISERNE 

Boligpriserne er vigtige i en række sammenhænge uden for boligmar-
kedet. Først og fremmest er boligpriserne afgørende for værdien af bo-
ligmassen, der igen er en væsentlig del af husholdningernes formue, 
som sammen med indkomsterne er bestemmende for privatforbruget. 
Kapitalgevinster giver sig erfaringsmæssigt udslag i et højere forbrug i 
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en overgangsperiode. Det er imidlertid overraskende så lille effekten af 
formueforøgelsen siden 1998 har været på privatforbruget herhjemme. 
Dette står i kontrast til udviklingen visse steder i udlandet, bl.a. i UK. 

At stigningen i husholdningernes formue ikke er slået kraftigere ud i 
privatforbruget kan bl.a. forklares med, at den skattemæssige værdi af 
rentefradragsretten er blevet reduceret ganske markant i perioden, 
samt en mere udbredt opfattelse end tidligere af at man selv må spare 
op til pension. Det er vurderingen, at introduktionen af afdragsfrie lån 
ikke i sig selv vil ændre væsentligt på husholdningernes opsparingstilbø-
jelighed. 

Boligpriserne har også, om end indirekte, indflydelse på inflationspro-
cessen, på kreditekspansion og dermed finansiel stabilitet samt på for-
muefordelingen i samfundet. Disse sammenhænge vil ikke blive behand-
let nærmere her. For en nærmere analyse af boligprisernes effekt på 
den finansielle stabilitet se Finansiel Stabilitet, Danmarks Nationalbank 
(2003).  
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APPENDIKS 1 

 
Told og Skats inddeling af ejerboliger i kommunegrupper: 

 
Gruppe 1: København og Frederiksberg. 

 
Gruppe 2: Alle kommuner i Københavns amt. 
 
Gruppe 3: Alle kommuner i Frederiksborg og Roskilde amter. 
 
Gruppe 4: Øvrige kommuner med over 50.000 indbyggere i største by-

mæssige bebyggelse. 
 
Gruppe 5: Øvrige kommuner med 20-50.000 indbyggere i største by-

mæssige bebyggelse. 
 
Gruppe 6: Øvrige kommuner med 10-20.000 indbyggere i største by-

mæssige bebyggelse. 
 
Gruppe 7: Øvrige kommuner med 5-10.000 indbyggere i største bymæs-

sige bebyggelse. 
 
Gruppe 8: Øvrige kommuner med indtil 5.000 indbyggere i største by-

mæssige bebyggelse.  
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APPENDIKS 2 

Ved en modelmæssig beregning af omkostningerne ved at bo i ejerbolig 
(user cost) indgår typisk følgende elementer: 
 
user cost = rente efter skat + boligskatter i pct. af ejedomsværdi +   
 afskrivningsrate – forventede kapitalgevinster  

 

Faldende renteniveau gør det billigere at bo, mens beskæring af rente-
fradraget og øget ejendomsbeskatning gør det dyrere. Udviklingen i 
disse to størrelser samt afskrivningsraten er vist i figur 2.  

Faldende inflationsforventninger får user cost til at stige, da de for-
ventede kapitalgevinster på boligen, efter man har købt, bliver mindre. 
En opfattelse af, at boligkøb indebærer kapitalgevinster, er således med 
til at sænke de reale boligomkostninger. 

Mens første del af udtrykket er standard, kan der være flere måder at 
beregne de forventede kapitalgevinster på. Der er først og fremmest 
forskel på, hvordan forventningerne modelleres. Inflationsforventnin-
gerne kan dannes ekstrapolativt eller regressivt afhængigt af, i hvilken 
grad historikken indgår. I den praktiske modellering er dette et spørgs-
mål om, og i hvilken grad, prisserierne skal udglattes (ved regressiv for-
ventningsdannelse) eller ej. Ved regressive forventninger vil en stor stig-
ning i kontantpriserne føre til forventninger om et fremtidigt fald, mens 
der i det ekstrapolative tilfælde vil være en forventning om yderligere 
stigning og dermed mulighed for en prisboble. 

I praksis kan flere elementer indgå i en vurdering af den forventede 
prisstigning på boligmarkedet. Man kan fx se på mere end én prisudvik-
ling. De mest oplagte er forbrugerpriserne, byggeomkostningerne og 
kontantpriserne selv. 

Man kan ikke måle den forventede udvikling i huspriserne direkte, så 
skal man estimere noget, må det blive indirekte. I Nationalbankens Mona-
model, der er brugt som forlæg, estimeres forventede kapitalgevinster 
som en integreret del af kontantprisrelationen. Konkret indgår forbru-
gerpriser, især filtrerede, og huspriser i bestemmelsen af forventede kapi-
talgevinster i Monas husprisrelation1. Filtreringen glatter forbrugerpriser-
ne og fjerner påvirkningen fra enkeltstående stød til priserne. Tilbage 
bliver en blødere og mere underliggende tendens i prisindekset og dets 
stigningstakt. 

 1
 For en nærmere beskrivelse af teknikken se: MONA – en kvartalsmodel af dansk økonomi, Danmarks 

Nationalbank (2003). 
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Estimationen af husprisrelationen er foretaget, så stigningstakterne i 
forbruger- og huspriser får koefficienter, hvis sum modsvarer koefficien-
ten til den nominelle rente. Dermed kan stigningstakterne sammenvejet 
opfattes som inflationstakten i en realrente. 

Den således bestemte forventede prisstigning er mere dæmpet end 
den faktiske år-til-år stigning i kontantpriserne. Man kan dog se et gen-
nemslag fra den faktiske prisudvikling på ejerboliger. Fx faldt den for-
ventede prisstigning omkring 1980, da væksten i kontantpriserne faldt, 
men steg igen omkring midten af 1980'erne, hvor kontantpriserne steg 
ovenpå rentefaldet, jf. figur 7, der viser forventningsdelen i Monas user 
cost udtryk.  

Siden midten af 1990'erne har serien over de forventede kapitalgevin-
ster ligget på et niveau omkring 2½ pct. Inflationsforventningerne har 
generelt været faldende over tid og ligger nu tæt på, hvad der må for-
ventes at være kontantprisstigningen på langt sigt, i hvert fald uden for 
hovedstadsområdet. I figuren er også vist forventet prisdeflator for bo-
liginvesteringerne som defineret i Adam-modellen. Denne er retningsgi-
vende for kontantprisudviklingen på langt sigt. 

Den reale "husleje" for en beboer i en ejerbolig fremkommer som user 
cost som beskrevet oven for ganget på et indeks over den reale kon-
tantpris, dvs. 

 
 reale "husleje" = user cost*kontantpris/forbrugsdeflator, jf. figur 3.  

 

INFLATIONSDELEN AF USER COST SAMT STIGNING I KONTANTPRISER Figur 7 

Kilde: Mona-databanken og Adam-databanken (variablen rpibhe). 
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APPENDIKS 3 

Kontantprisrelationen i Mona-modellen er til brug i denne artikel blevet 
reestimeret med anvendelse af en lang byggerente frem til 1996 og fra 
1997 og frem et vægtet gennemsnit af Realkreditrådets serier for hen-
holdsvis en lang og en kort byggerente. Vægten til den korte rente er 
beregnet som andelen af rentetilpasningslån i nyudlånene fra Realkre-
ditinstitutterne, jf. MFI-statistikken. Andelen er i dag ca. 50 pct.  

Resultatet af reestimationen er vist nedenfor.  
Den estimerede ligning, jf. tabel 1, er herefter fremskrevet med dels 

den lange byggerente og dels med den vægtede rente. De to fremskriv-
ninger er herefter holdt op mod den faktiske udvikling. Dette giver to 
sæt residualer beregnet som faktisk udvikling minus estimeret. Som vist i 
figur 6 kommer man tættere på at kunne forklare udviklingen i kon-
tantpriserne ved at inkludere rentetilpasningslånene. Forskellen i resi-
dualer er herefter "oversat" til et kontantprisniveau ved at dividere den 
gennemsnitlige forskel i residualer på 0,32 pct. med koefficienten til den 
laggede reale kontantpris i den reestimerede ligning (0,0907). Herved 
opnås et skøn på, hvor meget rentetilpasningslånene har betydet for 
kontantpriserne.  

 
 
 
 

  

KONTANTPRISLIGNING  Tabel 1

Variabel Navn Koefficient t-værdi 

Huspris ∆log(kp)   

Forbrugsdeflator ∆log(pcp) 0,2531 1,3 
User cost ændring ∆(rente + ssats ) -3,7589 9,0 
User cost ændring lagget ∆(rente-1 + ssats-1 ) -0,7370 1,7 
User cost rente-1 + ssats-1 + 0,01 -0,8505 2,8 
Forv. ændring i forbrugsdeflator dpcpe-1 0,8666 2,5 
Forv. ændring i huspris dkpe-1 0,1706 2,7 
Real huspris log(kp-1/pcp-1) -0,0907 3,6 
Realindkomst ift. boligmængde  log((ydp-1 - ipv-1)/pcp-1) - log(fwh-1) 0,0569 2,1 
Konstant  0,0706 3,9 

T = 1974:2 – 1999:4  DW = 1,695  AR(1) = 2,499  Se = 0,0166 
R2 = 0,6767  JB = 0,803  AR(4) = 6,388   
 
Anm.: Relationen er estimeret ved restrikteret OLS. Restriktionen gør summen af koefficienterne til prisstigningerne lig 

koefficienten til renten. Desuden er indkomstelasticiteten i boligefterspørgslen restrikteret til 1.  
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Udviklingstendenser på det danske 
obligationsmarked siden 1970 

Ulrik Knudsen og Michael Sand, Handelsafdelingen 
  
 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Det danske obligationsmarked er ændret markant siden 1970.  
Dengang bestod det næsten udelukkende af realkreditobligationer. I 

dag udgør realkreditobligationer og statspapirer henholdsvis 2/3 og 1/3 
af det samlede obligationsmarked i Danmark. 

Frem til midten af 1970'erne var konverterbare annuitetsobligationer 
dominerende på det danske obligationsmarked. Dette billede ændrede 
sig med genoptagelsen af de statslige udstedelser af serielånsobligatio-
ner. Fra 1983 påbegynder staten udstedelser af stående lån, og efterføl-
gende har andelen af stående lån været voksende. Udviklingen skyldes 
dels statens lånestrategi og dels udbredelsen af rentetilpasningslån fra 
slutningen af 1990'erne. I dag er den cirkulerende mængde obligationer 
fordelt mellem konverterbare annuitetsobligationer og inkonverterbare 
stående lån med en overvægt af sidstnævnte. 

Den samlede kronevarighed på det danske obligationsmarked er redu-
ceret siden medio 1999. Det skyldes dels den ændrede sammensætning i 
den cirkulerende mængde realkreditobligationer med en større andel af 
rentetilpasningsobligationer og dels renteudviklingen, som har reduce-
ret kronevarigheden for de konverterbare realkreditobligationer.  

 
UDSTEDELSES- OG LÅNEAKTIVITET PÅ OBLIGATIONSMARKEDET 

Staten og realkreditinstitutterne er hovedudstedere af danske obligati-
oner.1 Det første danske indenlandske statsobligationslån blev optaget i 
1785.2 I årene efter steg udstedelsen af statsobligationer, og den vok-
sende omsætning gav sig udslag i, at Københavns børs i 1810 begyndte 
en regelmæssig obligationsnotering. Omkring 10 år efter udstedelsen af 

 1
 Særlige institutter (herunder KommuneKredit og Danmarks Skibskreditfond), statsgaranterede 

enheder (fx A/S Storebælt) og private virksomheder er også væsentlige obligationsudstedere.   
2
 Det første danske statsobligationslån blev optaget i Amsterdam i 1757, jf. Danmarks Statistik, Statisti-

ske Undersøgelser nr. 24 – Kreditmarkedsstatistik, 1969. 
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den første danske indenlandske statsobligation blev det første realkre-
ditlån formidlet i Danmark. Københavns brand i 1795 medførte behov 
for genopførelse af et stort antal nedbrændte bygninger, og som en 
følge heraf blev det første danske realkreditinstitut oprettet i 1797, Kre-
ditkassen for Husejere i Kjøbenhavn. Med Grundloven i 1849 blev for-
eningsfriheden lovfæstet, og i 1850 blev den første danske realkreditlov 
vedtaget.1  

Rammerne for realkreditmarkedet har gennem tiden undergået store 
forandringer dels som følge af ønsket om lovgivningsmæssige liberalise-
ringer og dels som led i den økonomiske politik, fx som reguleringsin-
strument. Det har bl.a. medført en stærkt øget koncentrationsgrad, så-
ledes at der i dag eksisterer 7 danske realkreditudstedere mod 25 i star-
ten af 1970'erne. Boks 1 beskriver i korte træk udviklingen på det dan-
ske obligationsmarked. I bilaget er oplistet en række definitioner af 
begreber i obligationsmarkedet. 

Det danske obligationsmarked er i forhold til BNP vokset markant ind-
til midten af 1980'erne, hvorefter andelen har stabiliseret sig, jf. figur 1. 
Indtil slutningen af 1970'erne bestod det danske obligationsmarked 
næsten udelukkende af realkreditobligationer. Herefter steg udstedel-
sen af statspapirer kraftigt, og disse to grupper dominerer i dag obliga-
tionsmarkedet i Danmark med henholdsvis ca. 2/3 og 1/3 af den udestå-
ende obligationsmængde.   

Skiftet skyldes  især de betydelige underskud på den statslige saldo i 
slutningen af 1970'erne og frem til midten af 1980'erne som gav et til-
svarende behov for statslig låntagning. Den cirkulerende mængde stats-
papirer steg derfor kraftigt i denne periode. Fra 1989-97 var den statsli-
ge saldo igen negativ med en vækst i statspapirmængden til følge.  

Den cirkulerende mængde realkreditobligationer har været jævnt sti-
gende siden 1970. Dette afspejler bl.a. et forøget belåningsgrundlag. 
Derudover har ændringer i realkreditlovgivningen haft betydelig indfly-
delse på udstedelsesaktiviteten, jf. boks 1. Liberaliseringer af realkredit-
lovgivningen har således været kraftigt medvirkende til husholdninger-
nes øgede låneoptagelse gennem realkreditinstitutterne, delvis på be-
kostning af banklån. 

I anden halvdel af 1990'erne blev rentetilpasningslån reintroduceret 
på det danske realkreditmarked. I modsætning til de traditionelle kon-
verterbare annuitetslån er rentetilpasningslån finansieret ved udstedelse 
af inkonverterbare stående obligationer med kort løbetid, de såkaldte 
rentetilpasningsobligationer.2 Ved udgangen af 2003 var der optaget  

 1
 Se Michael Møller og Niels Chr. Nielsen, Dansk Realkredit gennem 200 år, 1997. 

2
 I 2000 introduceredes rentetilpasningslån som obligationslån baseret på inkonverterbare variabelt 

forrentede annuitetsobligationer med en løbetid på typisk 4-5 år.   
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STRUKTUREN PÅ DET DANSKE OBLIGATIONSMARKED SIDEN 1970 Boks 1 

1970:  Realkreditreform: Den maksimale løbetid for realkreditlån nedsættes til 30 år, 

hvorefter 30-årige fastforrentede konverterbare annuitetsobligationer er den 

dominerende finansieringsform1; enhedsprioritering indføres, hvilket medfører 

øget koncentration blandt realkreditinstitutterne. 
 
1975:  Staten genoptager udstedelsen af fastforrentede serielånsobligationer.2 
 
1976:  Staten genoptager udstedelsen af fastforrentede statsgældsbeviser (afdrages 

som stående lån); i særlig realkredit til nye ejerboliger får realkreditinstitut-

terne tilladelse til at udbyde rentetilpasningslån finansieret ved 1- til 5-årige 

inkonverterbare obligationer amortiseret som stående lån.  
 
1980:  Realkreditreform: Generel mulighed for kontantlån (ophæves i 1985), herun-

der som rentetilpasningslån; kvoten for realkreditlån til boligejendomme op-

hæves. 
 
1982:  Finansiering af realkreditlån via indeksobligationer introduceres (størstedelen 

er inkonverterbare og afdrages efter serielånsprincippet). 
 
1983:  Staten introducerer fastforrentede stående statsobligationslån. 
 
1984:  Staten introducerer variabelt forrentede stående statsobligationslån (udstedel-

se heraf ophører i 1990). 
 
1986:  Krav om mix-lån ved bl.a. ejerskifte og nybyggeri af ejerboliger ("del af kartof-

felkuren"). Lånene finansieres således ved en kombination af konverterbare 

annuitets- og serielånsobligationer. 
 
1988:  Serielånsobligationer ophører med at indgå i statens lånevifte. 
 
1989:  Realkreditreform: Fri ret til etablering af realkreditinstitutter. 
 
1990:  Staten introducerer skatkammerbeviser som nulkuponobligationer. 
 
1992:  Adgang til fri realkreditbelåning inden for 80 pct. af værdien for ejerboliger 

med op til 30-årige mix-lån.  
 
1993:  30-årige annuitetslån til ejerboliger genintroduceres. 
 
1996:  Realkreditinstitutterne relancerer rentetilpasningslån, som primært finansieres 

ved udstedelse af inkonverterbare fastforrentede stående obligationer med en 

løbetid på 1 til 11 år (rentetilpasningsobligationer). 
 
2003:  Mulighed for realkreditlån med op til 10 års afdragsfrihed (opsat amortisati-

on), hvor finansiering kan ske med enten traditionelle fastforrentede konver-

terbare obligationer eller med rentetilpasningsobligationer. 

Anm.: Ved lovforslag henfører årstallene til vedtagelsen og ikke den efterfølgende implementering.  
Kilde: Diverse udgaver af Realkreditrådets årsberetning, Realkreditloven, Danske Statslån, Statens låntagning og 

gæld samt Beretning og regnskab, Danmarks Nationalbanken. 
1 I analyseperioden udgør inkonverterbare annuitetsobligationer en begrænset andel af det samlede danske 

obligationsmarked.  
2 Statspapirer (statsobligationer, statsgældsbeviser og skatkammerbeviser) er inkonverterbare. 
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rentetilpasningslån for 498 mia.kr., heraf 85 mia.kr. i euro, svarende til 
omkring 1/3 af det samlede realkreditudlån.  

Årsagerne til rentetilpasningslånenes markante vækst siden 2000 er 
især et stigende positivt spænd mellem den lange og den korte rente, 
hvilket umiddelbart gør rentetilpasningslån billige. Desuden opfattes 
den samfundsøkonomiske situation generelt som stabil.1  

Fra oktober 2003 har realkreditinstitutterne fået mulighed for at for-
midle lån med afdragsfrihed i op til 10 år. En opgørelse fra Realkreditrå-
det viser, at knap 57 pct. af bruttoudlånet til ejerboliger og fritidshuse i 
fjerde kvartal 2003 blev ydet med afdragsfrihed. Næsten alle de afdrags-
frie lån er finansieret via rentetilpasningsobligationer.2  

De ændrede låneformer indebærer, at rentetilpasningsobligationer 
udgør en stigende andel af det danske obligationsmarked på bekost-
ning af traditionelle konverterbare realkreditobligationer med lang 
løbetid. Hermed har det danske ejendomsmarked i højere grad end tid-
ligere samme finansielle struktur som i euroområdet. I Europa overgås 

 1
 En generel diskussion af disse emner findes hos Anders Møller Christensen og Kristian Kjeldsen, 

Rentetilpasningslån, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2002. 
2
 Rekordudlån i 2003 – realkreditudlån for over en halv billion!, Realkreditrådet, pressemeddelelse, 27. 

januar 2004. 

UDVIKLINGEN PÅ OBLIGATIONSMARKEDET   Figur 1 

Anm.: 
 
 
 
 
 
Kilde: 

Papirerne er opgjort til nominel værdi ultimo januar, april, juli og oktober (hermed undgås påvirkning fra refinan-
sieringsaktiviteterne i december). Indeksobligationer er opgjort til den indekserede værdi. Statspapirer består af 
statsobligationer, statsgældsbeviser og skatkammerbeviser. Statsobligationer denomineret i valuta er udeladt. 
”Andre obligationer” indeholder bl.a. udstedelser fra særlige institutter, statsgaranterede enheder og private 
virksomheder. Data for rentetilpasningslån findes fra og med januar 1999. Observationerne for januar og april 
1994 illustrerer en massiv konverteringsbølge. 
Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 
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det danske realkreditmarked kun af det tyske i absolut omfang. Målt i 
forhold til BNP er det danske realkreditmarked blandt verdens største. 

 
Obligationsmarkedet fordelt på udvalgte typer 
Det danske obligationsmarked var tidligere domineret af konverterbare 
annuitetsobligationer, hvorimod den cirkulerende mængde stats- og 
realkreditobligationer i dag primært er fordelt mellem konverterbare 
annuitetsobligationer og inkonverterbare stående lån med en overvægt 
af sidstnævnte, jf. figur 2.  

Fra 1975 og frem til begyndelsen af 1980'erne blev størstedelen af 
statsobligationerne udstedt som fastforrentede serielån. I 1983 introdu-
ceredes stående statsobligationslån. I de efterfølgende år blev serielån 
udfaset til fordel for stående lån og ophørte helt med at indgå i statens 
lånevifte fra 1988. 

Frem til midten af 1980'erne var fastforrentede annuitetslån med lang 
løbetid klart dominerende på det danske realkreditmarked. Med "kartof-
felkuren" i 1986 blev kravet om mix-lån indført, hvilket medførte udste-
delser af serielån på realkreditmarkedet. I 1993 fik realkreditinstitutterne 
igen mulighed for at yde lån kun baseret på annuitetsobligationer. 

Forholdet mellem konverterbare og inkonverterbare obligationer har 
også ændret sig siden 1970. Som følge af udstedelsesaktiviteten i stats-

 

STATSPAPIRER OG REALKREDITOBLIGATIONER FORDELT PÅ UDVALGTE 
LÅNETYPER Figur 2 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Data er opgjort til estimeret nominel værdi ultimo oktober. "Andel konverterbare" er estimeret på baggrund af 
lånetyper, ekskl. indeksobligationer. Indeksobligationer er opgjort til den indekserede værdi. Statsobligationer 
denomineret i valuta er udeladt.   
Københavns Fondsbørs, Nordea Analytics og Danmarks Nationalbank. 

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Annuitet Serie Stående Indeks - realkredit Andel konverterbare (højre akse)

Mia.kr. Pct.



 

23-02-2004 14:00    Antal sider: 11   Rev. nr. 2   H:\kvo\dan\2004\1kvt\til_tryk\035-045.doc  

Oprettet af msd    

40 

papirer og senest rentetilpasningsobligationer er andelen af konverter-
bare obligationer i forhold til det totale statspapir- og realkreditmarked 
faldet markant i perioden, jf. figur 2. 

 
I Danmark udstedes statsobligationer i de 5- og 10-årige løbetidsseg-
menter, mens statsgældsbeviser1 udstedes med 2 års løbetid. Disse løbe-
tidssegmenter er også internationalt de vigtigste. Sammen med skat-
kammerbeviser2, som udstedes med op til 12 måneders løbetid, udgør 
disse papirer statens lånevifte. I lighed med den statslige lånestruktur i 
mange andre lande er den danske indenlandske statsgæld i dag stort set 
kun fordelt på fastforrentede stående lån (statsobligationer og stats-
gældsbeviser) samt skatkammerbeviser, jf. figur 3. Der er således sket en 
gradvis forenkling af den statslige lånestruktur. 

Ved at opbygge store likvide serier søger staten at opnå en likviditets-
præmie og dermed lavere låneomkostninger.3 Statens lånestrategi med-
virker til at gøre statspapirerne attraktive for såvel indenlandske som 
udenlandske investorer. 

 1
 Med udsigt til betydelige statslige underskud blev salget af statsgældsbeviser genoptaget i 1976.  

2
 I 1990 blev skatkammerbeviser som nulkuponobligationer introduceret (dvs. forrentningen sker ved 

udstedelse til en kurs under 100 og indløsning til kurs 100). 
3
 For nærmere beskrivelse se Danmarks Nationalbank, Statens låntagning og gæld 2002, 2003. 

INDENLANDSK STATSGÆLD FORDELT PÅ PAPIRTYPE Figur 3 

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Data er opgjort ultimo december til nominel værdi. Valutaswaps i 2001-02 på samlet 21 mia.kr. er udeladt. "An-
dre" indeholder bl.a. præmieobligationer. I 1984 introduceredes 5- og 10-årige variabelt forrentede stående 
statsobligationslån med kvartalsvis rentetilpasning. Udstedelsen af disse obligationer stoppede i 1990, og i dag er 
alle variabelt forrentede statsobligationslån indfriet. 
Danmarks Nationalbank. 
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UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE KRONEVARIGHED SIDEN 1999 

Et væsentligt forhold for obligationsinvestorer er obligationsbeholdnin-
gens renterisiko. Obligationens renterisiko kan udtrykkes ved kronevarig-
heden, jf. bilaget.1 Værdien af kronevarigheden for en enkelt obligations-
serie afhænger af obligationens karakteristika, herunder restløbetid, ku-
pon og amortisering, men også af rentekurvens udseende samt udviklin-
gen i obligationsseriens størrelse. For de konverterbare realkreditobligati-
oner skal låntagers konverteringsret ligeledes inddrages. Handles de kon-
verterbare realkreditobligationer til pari eller derover, vil kronevarighe-
den typisk være ganske lav. 

Udviklingen i den samlede kronevarighed på det danske obligations-
marked påvirkes af den strukturelle ændring i sammensætningen af den 
cirkulerende mængde realkreditobligationer med en voksende andel af 
rentetilpasningsobligationer samt en reduceret kronevarighed for de 
konverterbare realkreditobligationer forårsaget af renteudviklingen, jf. 
figur 4. 

I perioden 1999-2003 er den samlede kronevarighed faldet fra 100 til 
83 mia.kr.2 Medio 1999 udgjorde kronevarigheden fra de konverterbare 
realkreditobligationer lidt over halvdelen af den samlede kronevarig-
hed. Fire år senere er denne andel blevet reduceret til lidt over en tred-
jedel. På trods af, at rentetilpasningsobligationerne udgør lidt under en 
tredjedel af den cirkulerende mængde realkreditobligationer i 2003, 
bidrager disse kun med 8 pct. af den samlede kronevarighed. Størstede-
len af disse obligationer har typisk en løbetid på 1 år og dermed en for-
holdsvis lav kronevarighed. 

En stor del af kronevarigheden for de konverterbare realkreditobliga-
tioner stammer fra de 30-årige papirer udstedt gennem de sidste 10 år.3 
Kronevarigheden for disse er faldet med godt en tredjedel fra 36 til 23 
mia.kr., og hovedparten af kronevarigheden stammer nu fra de 30-årige 
realkreditobligationer med en kupon på 5 pct., jf. figur 5. 

Fra medio 1999 til medio 2002 bidrog realkreditobligationer med en 
kupon på 6 pct. og udløb i 2026 og 2029 med størstedelen af den samle-
de kronevarighed. Denne periodes omfattende konverteringer – i form 
af obligationskøb i markedet4 – i de nævnte papirer har medført en be-

 1
 For en nærmere gennemgang af obligationsrisici mv. henvises der til Danmarks Nationalbank, Finan-

siel styring i Danmarks Nationalbank, 2004. 
2
 Ultimo december 2003 kan den samlede kronevarighed opgøres til 88 mia.kr. Udviklingen skyldes 

primært tilgangen af 30-årige realkreditobligationer med en kupon på 5 pct. og udløb i 2035. 
3
 De 30-årige konverterbare realkreditobligationer er gennem de sidste 10 år udstedt med en kupon 

på 5, 6, 7 eller 8 pct. Afhængig af udstedelsestidspunktet har disse papirer udløb i 2026, 2029, 2032 
eller 2035. 

4
 Jf. Ulrik Knudsen, Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer gennem de sidste 10 år, Dan-

marks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2003. 
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tydelig reduktion i den cirkulerende mængde obligationer. Denne ud-
vikling har været medvirkende til faldet i kronevarigheden for de 30-
årige papirer i dette tidsrum. 

I hele den viste periode er de fleste 30-årige realkreditobligationer 
med en kupon på 7 og 8 pct. blevet handlet til kurser over pari i takt 
med de seneste års rentefald (afhængig af kupon og udløbsår) med 
ekstraordinære indfrielser til følge. Medio 2003 var dette også tilfældet 
for de 30-årige papirer med en kupon på 6 pct. En konsekvens af denne 
udvikling har været en reduktion af den samlede kronevarighed. Om-
vendt har det seneste års udstedelser af papirer med en kupon på 5 pct. 
og udløb i 2035 medvirket til at forøge kronevarigheden.1 Låntagers 
omlægninger af højtforrentede konverterbare lån til konverterbare lån 
med en lavere forrentning har dermed en positiv effekt på kronevarig-
heden. Konverteres der derimod til rentetilpasningslån, vil betydningen 
for kronevarigheden være begrænset. 

 1
 I den viste periode er den cirkulerende mængde af de 30-årige papirer steget med næsten 62 til 627 

mia.kr. Denne stigning dækker over en reduktion på 128 mia.kr. for de 30-årige realkreditobligatio-
ner med en kupon på 6 pct. eller derover. Derimod har der været en tilgang af 30-årige papirer med 
en kupon på 5 pct. på 190 mia.kr., herunder obligationer med en kupon på 5 pct. og udløb i 2035 på 
166 mia.kr. siden efteråret 2002. 

DEN SAMLEDE KRONEVARIGHED FORDELT PÅ OBLIGATIONSTYPER SAMT 
DEN 10-ÅRIGE STATSOBLIGATIONSRENTE Figur 4 

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Kronevarigheden er opgjort ultimo juni. Den 10-årige statsobligationsrente er vist på månedsbasis. "Andre obligatio-
ner" indeholder bl.a. indeksobligationer udstedt af realkreditinstitutter samt udstedelser fra særlige institutter, 
statsgaranterede enheder og private virksomheder. Kronevarigheden for indeksobligationer er opgjort på baggrund 
af den indekserede værdi.  
Nordea Analytics, Danmarks Nationalbank samt egne beregninger. 
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Den samlede kronevarighed er følsom over for renteændringer. Eksem-
pelvis vil en stigning i renteniveauet på mellem 0,5 og 1,0 procentpoint 
betyde, at de 30-årige realkreditobligationer med en kupon på 6 pct. 
handles til under pari, afhængig af udløbsåret. Dette vil medføre en re-
duktion af konverteringsrisikoen og dermed en stigning i kronevarighe-
den. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRONEVARIGHEDEN FOR DE 30-ÅRIGE REALKREDITOBLIGATIONER 
FORDELT PÅ KUPON SAMT DEN 10-ÅRIGE STATSOBLIGATIONSRENTE Figur 5 

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Kronevarigheden er opgjort ultimo juni. Den 10-årige statsobligationsrente er vist på månedsbasis. Til bestemmel-
se af kronevarigheden bruges en realkreditmodel. Bestemmelsen af kronevarigheden indebærer dermed nødven-
digvis en modelusikkerhed, da beregningerne er afhængige af antagelser om fx låntagers konverteringsadfærd. 
Værdien af kronevarigheden kan derfor variere fra model til model afhængig af modellernes antagelser.  
Nordea Analytics, Danmarks Nationalbank samt egne beregninger. 
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BILAG  

 
 
Begreber i obligationsmarkedet 
Amortisation: 
Annuitetslån: Konstant ydelse pr. termin (afdragsandelen stiger med 
tiden, mens renteandelen falder). 

Serielån: Konstant afdrag pr. termin (over tid en faldende terminsydel-
se). 

Stående lån: Kun rentebetalinger i lånets løbetid - hovedstolen forfal-
der ved udløb.  

Mix-lån: Typisk 60 pct. annuitetslån og 40 pct. serielån. 
 
Konverterbar: Et lån er konverterbart, når det udover opkøb i markedet 
af de konverterbare obligationer, der ligger til grund for realkreditlånet, 
også kan førtidig indfries ved opsigelse til kurs 100.  
 
Inkonverterbar: Et lån er inkonverterbart, når det alene kan førtidig 
indfries ved at opkøbe de obligationer, der ligger til grund for realkre-
ditlånet.  
 
Obligationslån: Låntagers hovedstol svarer til den pålydende værdi af de 
obligationer, der ligger til grund for lånet. Låntagers provenu afhænger 
således af kursværdien på obligationerne ved udstedelsen.  
 
Kontantlån: Låntagers hovedstol svarer til kursværdien på de solgte ob-
ligationer. Kurstabet ved realkreditinstituttets salg af obligationerne 
indregnes i kontantlånsrenten og giver således et skattemæssigt fradrag 
for private låntagere. Ved førtidig indfrielse skal låntager betale skat af 
en eventuel kursgevinst.  
 
Forrentning:  
Fastforrentede lån: Renten er uændret i lånets løbetid.  
Rentetilpasningslån: Løbende tilpasning af renten på faste tidspunkter. 
 
Refinansiering: Restgælden erstattes helt eller delvist ved salg af nye 
obligationer. 
 
Indekslån: Hovedstol og restgæld, og dermed ydelsen, justeres løbende i 
overensstemmelse med udviklingen i et aftalt prisindeks. Ydes som kon-
tantlån.  
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Nominallån: Samlebetegnelse for lån, der ikke er indeksregulerede. No-
minallån er langt den overvejende – og traditionelle – låneform.  

 

Kronevarighed: Udtrykker hvor meget en obligationsbeholdnings mar-
kedsværdi marginalt ændrer sig i kroner ved en ændring i rentekurven 
på 1 procentpoint. 
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USAs betalingsbalanceunderskud og dollaren 

Niels C. Beier, Økonomisk Afdeling 

Det amerikanske betalingsbalanceunderskud er ca. 5 pct. af BNP og har 
været voksende, jf. figur 1. Et underskud af den størrelsesorden vil nor-
malt udløse en svækkelse af valutaen og lavere vækst. USA er en øko-
nomisk supermagt, og lavere amerikansk vækst samt en svækkelse af 
dollaren vil automatisk have globale effekter – ikke mindst hvis et even-
tuelt dollarfald sker abrupt og skaber uro på de globale finansielle mar-
keder. På den baggrund har USAs betalingsbalanceunderskud været 
genstand for talrige analyser (bl.a. Bergsten og Williamson, 2003; BIS, 
2003; Greenspan, 2003; Mann, 1999, 2002; Obstfeld og Rogoff, 2000).  

I denne artikel gives en kort oversigt over de senere års udvikling i den 
amerikanske betalingsbalance og dollaren. Først gives en beskrivelse af 
udviklingen fra midten af 1990'erne til i dag set i lyset af den makro-
økonomiske udvikling. Dernæst analyseres hvilke kapitalbevægelser, der 
ligger bag. Til sidst skues der fremad med henblik på holdbarheden af 
underskuddet og en eventuel tilpasning. 

 

 

USAs BETALINGSBALANCE 1995-2003 Figur 1 

Anm.: 
Kilde: 

Tallet for 2003 er OECDs skøn fra efteråret 2003. 
OECD, Economic Outlook 74. 
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Blandt konklusionerne kan nævnes: Det voksende betalingsbalanceun-
derskud i anden halvdel af 1990'erne var drevet af den private sektors 
investeringer og opsparing som reaktion på "ny økonomi". Underskud-
det i 2001-03 har været forårsaget af den offentlige sektors opsparings-
underskud samt en fortsat lav opsparingstilbøjelighed i husholdningerne 
og afspejler den ekspansive økonomiske politik efter vendingen i aktie-
kurserne og økonomien i 2000-01. Med den nuværende kombination af 
budgetunderskud og lav opsparingstilbøjelighed hos husholdningerne 
er betalingsbalanceunderskuddet mindre holdbart end tidligere, og 
dollarsvækkelsen siden 2002 kan ses i det lys.  

 
BETALINGSBALANCEN, DOLLAREN OG MAKROØKONOMIEN 

Betalingsbalancen 
Et betalingsbalanceunderskud er ikke pr. definition dårligt eller nød-
vendigvis uønsket. Tværtimod kan underskuddet afspejle, at et land 
låner i udlandet for at finansiere produktive investeringer til gavn for 
fremtidig produktion.1 USAs betalingsbalanceunderskud i anden halvdel 
af 1990'erne kan fortolkes som et sådant underskud. Den amerikanske 
økonomi blev ramt af et fordelagtigt produktivitetsstød ("ny økonomi"), 
der bl.a. gav anledning til øgede investeringer for at drage fordel af ny 
teknologi. Resultatet var en række gyldne år med høj vækst i produkti-
on, investeringer og forbrug samt stærkt stigende aktiekurser.2  

 I 2000 begyndte det at gå tilbage for økonomien, og aktiekurserne 
faldt betydeligt. Siden har den private sektor – set under et – konsolide-
ret sig, mens den økonomiske politik har været lempelig for at under-
støtte økonomien. Den pengepolitiske rente er blevet sat ned fra 6,5 
pct. i 2001 til 1 pct. i 2003. Finanspolitikken er blevet lempet betydeligt 
via vedtagne skattelettelser både i 2001 og 2003, og det har bidraget til, 
at det føderale budgetoverskud på ca. 2½ pct. af BNP i 2000 er ændret 
til et underskud på 3½ pct. i 2003.3  

Betalingsbalanceunderskuddet er dermed skiftet fra at have modstyk-
ke i et privat opsparingsunderskud til at have modstykke i et offentligt 
opsparingsunderskud. Dette er illustreret i figur 2, hvor betalingsbalan-
ceunderskuddets modposter i henholdsvis den private og den offentlige 
opsparingsbalance er vist. Det ses også, at den nuværende situation i 
nogen grad minder om situationen i 1980'erne, hvor man benævnte det 

 1
  For en generel introduktion til betalingsbalancen og den specifikke danske udvikling henvises der til 

Pedersen (2003). Se ydermere Sørensen (1999) samt IMF (2002) og Vastrup (1999) for forskellige syns-
punkter vedrørende vigtigheden af betalingsbalancen som politikmål. 

2
  De stærkt stigende aktiekurser og det høje investeringsniveau indikerer, at den sidste del af perioden 

muligvis var karakteriseret af for positive forventninger til økonomien og overinvestering, jf. de ef-
terfølgende aktiekursfald og den lave kapacitetsudnyttelse. 

3
  Tallene er for finansårene 2000 og 2003, jf. Congressional Budget Office. 
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samtidige underskud over for udlandet og på statsfinanserne Twin Defi-
cits – tvillingeunderskuddene.  

Tvillingeunderskud er dog en forsimplet karakteristik af den nuvæ-
rende situation, da den samlede private sektors konsolidering dækker 
over sektorforskelle. Virksomhederne har forbedret deres opsparingsba-
lance mest, og husholdningernes opsparing er fortsat på et lavt niveau. 
Husholdningernes opsparing som andel af den disponible indkomst er 
stort set uændret i forhold til 1999.  Forskellen imellem virksomhederne 
og husholdningernes adfærd var tydelig i de to relativt sløje år 2001 og 
2002, hvor de private investeringer faldt, mens det private forbrug steg 
på baggrund af den kraftige stimulans fra rentefaldet og de betydelige 
personskattelettelser. 

 
Dollaren 
I takt med den gode konjunkturudvikling i slutningen af 1990'erne blev 
dollaren styrket, jf. figur 3, hvor den reale effektive valutakurs er vist. 
Fra begyndelsen af 2002 er dollaren blevet svækket, men er ikke på ni-
veauet fra midten af 1990'erne endnu. Spørgsmålet er, hvorfor dollaren 
har haft det forløb, den har?  

Valutakurser er notorisk svære at forklare samt forudsige og udviser 
generelt store og langvarige udsving (fx Dornbusch, 1976; Meese og 
Rogoff, 1983; Rogoff, 1996). Bestemmende for valutakursen vil være det 

USAs FINANSIELLE BALANCER 1980-2003 Figur 2 

Anm.: 
 
Kilde: 

Den offentlige opsparingsbalance består både af den føderale opsparingsbalance og lokale myndigheders opspa-
ringsbalance. Observationerne for 2003 er OECDs skøn fra efteråret 2003. 
OECD, Economic Outlook 74. 
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forventede fremtidige afkast i forskellige valutaer, hvor den forventede 
realøkonomiske udvikling og rentespænd typisk er dominerende fakto-
rer. Enhver valutakursudvikling kan dog typisk gives flere fortolkninger 
(Bacchetta og Wincoop, 2004). Én mulig vinkling af dollarudviklingen 
siden midten af 1990'erne har det makroøkonomiske forløb i perioden 
som omdrejningspunkt. 

De gode konjunkturer og "ny økonomi" taget i betragtning var styr-
kelsen af dollaren forventelig. De fordelagtige investeringsmuligheder i 
USA krævede helt naturligt kapital udefra, dollaren blev styrket, og be-
talingsbalancen blev forværret. Dollarstyrkelsen skete i to tempi: Først 
fra 1996 til starten af 1998 og dernæst igen i 2000-01, jf. figur 3.1  

Dollarens svækkelse fra starten af 2002 til i dag kan i samme lys skyl-
des, at de fordelagtige investeringsmuligheder er ved at være udtømte 
samt bekymring for holdbarheden af betalingsbalanceunderskuddet. 
Skiftet fra et privat opsparingsunderskud med et højt investeringsniveau 
til et offentligt opsparingsunderskud, der bl.a. kan henføres til øgede 
midler til sikkerhed og forsvar samt skattelettelser, gør alt andet lige det 
nuværende underskud mindre holdbart. 

 1
  Dermed blev dollaren også styrket i 2001, hvor økonomien var i recession, investeringerne samt 

aktiekurserne faldt, og hvor Federal Reserve satte renten drastisk ned i løbet af året. Udviklingen i 
2001 illustrerer blot pointen om, at valutakurser ikke altid stemmer overens med alle forklaringsele-
menter på samme tid, og at den præcise timing af valutakursændringer er uhyre svær at forudsige. 

BETALINGSBALANCE OG REAL DOLLARKURS  Figur 3 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Den reale effektive kurs er Federal Reserves brede mål for den reale effektive valutakurs, dvs. et handelsvægtet 
gennemsnit af en lang række bilaterale valutakurser korrigeret for forskelle i landenes prisudvikling. Sidste 
observation for den reale dollarkurs er januar 2004. 
EcoWin og OECD, Economic Outlook 74. 
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FINANSIERINGEN AF BETALINGSBALANCEN OG DOLLAREN 

Det voksende betalingsbalanceunderskud fra midten af 1990'erne er i 
høj grad blevet finansieret ved øget tilstrømning af privat kapital. På det 
seneste er den private kapitalindstrømning dog stagneret, mens den 
officielle kapitalindstrømning har været opadgående jf. figur 4.1 Dette 
skyldes, at udenlandske centralbanker har interveneret med henblik på 
at undgå en styrkelse af deres valutaer over for dollar. Federal Reserve 
(2003) underbygger det ved at pege på, at den officielle kapitalind-
strømning i 2002 var størst i 2. og 4. kvartal, hvor presset på dollaren 
netop var størst. 

Betragtes de private kapitalbevægelser nærmere, er der sket forskyd-
ninger i starten af 2000'erne i forhold til anden halvdel af 1990'erne.  

Først og fremmest er sammensætningen af den private kapital-
indstrømning ændret.  Fra 1997 til 2000 flød de private midler i høj grad 
til Corporate America, dvs. til aktier, virksomhedsobligationer og direkte 
investeringer, men fra 2000-01 er den relative betydning af disse aktiver 
faldet. Fx er udlandets direkte investeringer i USA faldet med over 200 
mia.dollar fra første kvartal 2001 til tredje kvartal 2003.2 Den private 

 1
  Den officielle kapitalstrøm dækker primært over udenlandske centralbankers køb og salg af ameri-

kanske aktiver – typisk statsobligationer. 
2
  Fire kvartalers sum. 

KAPITALINDSTRØMNING TIL USA 1997-2003 Figur 4 

Anm.: 
Kilde: 

Fire kvartalers sum. Nettokapitalindstrømning. Sidste observation er 3. kvartal 2003. 
Bureau of Economic Analysis og US Treasury. 
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kapitalindstrømning stammer nu i højere grad fra private investorers 
køb af amerikanske statsobligationer. 

For det andet dækker den flade samlede udvikling i den private kapi-
talindstrømning 2001-03 over modsatrettede enkeltbevægelser. Udlan-
dets køb1 af amerikanske værdipapirer og direkte investeringer i USA er 
faldet, men det er blevet modvirket af færre amerikanske køb af uden-
landske værdipapirer og direkte investeringer i andre lande. 

Endelig er der sket et skifte i landesammensætningen, jf. figur 5. Hvor 
euroområdet stod for en stor del af USAs private kapitalimport i 1997-
2000, så har de private finansieringskilder de seneste par år især været 
fra UK og Japan, mens den private kapitalstrøm fra euroområdet til USA 
netto er ophørt.  

Samlet kan man konkludere, at hvor det voksende betalingsbalance-
underskud i anden halvdel af 1990'erne i stigende omfang blev finansie-
ret ved køb af amerikanske virksomheder, virksomhedsobligationer eller 
aktier, så finansieres underskuddet i dag i højere grad ved udlandets 
køb af statspapirer – især asiatiske centralbankers køb.   

 

 1
  Eller mere præcist nettokøb – forskellen mellem køb og salg. 

LANDEFORDELING AF PRIVAT KAPITALINDSTRØMNING TIL USA  Figur 5 

Anm.: 
 
Kilde: 

Figuren viser kapitalindstrømning, der vedrører direkte investeringer og porteføljeinvesteringer. Nettokapitalind-
strømning. Fire kvartalers sum. Sidste observation er 3. kvartal 2003. 
Bureau of Economic Analysis og US Treasury. 
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Betalingsbalancen og dollaren: En finansieringsvinkel 
Udenlandske investorers villighed til at finansiere det amerikanske beta-
lingsbalanceunderskud er vigtig for så vidt angår dollarkursen og stør-
relsen af betalingsbalanceunderskuddet. Ønsker udenlandske investorer 
til en given valutakurs ikke at erhverve flere amerikanske værdipapirer 
og andre aktiver, så vil dollarkursen give sig, og en svækkelse af dollaren 
vil – alt andet lige – forbedre betalingsbalancen, og vice versa.1 

Under højkonjunkturen i anden halvdel af 1990'erne var private inve-
storers efterspørgsel efter amerikanske virksomheder, aktier og virk-
somhedsobligationer stor: Dollaren blev styrket. Det mønster, der har 
tegnet sig fra toppen af konjunkturfremgangen til nu, er, at udenland-
ske private investorers efterspørgsel efter amerikanske aktiver er afta-
get. En mulig fortolkning er, at private investorer er blevet bekymret for 
holdbarheden af betalingsbalanceunderskuddet set i lyset af det samti-
dige offentlige underskud. En genopretning af et betalingsbalanceun-
derskud involverer typisk en svækkelse af valutaen, jf. nedenfor, hvilket 
– alt andet lige – gør det mindre attraktivt for udlændinge at investere i 
USA, da investeringerne bliver mindre værd i investorernes valuta. Sam-
menfaldende med nedgangen i den private udenlandske kapitalstrøm 
har der været en svækkelse af dollaren.  

 1
  Forbedringen af betalingsbalancen sker via den konkurrenceevneforbedring, som dollarsvækkelsen 

medfører. Typisk vil forbedringen dog ske med en vis forsinkelse (J-kurve). 

GLOBALE VALUTARESERVER FORDELT PÅ LANDE OG OMRÅDER Figur 6 

Anm.: 
Kilde: 

Reserverne er opgjort i SDR (Special Drawing Rights) og er ekskl. guld. 
IMF, International Financial Statistics. 
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Den generelle tendens til dollarsvækkelse har betydet, at en række asia-
tiske lande har interveneret på valutamarkederne for at undgå en styr-
kelse af deres valutaer over for dollar. Det gælder ikke bare Kina, der 
aktivt fører fastkurspolitik over for USA, men også andre lande, der har 

MODPARTERNE TIL USAs BETALINGSBALANCEUNDERSKUD Boks 1  

I teorien er summen af betalingsbalancerne globalt nul, dvs. at USAs underskud mat-

ches af andre landes overskud. I praksis er der dog tale om en betydelig global afvi-

gelse, idet summen af underskud er større end summen af overskud. I 2001 var afvi-

gelsen i størrelsesorden 150 mia.dollar. Underliggende skyldes denne afvigelse flere 

forhold (se IMF, 2002), herunder formentlig også, at skattesystemerne giver en til-

skyndelse til at huske alle fradrag i indkomsten. Afvigelsen skaber usikkerhed om den 

faktiske størrelse af USAs betalingsbalanceunderskud, der dog – uanset den globale 

afvigelse – er stort. 

I figuren er illustreret betalingsbalancen for USA og nogle af de store modparter, 

herunder den globale afvigelse. Det ses, at det japanske og euroområdets overskud 

mere end modsvarede USAs underskud i midten af 1990'erne. De japanske og euro-

pæiske overskud har været nogenlunde stabile, så det nuværende store amerikanske 

underskud har modstykke i andre landes øgede overskud. Det ses af figuren, at Emer-

ging Asia har haft stigende betalingsbalanceoverskud fra 1996 til 2002 og er i større 

grad modpart til det amerikanske underskud. Det største land i kategorien Emerging 

Asia er Kina, der overordnet set har et lille overskud på betalingsbalancen. Betragtes 

alene samhandlen med USA, har Kina derimod et stort overskud. 

 

BETALINGSBALANCE FOR UDVALGTE OMRÅDER OG LANDE 1980-2002  

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Emerging Asia inkluderer i figuren Filippinerne, Indien, Indonesien, Kina, Malaysia, Singapore, Sydkorea 
og Thailand. Den globale afvigelse er (minus) den globale betalingsbalance som angivet af IMF. Sidste 
observation for den globale afvigelse er 2001. 
IMF, International Financial Statistics samt OECD, Economic Outlook 72 og 74. 
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mere fleksible kurser. 
Japan har interveneret 
kraftigt i 2002 og 2003. 
De asiatiske landes in-
terventioner kan illu-
streres ved at betragte 
udviklingen i landenes 
valutareserver, hvor en 
markant stigning i de 
sidste par år er tydelig, 
jf. figur 6.1 Landene har 
typisk overskud på sam-
handlen med USA og 
har samlet set overskud 
på betalingsbalancen, 
jf. boks 1. 

Generelt er det et 
åbent spørgsmål, i hvor 
høj grad og hvor længe 
interventioner på valu-
tamarkederne virker. 
Man kan dog konstate-
re, at de asiatiske valu-
taer overordnet er styr-
ket mindre over for 
dollaren end de fleksib-
le valutaer såsom euro-
en, det engelske pund 
og den canadiske dol-
lar, jf. figur 7. Styrkel-
sen af det engelske 
pund, den canadiske 
dollar og den japanske 
yen har været af samme 
størrelsesorden, mens 

euroen er blevet styrket mest. I tabel 1 er forskellige landes vægt i den 
handelsvægtede, effektive dollarkurs angivet. Den samlede vægt for de 
asiatiske valutaer er ikke lille, hvorfor en ændring i disse landes valuta-
politik potentielt kan have store effekter for den effektive dollarkurs. 

 1
  I IMF (2003) argumenteres for, at flere af landene i Asien har opbygget større reserver, end de grund-

læggende økonomiske forhold tilsiger. 

DOLLARKURSER, UDVALGTE LANDE Figur 7 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Nominelle valutakurser. Effektiv dollarkurs er den nominelle effekti-
ve dollarkurs. Et fald i figuren er et udtryk for en dollarsvækkelse.
Sidste observation er januar 2004. 
EcoWin. 
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BETALINGSBALANCEN OG DOLLAREN FREMOVER 

De historiske erfaringer viser, at i gennemsnit vil lande med et eksternt 
underskud på 4-5 pct. af BNP skulle genoprette betalingsbalancen (BIS, 
2003; Freund, 2000; IMF, 2002). I nogle lande er underskuddet dog stør-
re, før tilpasningen sker, og man ved naturligvis ikke, hvad "tærskel-
værdien" er for USA. Under alle omstændigheder betyder betalingsba-
lanceunderskuddet, at USA netto kommer til at skylde udlandet mere og 
mere, jf. figur 8. Det indebærer, at en stigende del af USAs produktion 
skal "afleveres" til udlandet i form af renter og udbytte. Det lave rente-
niveau gør, at denne konsekvens ikke har været tydelig indtil nu, men 
gælden kan ikke stige ubegrænset. 

Omvendt nyder USA en speciel status qua sin størrelse og dollarens rol-
le som global reservevaluta. Givet dollarens rolle vil der altid være lande 
og investorer, der ønsker at erhverve amerikanske værdipapirer. En an-
den grund er, at de amerikanske kapitalmarkeder og den amerikanske 
økonomi er verdens største, og en veldiversificeret portefølje bør – alt 
andet lige – indeholde en passende stor mængde amerikanske aktiver. 
Ydermere har udlændinge historisk opnået et lavere afkast på deres 
investeringer i USA, end amerikanere har opnået på deres investeringer i 
udlandet. Dette kan illustreres ved, at selv om USA har haft negative 
nettotilgodehavender i en lang periode, var det først i 2002, at USA 
modtog færre rente- og dividendebetalinger, end det betalte. Endelig 
udstedes en stor del af USAs gæld i dollar (Mann, 2002), så en svækkelse 
af dollaren medfører formuetab for udenlandske investorer, ikke om-

VÆGTE I DEN EFFEKTIVE DOLLARKURS I 2004 Tabel 1 

Land Vægt (pct.) 

Euroområdet .............................................................. 19 
Canada ....................................................................... 17 
Japan .......................................................................... 11 
Mexico ........................................................................ 11 
Kina ............................................................................ 10 
UK     ........................................................................... 5 
Sydkorea ..................................................................... 4 
Taiwan ........................................................................ 3 
Malaysia ..................................................................... 2 
Singapore ................................................................... 2 
Hongkong .................................................................. 2 
Brasilien ...................................................................... 2 
Thailand ..................................................................... 1 
Schweiz ....................................................................... 1 
Australien ................................................................... 1 

Anm.: Vægtene er afrundede. Kun de 15 lande og områder med størst vægt er medtaget. 
Kilde: Federal Reserve. 

 



 

23-02-2004 14:03    Antal sider: 16   Rev. nr. 2   H:\kvo\dan\2004\1kvt\til_tryk\047-062.doc  

Oprettet af Niels C. Beier - 6587    

57 

vendt.  Alle disse faktorer vil trække i retning af en højere "tærskelvær-
di" og en større holdbarhed af et givent underskud. 

Det aktuelle underskud er blevet mindre holdbart, da det reflekterer 
lav opsparing frem for et højt investeringsniveau. Øgede investeringer 
medfører i modsætning til lav opsparing øget produktion i fremtiden og 
dermed flere fremtidige resurser til at servicere gælden med – dvs. større 
holdbarhed af et givent underskud. 

 
Hvordan vil en eventuel tilpasning ske? 
Historien viser (BIS, 2003; Freund, 2000; IMF, 2002), at en tilpasning af 
betalingsbalanceunderskud sker gennem to kanaler: Svækkelse af valu-
taen og lavere vækst i økonomien.1 Fortolkes de seneste par års dollar-
fald som en begyndende tilpasning af USAs betalingsbalanceunderskud, 
så er det bemærkelsesværdigt, at væksten i samme periode har været og 
fortsat er høj i forhold til fx euroområdet og Japan. Det skal ses i sam-
menhæng med den ekspansive økonomiske politik, der har holdt øko-
nomien oppe. 

En tilpasning af det amerikanske betalingsbalanceunderskud gennem 
lavere fremtidig vækst i USA er plausibel, da både den offentlige sektor 
og husholdningerne har behov for at øge opsparingen. Primært synes en 

 1
  Freunds (2000) analyse viser, at lavere vækst og svækkelsen af valutaen typisk sker igennem en 

periode på 3-4 år omkring det tidspunkt, hvor betalingsbalanceunderskuddet topper. 

USAs NETTOTILGODEHAVENDER 1980-2002 Figur 8 

Anm.: 
Kilde: 

Net international investment position. 
IMF, International Financial Statistics og OECD, Economic Outlook 74. 
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konsolidering af de offentlige finanser på mellemlang sigt at være nød-
vendig, dvs. en strammere fremtidig finanspolitik. Der forudses betyde-
lige offentlige underskud og gældsætning det næste årti1, hvis den hid-
til vedtagne finanspolitik gennemføres uændret. USA står som mange 
andre lande ligeledes over for et øget udgiftspres de kommende år i 
forbindelse med tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet af store efter-
krigsårgange.2 Husholdningernes opsparingskvote er historisk lav og 
gældsætningen har været stigende.3 Hvor forbrugsløftet i anden halvdel 
af 1990'erne kan forklares med forventninger om fremtidige indkomst-
stigninger og formuegevinster i relation til "ny økonomi", så har for-
bruget i de seneste par år i høj grad været stimuleret af den økonomiske 
politik, ikke mindst finanspolitikken. Husholdningerne kan heller ikke 
akkumulere gæld ubegrænset. 

Desuden betyder en asymmetri i handelselasticiteterne mellem USA og 
resten af verden, at den relative vækst i USA givetvis skal falde, hvis be-
talingsbalanceunderskuddet skal vendes. Hvis indkomsten i såvel USA 
som resten af verden stiger med 1 pct., så viser empiriske studier (jf. 
Mann, 1999), at den amerikanske betalingsbalance – alt andet lige – vil 

 1
  Congressional Budget Office's seneste skøn frem til 2014 for de føderale finanser er fra januar 2004 

og kan læses på www.cbo.gov. 
2
  For en oversigt over problemstillingerne for de amerikanske offentlige finanser henvises der til 

bidragene i Mühleisen og Towe (2004) samt referencerne deri. 
3
  Spørgsmålet er naturligvis, hvad "ligevægtsopsparingskvoten"er? Opsparingskvoten har generelt 

udvist en faldende tendens i USA siden midten af 1980'erne. 

USAs: EKSPORT OG IMPORT 1990-2002 Figur 9 

Anm.: 
Kilde: 

Varer og tjenester. 
Bureau of Economic Analysis. 
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blive forværret. USAs import vil stige mere end resten af verdens. Denne 
asymmetri er ikke fuldstændigt forklaret, men underbygger, at en til-
pasning vil indebære lavere relativ amerikansk vækst. Figur 9 illustrerer, 
at eksporten skal vokse markant stærkere end importen for at lukke 
gabet imellem de to serier. En dollarsvækkelse alene er næppe nok. 

 
Hvad indebærer en tilpasning for resten af verden? 
En tilpasning af det amerikanske underskud er som udgangspunkt øn-
skelig, hvis underskuddet ikke er holdbart. Et væsentligt usikkerheds-
moment er, om tilpasningen sker velordnet eller abrupt.  

Hvis en tilpasning sker abrupt, fx via en pludselig og meget kraftig 
dollarsvækkelse, så kan der opstå turbulens på de globale finansielle 
markeder. Denne turbulens risikerer at sprede sig til resten af verdens-
økonomien, og det er en af grundene til den store fokus på den ameri-
kanske betalingsbalance. Endelig kan der være en tendens til, at de fi-
nansielle markeder overreagerer, så en dollarbevægelse bliver unødven-
dig stor og skævvrider tilpasningen. Dollaren er efterhånden faldet mar-
kant siden toppunktet i starten af 2002. Denne svækkelse har ikke med-
ført turbulens, da faldet er sket gradvist, ligesom det var tilfældet for 
dollarsvækkelsen i 1980'erne, jf. figur 3.  

Selv om en dollarsvækkelse sker gradvist og velordnet, vil den stadig 
have effekter. I de lande, hvor valutaerne styrkes, vil virksomhedernes 
konkurrenceevne forværres, men landene får samtidigt en byttefor-
holdsgevinst, som øger realindkomsterne. I globale økonomiske model-
ler er nettoeffekten på BNP-væksten typisk negativ. Omvendt bliver 
amerikanske varer billigere i udlandet – den amerikanske konkurrence-
evne forbedres – og det vil trække i retning af en forbedring af beta-
lingsbalancen i USA. 

Sker der en tilpasning via lavere vækst i den amerikanske økonomi, 
kan den globale vækst kun holdes oppe, hvis aktiviteten i andre områ-
der stiger. Tilpasningen af USAs underskud i 1980'erne skete på et tids-
punkt, hvor efterspørgslen i Japan og Tyskland var høj. I den nuværende 
situation har væksten i netop disse to store lande igennem nogle år væ-
ret lav – dog med positive tendenser i Japan i 2003. Reformer, der kan 
stimulere den private efterspørgsel i de to lande, er derfor hensigtsmæs-
sige – ikke bare fra et lokalt synspunkt, men også fra et globalt syns-
punkt i forhold til en tilpasning af USAs eksterne underskud. 

Et andet aspekt er fordelingen af dollarsvækkelsen, der indtil nu har 
været mest markant over for euroen. Hvis dollaren fortsætter med at 
blive svækket, og de asiatiske lande ligeledes fortsætter med at interve-
nere, så er rationalet, at de fleksible valutaer må bære den største "byr-
de". I den forbindelse skal det erindres, at de fleksible valutaer kun bæ-



 

23-02-2004 14:03    Antal sider: 16   Rev. nr. 2   H:\kvo\dan\2004\1kvt\til_tryk\047-062.doc  

Oprettet af Niels C. Beier - 6587    

60 

rer "byrden" nu, fordi de høstede "gevinsten" i perioden, hvor dollaren 
blev styrket. I denne periode bar de lande, der følger dollaren tættere, 
"byrden". Endelig synes problematikken netop at opstå, fordi den in-
denlandske efterspørgsel i fx euroområdet er så lav. Endvidere peger 
flere studier på, at euroen p.t. er tæt på sin ligevægtskurs (se ECB, 2002, 
for en oversigt). 

 
AFRUNDING  

Det nuværende betalingsbalanceunderskud i USA afspejler lav opspa-
ring, og det er tvivlsomt, om underskuddet er holdbart. Der er behov for 
konsolidering både i den offentlige sektor og hos husholdningerne. De 
seneste par års gradvise dollarsvækkelse, der har været sammenfaldende 
med en nedgang i den private udenlandske kapitaltilstrømning til USA, 
kan ses som en begyndende tilpasning. Dollarfaldet vil isoleret set for-
bedre USAs betalingsbalance, men fremadrettet synes lavere amerikansk 
vækst i en periode at være nødvendigt, hvis underskuddet skal vendes. 

Set i det lys kan det være et naturligt spørgsmål, om det ikke havde 
været hensigtsmæssigt med en tidligere og til gengæld mindre tilpas-
ning af efterspørgslen i USA? Det har været fremført, at den amerikan-
ske centralbank skulle have reageret tidligere på baggrund af de hastigt 
stigende aktiekurser (fx Cecchetti, 2002) 1, som var medvirkende til op-
bygningen af ubalancer. Den amerikanske centralbank tilbageviser kri-
tikken (Greenspan, 2004) og mener ikke, at man kunne og burde have 
reageret anderledes på aktiekurserne ud fra to argumenter. For det 
første var det umuligt at bestemme, om aktiekursstigningerne var ube-
rettigede (boble), og – for det andet – at den påkrævede rentestigning 
skulle have været uforholdsmæssig stor og ville have skadet økonomien 
mere end konsekvensen af faldende aktiekurser på et senere tidspunkt. 
Den amerikanske centralbank anser det største problem knyttet til beta-
lingsbalancesituationen for at være, at det – sammen med en svag be-
skæftigelsesvækst – giver anledning til modstand mod frihandel ud fra 
kortsigtede hensyn om at beskytte amerikanske arbejdspladser 
(Greenspan, 2003). 

 

 1
  Problemstillingen kan også anskues som et spørgsmål om, hvordan pengepolitikken skal reagere på 

et produktivitetsstød. 
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Kvartalsvise finansielle konti for Danmark 

Jan Overgaard Olesen og Jens Jakob Svanholt, Statistisk Afdeling 
 

 

INDLEDNING 

I de senere år har Nationalbanken udbygget den finansielle statistik for 
Danmark bl.a. med baggrund i statistikkrav fra Den Europæiske Central-
bank, ECB. Som en del af denne udbygning vil Nationalbanken i løbet af 
april måned for første gang offentliggøre kvartalsvise finansielle konti 
for Danmark, og statistikken vil herefter løbende blive offentliggjort 
med 15 ugers tidsforsinkelse. 

Finansielle konti er betegnelsen for en statistik, der indeholder en fi-
nansiel balance samt en opgørelse over de finansielle strømme for alle 
økonomiens hovedsektorer. Det er ikke en statistik i gængs forstand, 
men en afledt statistik, der fremkommer ved en bearbejdning og sam-
menstilling af allerede eksisterende primærkilder. Der har ikke tidligere 
været offentliggjort kvartalsvise finansielle konti for Danmark, men 
siden 2001 har Danmarks Statistik opstillet finansielle konti på årsbasis. 
Formålet med Nationalbankens opgørelse er at belyse udviklingen i de 
finansielle formuer på kvartalsbasis med en så kort tidsforsinkelse som 
muligt. Statistikken vil fra første offentliggørelse indeholde oplysninger 
om de finansielle balancer, mens de finansielle strømme forventes ind-
arbejdet i løbet af 2005. 

Kvartalsvise finansielle konti er velkendt i andre lande. Statistikken har 
sit udspring i USA, hvor der har været offentliggjort kvartalsvise finan-
sielle konti opstillet efter "Flow-of-Funds" princippet siden 1959.1 Der 
offentliggøres fx også kvartalsvise finansielle konti i England, Norge og 
Sverige, hvor der i de to sidstnævnte lande primært fokuseres på oplys-
ninger for husholdningerne.  

Denne artikel indledes med en beskrivelse af baggrunden for opstil-
ling af finansielle konti samt en oversigt over statistikkens indhold. Her-
efter vil et foreløbigt uddrag af de kvartalsvise finansielle konti for 
Danmark blive præsenteret i form af de finansielle balancer for hus-

 1
 Finansielle konti opstillet efter "Flow-of-Funds" princippet er en udbygning af finansielle konti, hvor 

der tillige findes oplysninger om modparterne til alle finansielle mellemværender. 
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holdninger og ikke-finansielle selskaber. Endelig skitseres nogle af an-
vendelsesmulighederne bl.a. med udgangspunkt i ECBs anvendelser af 
finansielle konti. 

 
BAGGRUND 

Med etableringen af Den Økonomiske og Monetære Union er der 
iværksat en betydelig udbygning af den finansielle statistik på europæ-
isk plan bl.a. med henblik på at forbedre beslutningsgrundlaget for den 
fælles pengepolitik.1 En af de nye statistikker er kvartalsvise finansielle 
konti for euroområdet (betegnet Monetary Union Financial Accounts, 
eller blot MUFA), som er indsamlet og offentliggjort af ECB siden maj 
2001. Statistikken dækker p.t. de vigtigste finansielle aktiver og passiver 
for nogle udvalgte hovedsektorer. ECBs ambition er, at statistikken på 
sigt skal udvides til et fuldt sæt af finansielle konti. MUFA offentliggøres 
i en særskilt pressemeddelelse 4½ måneder efter et kvartals udgang og 
inddrages løbende i beskrivelsen af den monetære og finansielle udvik-
ling i euroområdet.2 Statistikken opstilles på grundlag af tilgængelige 
primærstatistikker for euroområdet (fx ECBs balance- og strømstatistik 
for monetære finansielle institutioner) samt en række supplerende nati-
onale oplysninger, som de enkelte lande hvert kvartal indberetter til 
ECB. Sidstnævnte omfatter fx oplysninger om husholdningernes pensi-
onsopsparing og udvalgte sektorers beholdninger af værdipapirer.3 

Projektet med opstilling af kvartalsvise finansielle konti for Danmark 
har sit udspring i ECBs tiltag for eurolandene, idet Nationalbanken har 
som en målsætning, at den danske finansielle statistik skal være på høj-
de med internationale krav og standarder. Kvartalsvise finansielle konti 
har samtidigt en række anvendelsesmuligheder, som gør statistikken 
interessant i en økonomisk-politisk sammenhæng, jf. afsnittet om an-
vendelser.  

Finansielle konti for Danmark er et fælles ansvarsområde for Natio-
nalbanken og Danmarks Statistik, hvor udgangspunktet er, at Danmarks 
Statistik er ansvarlig for udarbejdelsen af finansielle konti på årsbasis, 
mens Nationalbanken har ansvaret for de kvartalsvise finansielle konti.4 

 1
 Jf. ECB (2000), som skitserer ECBs nuværende og planlagte fremtidige krav til statistikdækning. 

2
 MUFA offentliggøres under betegnelsen Financing and Financial Investment in the Euro Area, og 

indgår tillige i statistikbilaget i ECBs Månedsoversigt. For en introduktion til statistikken henvises til 
ECB (2001). 

3
 ECBs behov for supplerende nationale oplysninger blev forrige år formaliseret som indberetningskrav 

i form af en ECB Guideline, jf. Guideline of the European Central Bank of 21 November 2002 on the 
statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of quarterly financial ac-
counts (ECB/2002/7). 

4
 Ansvarsfordelingen mellem Nationalbanken og Danmarks Statistik afspejler den internationale 

ansvarsfordeling på området, idet ECB varetager opstillingen af kvartalsvise finansielle konti for eu-
roområdet, mens Eurostat (EU-kommissionens statistikbureau) har ansvaret for de årlige konti. 
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På konkrete delområder sker der dog afvigelser herfra, hvis praktiske 
hensyn som fx datatilgængelighed gør sig gældende, hvilket er tilfæl-
det i forhold til sektoren offentlig forvaltning og service (hvor Dan-
marks Statistik tillige udarbejder de kvartalsvise konti). Tilsvarende står 
Nationalbanken for indsamling af oplysningerne til de årlige finansiel-
le konti for udlandet, som udarbejdes og offentliggøres af Danmarks 
Statistik.  

Danmarks Statistik har offentliggjort årlige finansielle konti siden 
2001 med en tidsforsinkelse på 13 måneder.1 Med Nationalbankens 
offentliggørelse til april vil der fremadrettet også foreligge et sæt 
kvartalsvise finansielle konti, om end i første omgang kun for de finan-
sielle balancer. De to opgørelser tjener som udgangspunkt forskellige 
formål, idet hovedsigtet med de årlige konti er at give et relativt detal-
jeret billede af de finansielle strukturer i økonomien, mens de kvar-
talsvise konti er en kortsigtsstatistik, der i højere grad skal belyse ud-
viklingen i de finansielle forhold med en så kort tidsforsinkelse som 
muligt. De kvartalsvise konti kan dermed anvendes til løbende analyser 
af fx konjunkturudsigterne og forhold vedr. finansiel stabilitet, jf. også 
anvendelsesafsnittet. Der vil være talmæssige afvigelser imellem de 
kvartalsvise og årlige opgørelser, som bl.a. kan henføres til, at der i 
visse tilfælde anvendes forskellige primærstatistikker eller bereg-
ningsmetoder som grundlag. Endvidere vil der være forskelle i hyppig-
heden af revisioner. Revisioner til primærstatistikkerne indarbejdes 
således hvert kvartal i de kvartalsvise finansielle konti mod en gang om 
året i de årlige konti, hvorfor der alene af denne grund må forventes 
afvigelser imellem de to opgørelser. Det er ikke muligt generelt at 
afgøre, hvilken af statistikkerne der giver det mest retvisende billede. 
Forskellene kan således tages som udtryk for den usikkerhed, der er 
forbundet med opstilling af finansielle konti, når det statistiske grund-
lag ikke er fuldt dækkende. Der er iværksat et samarbejde mellem 
Danmarks Statistik og Nationalbanken for at sikre, at behovet og 
mulighederne for en tilnærmelse de to statistikker imellem er 
genstand for løbende overvejelse. 

 
INDHOLD AF FINANSIELLE KONTI 

Finansielle konti er en del af nationalregnskabet og følger retningslin-
jerne i Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS 1995). Statistikken 

 1
 Jf. Danmarks Statistik (2001) for den første offentliggørelse. Danmarks Statistik har offentliggjort 

kvartalsvise finansielle konti for sektoren offentlig forvaltning og service siden 2002, jf. Danmarks 
Statistik (2002a). Danmarks Statistiks opgørelser indeholder oplysninger om både finansielle balancer 
og finansielle strømme. 
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opstilles for en række forskellige sektorer, som samlet dækker hele øko-
nomien, herunder husholdninger og ikke-finansielle selskaber1.  

Finansielle konti indeholder for hver sektor en finansiel balance, hvor-
af beholdningerne af finansielle aktiver og passiver fremgår. Hovedreg-
len er, at alle beholdninger opgøres til markedsværdi. I et virksomheds-
regnskab vil der være balance mellem aktiver og passiver. Dette er imid-
lertid ikke tilfældet for finansielle konti, da disse kun medtager oplys-
ninger om den finansielle del af balancen.2 Værdien af ikke-finansielle 
aktiver som fx boliger, køretøjer og virksomhedernes kapitalapparat vil 
således pr. definition ikke indgå. Forskellen mellem beholdningerne af 
finansielle aktiver og passiver angiver sektorens finansielle nettoformue, 
der indgår som en del af sektorens samlede formuestilling.3 

Ud over de finansielle balancer indeholder finansielle konti også en 
opgørelse af de finansielle strømme, der omfatter transaktioner og an-
dre ændringer i status (herunder omvurderinger). Oplysningerne om de 
finansielle strømme belyser, i hvilken grad ændringer i balancen fx skyl-
des handel med et finansielt aktiv (en transaktion) eller ændringer i et 
aktivs pris (en omvurdering). Strømdelen vil i første omgang ikke være 
en del af Nationalbankens offentliggørelse af kvartalsvise finansielle 
konti for Danmark. Det forventes, at statistikken vil blive udvidet med 
finansielle strømme i løbet af det kommende år. 

De finansielle aktiver og passiver opdeles på en række hovedinstru-
menter: 
• Monetært guld og særlige trækningsrettigheder 
• Sedler og mønt samt indskud 
• Værdipapirer undtagen aktier 
• Lån 
• Aktier og andre ejerandelsbeviser 
• Forsikringstekniske reserver 
• Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender 
 
Opdelingen sker efter typen eller karakteristika af det finansielle in-
strument, hvilket bl.a. gør det muligt at identificere den enkelte sektors 
finansielle risiko eller eksponering over for fx aktie- eller obligations-
markedet. Ovennævnte instrumenter opdeles yderligere i en række un-
derinstrumenter bl.a. efter graden af likviditet, hvilket fx kan være rele-
vant ved analyser af udviklingen i pengeforholdene.4 

 1
 Ikke-finansielle selskaber omfatter fx fremstillings- og servicevirksomheder. I appendiks 1 findes en 

beskrivelse af sektorerne. 
2
 Desuden kan ansættelsen til markedsværdi også påvirke forholdet mellem aktiver og passiver. Fx 

indgår markedsværdien af udstedte aktier og andre kapitalandele i stedet for den bogførte egenka-
pital på passivsiden.  

3
 Jf. også beskrivelsen af husholdningernes og ikke-finansielle selskabers formuestilling i næste afsnit. 

4
 I appendiks 2 findes en gennemgang af instrumenterne, herunder underinstrumenterne. 
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Til opstilling af kvartalsvise finansielle konti benyttes en lang række 
forskellige primærstatistikker bestående af såvel direkte som indirekte 
kilder. De direkte kilder benyttes til opstilling af finansielle konti for en 
konkret sektor og omfatter fx Nationalbankens udlandsgældsopgørelse, 
balance- og strømstatistikken for MFI-sektoren, samt Danmarks Statistiks 
kvartalsvise finansielle konti for offentlig forvaltning og service. De indi-
rekte kilder supplerer med oplysninger for de sektorer, hvor der ikke 
findes direkte kilder, eller hvor de foreliggende direkte kilder ikke er 
udtømmende. Eksempler på indirekte kilder er Nationalbankens værdi-
papirstatistik (der belyser udstedelser og beholdninger af værdipapirer 
på tværs af sektorer) og modsektoroplysninger fra de direkte kilder.1 
Derudover foretages beregninger eller estimationer på de områder, 
hvor primærstatistikker enten ikke foreligger eller ikke er fuldt dæk-
kende, hvilket bl.a. er tilfældet, hvis en kilde kun foreligger på årsbasis 
(fx årsregnskaber). En mere udtømmende beskrivelse af kilder og meto-
de udarbejdes i forbindelse med den første offentliggørelse. 

Et centralt element i opstillingen af finansielle konti er den indbyrdes 
afstemning af forskellige primærstatistikker. Behovet for afstemning 
opstår i de tilfælde, hvor der foreligger to (eller flere) primærkilder for 
samme mellemværende. Som eksempel kan nævnes, at der foreligger to 
uafhængige kilder for MFI-sektorens beholdninger af danske obligatio-
ner, nemlig balancestatistikken for MFI-sektoren samt værdipapirstati-
stikken. Formålet med afstemningsøvelsen er at sikre, at en evt. uover-
ensstemmelse kilderne imellem identificeres, forklares og om nødven-
digt rettes. Da finansielle konti er et komplet system, der dækker samt-
lige sektorers mellemværender i et givet finansielt instrument (fx børs-
noterede aktier), har afstemningsøvelsen også til formål at sikre en in-
tern konsistens, således at de samlede aktiver modsvarer de samlede 
passiver for instrumentet. På denne måde bidrager afstemningsproces-
sen til en løbende kvalitetssikring ikke alene af de kvartalsvise finansielle 
konti, men også af de grundlæggende primærstatistikker, som Natio-
nalbanken indsamler. 
 
KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI FOR DANMARK 

I det følgende præsenteres de finansielle balancer for husholdninger2 og 
ikke-finansielle selskaber. Disse sektorer er ofte i fokus i forbindelse med 
opgørelsen af kvartalsvise finansielle konti, dels på grund af sektorernes 

 1
 Fx kan der i balance- og strømstatistikken for MFI-sektoren findes (modsektor)oplysninger om udlån 

til ikke-finansielle selskaber, hvilket indgår i opgørelsen af ikke-finansielle selskabers samlede lån-
tagning. 

2
 Husholdninger inkluderer i det følgende non-profit institutioner rettet mod husholdninger (jf. ap-

pendiks 1). 
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betydning for bl.a. den finansielle stabilitet og de økonomiske konjunk-
turer, dels fordi sektorernes samlede finansielle formuestilling ikke op-
gøres i andre statistikker. Datakilderne består først og fremmest af indi-
rekte kilder og omfatter bl.a. værdipapirstatistik, modsektoroplysninger 
fra MFI-statistikken, samt udlandsgældsopgørelsen for så vidt angår 
sektorernes udenlandske mellemværender. 

De viste finansielle balancer er opgjort på ukonsolideret1 basis og 
dækker perioden 4. kvartal 1998 til 2. kvartal 2003. Tallene er foreløbi-
ge, da en igangværende kilderevision af Nationalbankens udlands-
gældsopgørelse kan påvirke balancerne, ligesom der arbejdes på at ud-
vide dækningsgraden for ikke-børsnoterede aktier og andre ejerandels-
beviser i de kvartalsvise finansielle konti.2 

Hos husholdningerne udgjorde de samlede finansielle aktiver medio 
2003 lidt over 2.000 mia.kr., jf. figur 1. Den klart største del udgøres af 
instrumentet forsikringstekniske reserver, som primært består af hushold-
ningernes opsparing til pensionsformål i pensionskasser og livsforsikrings-
selskaber.3 De forsikringstekniske reserver repræsenterer forpligtigelser 
for pensionskasser og livsforsikringsselskaber over for bl.a. pensionskun-

 1
 Mellemværender mellem institutionelle enheder inden for samme sektor indgår i opgørelsen. 

2
 Bl.a. er oplysningerne vedr. husholdningernes beholdninger af ikke-børsnoterede aktier og andre 

ejerandelsbeviser udstedt af ikke-finansielle selskaber p.t. ikke fuldt dækkende. 
3
 Pensionsopsparingen udgør langt størsteparten af de forsikringstekniske reserver. Den resterende del 

består af bl.a. tilgodehavender i form af forudbetalte forsikringspræmier, jf. appendiks 2. 

HUSHOLDNINGER – FINANSIELLE AKTIVER Figur 1 

Anm.: 
Kilde: 

Andre forfaldne mellemværender er udeladt, idet de udgør mindre end 10 mia.kr. over hele perioden. 
Danmarks Nationalbank. 
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derne og består af de samlede forsikringsmæssige hensættelser, som sel-
skaberne har hensat til at imødekomme fremtidige krav om pensionsud-
betalinger og erstatninger vedr. livsforsikring. Omkring en tredjedel af 
husholdningernes finansielle aktiver er sedler og mønt samt indskud, som 
fortrinsvis omfatter indskud i pengeinstitutter. Husholdningerne har også 
en større beholdning af aktier og andre ejerandelsbeviser, hvoraf mere 
end halvdelen udgøres af andele i investeringsforeninger. 

Husholdningernes samlede finansielle aktiver har i høj grad fulgt udvik-
lingen på aktiemarkederne. Deres direkte ejerskab af aktier er ganske vist 
begrænset, men indirekte har husholdningerne en betydelig mængde 
aktiver placeret i aktier via pensionsopsparingen hos pensionskasser og 
livsforsikringsselskaber og – i en mindre målestok – via andele i investe-
ringsforeninger, der investerer i aktier. Ved at medtage beholdningen af 
aktier hos pensionskasser, livsforsikringsselskaber samt investeringsfor-
eninger kan husholdningernes samlede ejerskab af aktier (direkte og indi-
rekte) medio 2003 opgøres til knap 20 pct. af de samlede finansielle akti-
ver. Heraf ejes kun omtrent en tredjedel direkte af husholdningerne. Tid-
ligere har den samlede aktieandel været højere, bl.a. fordi pensionskas-
serne og livsforsikringsselskaberne i de seneste år har reduceret deres 
beholdning af aktier (til fordel for obligationer), hvilket har mindsket 
husholdningernes indirekte ejerskab af aktier. 

Værdien af de finansielle aktiver hos ikke-finansielle selskaber er min-
dre end hos husholdningerne og udgjorde medio 2003 knap 1.300 
mia.kr., jf. figur 2. De finansielle aktiver består primært af aktier og an-
dre ejerandelsbeviser, hvoraf langt størsteparten er ejerandele i andre 
ikke-finansielle selskaber eller i udenlandske selskaber. Den relativt store 
beholdning af aktier mv. hænger bl.a. sammen med, at ikke-finansielle 
holdingselskaber tilhører denne sektor, således at holdingselskabernes 
ejerandele i datterselskaber indgår. Ikke-finansielle selskaber er af sam-
me grund mere eksponeret over for aktiemarkedet end husholdninger-
ne, hvorfor der ses større udsving i de finansielle aktiver hos ikke-
finansielle selskaber.  

De samlede finansielle passiver hos husholdningerne udgjorde medio 
2003 knap 1.400 mia.kr. Passiverne består altovervejende af lån, og igen-
nem hele perioden har husholdningernes låntagning været støt stigende. 
Fra udgangen af 1998 og frem til medio 2003 er husholdningernes samle-
de lån således vokset med ca. 350 mia.kr. Omkring tre fjerdedele af hus-
holdningernes låntagning er realkreditlån, hvorfor stigningen bl.a. skal 
ses i lyset af de seneste års stigning i huspriserne og de heraf afledte øge-
de belåningsmuligheder. Den resterende del af husholdningernes låntag-
ning sker først og fremmest hos pengeinstitutterne, hvorimod låntagnin-
gen hos fx kontokortselskaber er relativt beskeden. 



 

23-02-2004 17:03    Antal sider: 19   Rev. nr. 2   H:\kvo\dan\2004\1kvt\til_tryk\063-080.doc  

Oprettet af Jens Jakob Svanholt    

70 

Ikke-finansielle selskaber finansierer sig primært via lån og udstedelser 
af aktier og andre ejerandelsbeviser, jf. figur 3. Den samlede låntagning 
har været tiltagende frem til 2001 og har herefter stabiliseret sig på det 

IKKE-FINANSIELLE SELSKABER – FINANSIELLE AKTIVER Figur 2 

Anm.: 
 
Kilde: 

Forsikringstekniske reserver (forudbetalte præmier mv.) er udeladt, idet de udgør mindre end 10 mia.kr. over hele 
perioden. 
Danmarks Nationalbank. 

  

 

IKKE-FINANSIELLE SELSKABER – FINANSIELLE PASSIVER Figur 3 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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højere niveau, mens der igennem hele perioden har været store bevæ-
gelser i værdien af de udstedte aktier mv., som bl.a. afspejler den gene-
relle udvikling på aktiemarkederne. Størsteparten af de ikke-finansielle 
selskabers lån (ca. 60 pct. medio 2003) er optaget hos danske kreditinsti-
tutter, herunder især penge- og realkreditinstitutter, som hver for sig 
tegner sig for knap halvdelen af kreditinstitutternes långivning. Selska-
berne har dog også en betydelig andel af udenlandske lån (knap 30 
pct.), mens den resterende låntagning bl.a. kan henføres til finansiel 
leasing ydet af danske finansieringsselskaber. De ikke-finansielle selska-
ber finansierer sig kun i beskedent omfang ved udstedelse af værdipapi-
rer ekskl. aktier (typisk obligationer). Da en relativt stor andel af lånene 
optages hos realkreditinstitutter, som i henhold til balanceprincippet er 
forpligtet til at finansiere långivningen via udstedelser af obligationer, 
kan en ikke ubetydelig andel af ikke-finansielle selskabers kapitalgrund-
lag dog indirekte henføres til udstedelse af værdipapirer ekskl. aktier. 

Den finansielle nettoformue hos husholdningerne har igennem hele 
perioden været positiv og udgjorde medio 2003 ca. 650 mia.kr., jf. figur 
4. Nettoformuen er samlet set aftaget siden 3. kvartal 2000, hvilket dels 
kan henføres til husholdningernes øgede låntagning, dels kan forklares 
med udviklingen i værdien af aktiebeholdningen, herunder værdien af 
aktier ejet indirekte via pensionskasser og livsforsikringsselskaber samt 
investeringsforeninger. 

Husholdningernes finansielle nettoformue i figur 4 er opgjort inkl. 
værdien af de forsikringstekniske reserver (pensionsopsparing). Da 
dette aktiv ikke umiddelbart kan realiseres, kan det ud fra en økono-
misk synsvinkel også være relevant at betragte den finansielle netto-
formue ekskl. de forsikringstekniske reserver. Opgjort på denne måde, 
er husholdningernes finansielle nettoformue gennemgående negativ, 
og medio 2003 var den finansielle nettogæld ca. 300 mia.kr. Nettofor-
muen ekskl. de forsikringstekniske reserver er ikke i samme grad påvir-
ket af udsvingene i aktiekurserne og vil derfor normalt udvise et mere 
stabilt forløb. 

I en vurdering af husholdningernes samlede finansielle situation skal 
der tages højde for, at husholdningerne også har betydelige ikke-
finansielle aktiver. Værdien af boligmassen samt husholdningernes be-
stand af køretøjer kan isoleret set opgøres til at være i størrelsesorden 
1.350 mia.kr. primo 20021, således at den samlede nettoformue (såvel 
finansiel som ikke-finansiel) kan anslås til et beløb i nærheden af 2.000 
mia.kr. Overordnet er husholdningerne således ganske velkonsoliderede. 

 1
 Jf. Danmarks Statistik (2002b) og Danmarks Statistik (2003). I boligmassen indgår også værdien af 

erhvervsbygninger ejet af husholdninger. 
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Forringelsen af den finansielle nettoformue i de senere år skal tilsvaren-
de ses i lyset af, at boligpriserne og dermed værdien af boligmassen er 
steget i samme periode. 

Hos ikke-finansielle selskaber er den finansielle nettoformue negativ, 
jf. figur 4, hvilket hænger sammen med, at selskaberne har en stor del af 
kapitalgrundlaget placeret i ikke-finansielle aktiver (materielle aktiver 
og goodwill).1 Da de ikke-finansielle selskaber har en negativ nettoposi-
tion i aktier (dvs. at værdien af de udstedte aktier på passivsiden over-
stiger beholdningen af aktier på aktivsiden), vil nettoformuen typisk 
bevæge sig modsatrettet prisudviklingen på aktiemarkederne. Dette 
forklarer, hvorfor fx aktiekursstigningerne frem til 3. kvartal 2000 førte 
til en lavere nettoformue. Udviklingen i aktiekurserne forklarer samtidig 
nogle af de til tider store udsving i nettoformuen. Tendensen til et fald i 
ikke-finansielle selskabers nettoformue set over hele perioden har bl.a. 
baggrund i den øgede låntagning. 

 
ØKONOMISKE ANVENDELSER 

Kvartalsvise finansielle konti giver et detaljeret billede af de finansielle 
strukturer for hele økonomien og gør det samtidig muligt at opgøre de 
finansielle formuer opdelt på sektorer. Dermed er statistikken anvendelig 

 1
 Primo 2002 kan værdien af kapitalapparatet opgøres til 1.950 mia.kr., jf. Danmarks Statistik (2002b). 

FINANSIEL NETTOFORMUE Figur 4 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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i forbindelse med bl.a. konjunkturanalyser og -prognoser, analyser af for-
hold i relation til finansiel stabilitet samt til analyser af pengepolitiske 
problemstillinger, jf. bl.a. Mink (2002) og ECB (2000) for en overordnet 
beskrivelse af ECBs brug af kvartalsvise finansielle konti for euroområdet. 

Ved udarbejdelse af konjunkturanalyser og -prognoser vil kvartalsvise 
finansielle konti bl.a. kunne bidrage med oplysninger om den private 
sektors løbende opsparing, ligesom finansielle konti kan give input til 
fremskrivninger af fx privatforbrug og erhvervsinvesteringer, hvor for-
muestillingen (den samlede formue eller delposter på balancen) kan være 
relevant. Fx er det i økonomiske modeller praksis at inddrage et mål for 
husholdningernes formue i en forklaring af udviklingen i privatforbruget, 
jf. bl.a. MONA, Nationalbankens kvartalsmodel for den danske økonomi.1 
Kvartalsvise finansielle konti bidrager her med en løbende opgørelse af 
den finansielle del af formuen, ligesom oplysningerne om balancesam-
mensætningen fx kan danne grundlag for en vurdering af, hvordan og i 
hvor høj grad en given udvikling på de finansielle markeder påvirker sek-
torernes formuer. Isoleret set kan husholdningernes og ikke-finansielle 
selskabers låntagning også være interessant i en vurdering af konjunktur-
udsigterne, om end effekterne på den realøkonomiske aktivitet ikke er 
helt entydige. En øget gæld kan på den ene side være et varsel om en 
øget lånefinansieret efterspørgsel. På den anden side vil en øget gæld alt 
andet lige forringe låntagernes kreditværdighed, hvilket kan betyde en 
lavere efterspørgsel som følge af større låneomkostninger eller direkte 
kreditrationering. 

Finansielle konti kan også benyttes til analyser af den finansielle stabi-
litet.2 Statistikken anvendes fx ved opstilling af "Macro-prudential indi-
cators"3, der bl.a. omfatter et mål for de ikke-finansielle sektorers 
gældssætning defineret som gælden (optagne lån samt værdien af ud-
stedte værdipapirer ekskl. aktier) opgjort i forhold til BNP. En øget 
gældssætning for disse sektorer vil kunne påvirke den finansielle stabili-
tet, idet konsekvensen kan være et større omfang af dårlige lån, som vil 
kunne medføre tab for bl.a. pengeinstitutterne.  

I Danmark har gældssætningen for ikke-finansielle selskaber og hus-
holdninger set over hele perioden været stigende, jf. figur 5. Hushold-
ningernes gældssætning i Danmark er en af de højeste i EU4, hvilket 
formentlig skal ses i lyset af det danske realkreditsystem, hvor der er 
gode muligheder for låntagning mod pant i fast ejendom. Bl.a. er det i 

 1
  Se Danmarks Nationalbank (2003a). 

2
 Jf. Danmarks Nationalbank (2003b) for den seneste udgave af Nationalbankens årlige rapport om 

den finansielle stabilitet i Danmark. 
3
 Se Mink og Silva (2003) for en gennemgang af Macro-prudential indicators. IMF benytter en række 

lignende nøgletal under betegnelsen Financial Soundness Indicators, se Sundrarajan mfl. (2002). 
4
 Se ECB (2002). 
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Danmark muligt at belåne boligers friværdi, hvilket ikke er så alminde-
ligt i mange af de øvrige EU lande1. Gældssætningen for ikke-
finansielle selskaber i Danmark svarer stort set til niveauet for euroom-
rådet. 

Gældssætningen kan dog ikke betragtes isoleret i en vurdering af den 
finansielle stabilitet. En øget gæld kan således være afledt af en stigning 
i værdien af de ikke-finansielle aktiver, idet fx en større gældssætning 
hos husholdningerne kan være muliggjort af en stigning i boligformuen. 
Tilsvarende vil det være relevant at inddrage de finansielle aktiver i en 
vurdering af sektorernes formuestilling. For danske husholdninger er 
den øgede gældssætning siden 1998 således blevet ledsaget af en tilsva-
rende stigning i værdien af de finansielle aktiver. Medio 2003 er den 
finansielle nettoformue dermed på samme niveau som i starten af peri-
oden, jf. figur 4. 

Finansielle konti kan også anvendes i forbindelse med analyser af 
pengepolitiske problemstillinger, herunder analyser af de økonomiske 
effekter af en ændring i den pengepolitiske rente (analyser af den pen-
gepolitiske transmissionsmekanisme). Disse effekter er bl.a. afhængige 
af sammensætningen af de finansielle balancer hos ikke-finansielle sel-
skaber og husholdninger, idet denne kan have betydning for sektorer-

 1
 Se ECB (2003). 

GÆLDSSÆTNING I DANMARK, PCT. AF BNP Figur 5 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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nes reaktioner på ændringer i fx priserne på de finansielle markeder og 
kreditinstitutternes ind- og udlånsrenter.1  

Sammenlignet med euroområdet har danske husholdninger en større 
andel af forsikringstekniske reserver blandt deres finansielle aktiver og – 
modsat – en lavere beholdning af aktier og andre ejerandelsbeviser, jf. 
figur 6. Beholdningen af ikke-børsnoterede aktier hos husholdningerne i 
Danmark kan dog være lidt undervurderet, idet husholdningernes ejer-
andele i ikke-finansielle selskaber p.t. ikke er fuldt statistikdækket. Sam-
let er det dog klart, at husholdningerne i Danmark har en større del af 
aktiverne placeret i pensionskasser og livsforsikringsselskaber og dermed 
et større indirekte ejerskab af værdipapirer. Dette kan have betydning 
for effekterne på husholdningernes adfærd af bevægelser i de finansiel-
le markeder, idet forsikringstekniske reserver normalt ikke er så synlig 
en del af husholdningernes formue. Husholdningernes reaktion på æn-
dringer i de finansielle priser kan således være mere afdæmpet, end hvis 
værdipapirerne var direkte ejet. Danmark adskiller sig endvidere fra 
euroområdet ved, at næsten tre fjerdedele af husholdningernes opspa-
ring kanaliseres igennem finansielle selskaber (i form af indskud og for-
sikringstekniske reserver), hvilket er noget mere end i euroområdet.  

I forhold til euroområdet finansierer ikke-finansielle selskaber i Dan-
mark sig i mindre grad via udstedelser af aktier og i højere grad via op-
tagelse af lån, jf. figur 7. Adgangen til og omkostningerne ved optagel-
se af lån, herunder låntagning hos danske kreditinstitutter, har således 
en større betydning for selskabernes finansieringsgrundlag i Danmark, 
hvorimod ikke-finansielle selskaber i euroområdet vil være mere afhæn-

 1
 Se ECB (2002). For en gennemgang af de finansielle strukturers påvirkning på kreditkanalen i den 

pengepolitiske transmissionsmekanisme, se Pedersen (2003). 

HUSHOLDNINGERNES FINANSIELLE AKTIVER ULTIMO 2001 Figur 6 

Anm.: 
 
Kilde: 

Indskud mv. omfatter også lån samt beholdningen af sedler og mønt. Andre forfaldne ikke-betalte mellemværen-
der er udeladt, idet de udgør mindre end 2 pct. af de samlede aktiver. 
Danmarks Nationalbank samt Eurostat. 
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Aktier og andre ejerandelsbeviser Forsikringstekniske reserver (pensionsopsparing)
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gige af likviditeten og priserne på aktiemarkederne.1 Dette kan umid-
delbart antyde, at kreditformidlingen via kreditinstitutterne spiller en 
større rolle i den pengepolitiske transmission i Danmark. Den særlige 
kreditformidling via realkreditinstitutterne og dennes betydning for 
finansieringen af de ikke-finansielle selskaber skal dog samtidig inddra-
ges i en nærmere analyse af transmissionsmekanismen i Danmark, jf. 
Pedersen (2003). 

 
AFSLUTNING 

Nationalbanken påbegynder i april en regelmæssig offentliggørelse af 
kvartalsvise finansielle konti for Danmark. Statistikken vil i første om-
gang indeholde oplysninger om de finansielle balancer for økonomiens 
hovedsektorer siden udgangen af 1998. Som illustration er der i artiklen 
præsenteret et første og foreløbigt uddrag i form af de finansielle ba-
lancer for husholdninger og ikke-finansielle selskaber. Til næste år vil de 
offentliggjorte kvartalsvise finansielle konti blive udbygget med oplys-
ninger om de finansielle strømme.  

Udviklingen af kvartalsvise finansielle konti for Danmark har sin bag-
grund i lignende tiltag på europæisk plan. Artiklen har skitseret nogle af 
anvendelsesmulighederne bl.a. med udgangspunkt i ECBs brug af kvar-
talsvise finansielle konti for euroområdet. Den amerikanske centralbank 
benytter tilsvarende en meget veludbygget "Flow-of-Funds" statistik 
som et element i beslutningsgrundlaget for pengepolitikken i USA. For 
en beskrivelse af anvendelsen i USA henvises til Teplin (2001). 

 1
 Der er dog store forskelle på sammensætningen af de ikke-finansielle selskabers passiver i de enkelte 

eurolande. Udstedelser af aktier udgør en relativt stor del af finansieringsgrundlaget i bl.a. Spanien, 
Frankrig og Italien, mens lån har en relativt stor betydning i fx Tyskland og Østrig, jf. ECB (2002). 

IKKE-FINANSIELLE SELSKABERS FINANSIELLE PASSIVER ULTIMO 2001 Figur 7 

Anm.: 
 
Kilde: 

Lån mv. omfatter også indskud. Andet omfatter instrumenterne forsikringstekniske reserver samt andre forfaldne
ikke-betalte mellemværender. 
Danmarks Nationalbank samt Eurostat. 

  

DanmarkEuroområdet

Lån mv. Værdipapirer undtagen aktier Aktier og andre ejerandelsbeviser Andet
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APPENDIKS 1 – SEKTORER I FINANSIELLE KONTI 

I henhold til ENS 1995 skelnes der mellem en række indenlandske sekto-
rer og udlandet, hvor den indenlandske del overordnet opdeles efter 
økonomisk aktivitet i sektorerne husholdninger mv.1, finansielle selska-
ber, ikke-finansielle selskaber, samt offentlig forvaltning og service. Fi-
nansielle selskaber omfatter virksomheder, hvis hovedaktivitet er finan-
siel formidling, dvs. formidling af finansielle midler fra personer eller 
virksomheder med et opsparingsoverskud til personer eller virksomheder 
med et opsparingsunderskud. ENS 1995 indeholder en underopdeling af 
sektoren i 5 delsektorer (jf. sektorerne S.121-S.125 nedenfor), hvor virk-
somhederne fordeles efter typen af finansiel formidling. Dette muliggør 
bl.a. en mere detaljeret analyse af den finansielle struktur i økonomien.  
 
Sektorerne i finansielle konti er (betegnelserne i parentes angiver de 
tilhørende nationalregnskabskoder i ENS 1995): 

 
• Ikke-finansielle selskaber (S.11) 
I denne sektor indgår virksomheder, hvis hovedaktivitet er produktion af 
varer og ikke-finansielle tjenester. Eksempler kan være fremstillingsvirk-
somheder og servicevirksomheder. 
 
• Nationalbanken (S.121) 
Omfatter landets centralbank, der er udskilt som en særlig enhed under 
hovedsektoren monetære finansielle institutioner (bestående af S.121 
og S.122). 
 
• Andre monetære finansielle institutioner (S.122) 
Til denne sektor hører selskaber, der hovedsageligt beskæftiger sig med 
finansiel formidling, og hvis aktivitet består i at modtage indlån eller 
indlånslignende indskud fra borgerne. Sektoren omfatter pengeinstitut-
ter, realkreditinstitutter, andre kreditinstitutter, samt pengemarkedsfor-
eninger og svarer til den population, der indberetter til Nationalbankens 
balance- og strømstatistik for MFI-sektoren. 
 
• Andre finansielle formidlere (S.123) 
Denne sektor kan opfattes som en restgruppe af finansielle selskaber, 
idet sektoren omfatter de selskaber, der er finansielle formidlere, men 
som ikke kan indplaceres i de øvrige finansielle delsektorer. Omfatter 
bl.a. investeringsforeninger, finansielle holdingselskaber, investerings-

 1
 Inkl. non-profit institutioner rettet mod husholdninger. 
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selskaber, leasingselskaber og selskaber, der yder forbrugerkredit (fx 
kontokortselskaber). 
 
• Finansielle hjælpeenheder (S.124) 
Selskaberne i denne sektor udfører hovedsageligt finansielle hjælpetje-
nester fx i forbindelse med gennemførelse af finansielle transaktioner. 
Sektoren omfatter bl.a. børsmæglere, forsikringsmæglere, Københavns 
Fondsbørs og Værdipapircentralen. 
 
• Forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125) 
I denne sektor indgår som udgangspunkt alle forsikringsselskaber og 
pensionskasser. Sektoren omfatter dog ikke offentlige pensionsordnin-
ger, hvor visse befolkningsgrupper ved lov er forpligtet til at indbetale 
bidrag (fx ATP). 
 
• Offentlig forvaltning og service (S.13) 
Omfatter de myndigheder og institutioner, hvis hovedfunktion er at 
levere (ikke-markedsmæssige) offentlige tjenesteydelser til borgerne 
og/eller at foretage omfordelinger af samfundets indkomster og formu-
er. Sektoren kan i Danmark opdeles i 3 delsektorer, nemlig staten, 
kommuner og amter, samt sociale kasser og fonde, hvor sidstnævnte 
især omfatter ATP.  
 
• Husholdninger (S.14) 
Husholdningssektoren indbefatter alle forbrugere og selvstændige er-
hvervsdrivende, der ikke er selvstændige juridiske enheder. 
 
• Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15) 
Denne sektor består af selskaber, der leverer varer og tjenester til hus-
holdninger, men som ikke har til formål at skabe profit, fx fagforeninger 
og velgørende organisationer. 
 
• Udlandet (S.2) 
Til denne sektor henføres danskeres finansielle mellemværender med 
udenlandske residenter, dvs. husholdninger, virksomheder mv. placeret i 
udlandet.  
 
I de offentliggjorte kvartalsvise finansielle konti for Danmark vil sektor-
opdelingen være forenklet i forhold til ovenstående oversigt, idet sekto-
rerne finansielle hjælpeenheder og non-profit institutioner rettet mod 
husholdninger (hvis balancestørrelser er relativt beskedne) vil indgå sam-
men med henholdsvis andre finansielle formidlere og husholdninger. 
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APPENDIKS 2 – INSTRUMENTER I FINANSIELLE KONTI 

I de finansielle konti indgår følgende hovedinstrumenter som både akti-
ver og passiver hos de enkelte sektorer (betegnelserne i parentes angi-
ver de tilhørende nationalregnskabskoder i ENS 1995): 

 
• Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (AF.1) 
Dette instrument er kun relevant for centralbanker og omfatter valuta-
reserveaktiverne monetært guld (AF.11) og særlige trækningsrettighe-
der1 (AF.12). 
 
• Sedler og mønt samt indskud (AF.2) 
Omfatter sedler og mønt i omløb (AF.21), transferable indskud (AF.22), 
dvs. typisk indskud på anfordring, samt andre former for indskud 
(AF.29), herunder tidsindskud og indskud med opsigelsesvarsel. 
 
• Værdipapirer undtagen aktier (AF.3) 
Omfatter omsættelige værdipapirer, der ikke giver ejeren en ejendoms-
ret i forhold til udstederen. Instrumentet opdeles på henholdsvis kortfri-
stede værdipapirer (AF.331), langfristede værdipapirer (AF.332) og fi-
nansielle derivater (AF.34), hvor opdelingen på henholdsvis lang- og 
kortfristet løbetid afhænger af, om den oprindelige løbetid (dvs. løbeti-
den ved udstedelsen) er over eller under 1 år. Kortfristede værdipapirer 
omfatter fx skatkammerbeviser og indskudsbeviser, mens langfristede 
værdipapirer bl.a. dækker over stats- og realkreditobligationer. 
 
• Lån (AF.4) 
Lån opdeles på henholdsvis kortfristede lån (AF.41), dvs. lån med en 
oprindelig løbetid på eller under 1 år, samt langfristede lån (AF.42), hvor 
den oprindelige løbetid er over 1 år. 
 
• Aktier og andre ejerandelsbeviser (AF.5) 
Instrumentet omfatter børsnoterede aktier (AF.511), ikke-børsnoterede 
aktier (AF.512) og restgruppen andre ejerandelsbeviser (AF.513), der 
bl.a. omfatter ejerandele i andelsselskaber, kommanditselskaber mv. 
Hovedinstrumentet omfatter endvidere andele i investeringsforeninger 
(AF.52). 
 
 

 1
 Særlige trækningsrettigheder omfatter SDR indskud, hvor SDR er internationale reserveaktiver 

oprettet af IMF og tildelt dennes medlemmer som supplement til de eksisterende reserveaktiver. 
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• Forsikringstekniske reserver (AF.6) 
Dette instrument indbefatter forsikringsselskabers og pensionskassers 
hensættelser til dækning af forpligtelser over for forsikringstagere og 
begunstigede. Instrumentet kan opdeles i henholdsvis nettoformue i 
livsforsikringsreserver (AF.611), som dækker over forsikringsselskabernes 
hensættelser vedr. livsforsikring, og husholdningernes nettoformue i 
pensionskassereserver (AF.612), der omfatter pensionskassernes reserver 
til sikring af husholdningernes pensioner. Endvidere indgår præmie- og 
erstatningsreserver (AF.62), der bl.a. dækker over forsikringstagernes 
tilgodehavender i form af forudbetalte præmier, samt selskabernes hen-
sættelser til dækning af indtrufne skader, hvor der endnu ikke er udbe-
talt erstatning. Langt størstedelen af de forsikringstekniske reserver 
tilhører husholdningerne i form af deres pensionsopsparing. 
 
• Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (AF.7) 
Instrumentet opdeles på handelskreditter og forudbetalinger (AF.71) 
samt andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (AF.79), herunder fx 
skyldige skatter og tilgodehavende sociale overførsler. 
 
I de offentliggjorte kvartalsvise finansielle konti vil instrumentopdelin-
gen være forenklet i forhold til ovenstående, idet det ikke er muligt at 
adskille alle instrumenter på det eksisterende datagrundlag. Bl.a. vil 
ikke-børsnoterede aktier og andre ejerandelsbeviser opgøres samlet, 
ligesom andre forfaldne ikke-betalte mellemværender ikke vil blive op-
splittet på underinstrumenter. 
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EUs handlingsplan for finansielle 
tjenesteydelser  

Dorte Kurek, Kapitalmarkedsafdelingen 
 
 

INDLEDNING 

Arbejdet med at etablere et indre finansielt marked i EU blev påbegyndt 
i 1970'erne, men tog først for alvor fart med kapitalliberaliseringen og 
2. generationsdirektiverne sidst i 1980'erne. Introduktionen af euro som 
fælles valuta har yderligere forstærket denne proces. Europa-Kommis-
sionens handlingsplan for finansielle tjenesteydelser blev lanceret i 1999 
og består af 47 initiativer, som skal fjerne de resterende lovgivnings- og 
reguleringsmæssige barrierer for et indre finansielt marked i EU. Initiati-
verne skal være vedtaget senest april 2004 og endelig gennemført i  
medlemslandene i 2005. På nuværende tidspunkt er 36 initiativer ende-
ligt vedtaget. I 2001 indførtes en ny beslutningsprocedure, Lamfalussy-
proceduren, for at  forbedre effektiviteten af lovgivningsprocessen på 
værdipapirområdet.  

I denne artikel gives en status for arbejdet frem mod at skabe ram-
merne for finansiel integration i EU med fokus på følgende tre områder: 
De væsentligste initiativer i EUs handlingsplan for finansielle tjeneste-
ydelser, Lamfalussy-proceduren og det videre arbejde. 
 
FINANSIEL INTEGRATION 

Finansiel integration indebærer, at tidligere adskilte, nationale finansiel-
le markeder begynder at fungere som ét integreret marked. Et integre-
ret finansielt marked, som det eksempelvis kendes i USA, har en række 
fordele. For det første bliver kapitalmarkederne mere likvide og pro-
duktudbuddet udvidet. Det giver investorerne bedre mulighed for at 
sprede risiko på deres investeringer. Desuden skærpes konkurrencen 
inden for gruppen af banker og andre finansielle formidlere, hvilket 
udvider det finansielle produktudbud og giver lavere priser. Endelig 
øges udbuddet af risikovillig kapital som følge af de forbedrede mulig-
heder for at sprede risiko. Et studie foretaget af London Economics, Pri-
cewaterhouseCoopers og Oxford Economic Forecasting på foranledning 
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af Europa-Kommissionen konkluderer, at de lavere omkostninger i for-
bindelse med kapitalfremskaffelse via banker og på aktie- og obligati-
onsmarkederne, som kan opnås ved finansiel integration, for EU på 
langt sigt vil betyde en stigning i niveauet for BNP på 1,1 pct. målt i fa-
ste priser.1  

EU skaber de overordnede lovgivnings- og reguleringsmæssige ram-
mer for et integreret finansielt marked. Herefter er især markedsdelta-
gernes adfærd afgørende for graden af finansiel integration. Barrierer i 
form af sproglige og kulturelle forskelle, høje engangsomkostninger ved 
at etablere sig på et nyt marked, manglende kendskab til andre landes 
markeder eller virksomheder og behov for personlig kontakt kan betyde 
en lav grad af finansiel integration, selv om de lovgivningsmæssige 
rammer er på plads. Graden af finansiel integration er derfor også høje-
re på engrosmarkederne end på detailmarkerne, idet detailmarkederne 
netop er kendetegnet ved kulturelle og sproglige forskelle på tværs af 
landegrænser, ligesom behovet for personlig kontakt her er større. Her-
til kommer, at især detailmarkederne kan være påvirket af national for-
brugerlovgivning, skatteregler mv. 

Studiet fra London Economics mfl. vurderer, at den finansielle integra-
tion i EU er vokset markant de seneste år som følge af arbejdet med at 
etablere et indre finansielt marked i EU, introduktionen af euro, den 
teknologiske udvikling og globaliseringen. Effekterne heraf har bl.a. 
været udvikling af flere finansielle produkter, at virksomhederne grad-
vist er begyndt at benytte kapitalmarkederne frem for traditionel bank-
finansiering til at fremskaffe kapital, og at husholdningerne er blevet 
mere aktive på aktiemarkederne. Den finansielle integration i EU er dog 
endnu ikke på højde med forholdene i USA.  

 
STATUS FOR DEN FINANSIELLE HANDLINGPLAN 

Siden arbejdet med etableringen af et indre finansielt marked blev på-
begyndt i 1970'erne, er en bred vifte af initiativer blevet gennemført 
med henblik på at skabe sikre og ensartede forhold for tilsyn og regule-
ring, så finansielle institutioner kan handle på tværs af landegrænser.  

Introduktionen af euro har accelereret integrationsprocessen og øget 
myndigheders og markedsdeltageres fokus på at fjerne de resterende 
barrierer. På Ministerrådsmødet i Cardiff i 1998 blev det besluttet at 

 1
  London Economics in association with PricewaterhouseCoopers and Oxford Economic Forecasting, 

Quantification of the Macro-Economic Impact of Integration of EU Financial Markets, November 
2002.  Andre tilsvarende undersøgelser indbefatter Friedrich Heinemann, Mathias Jopp, The Benefits 
of a Working Retail Market for Financial Services, Report to the European Financial Services Round 
Table, 2002, samt Paolo Cecchini, The European Challenge 1992. The Benefits of a Single Market, 1988. 
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bede Europa-Kommissionen om et forslag til en handlingsplan, som skul-
le bringe EU det sidste stykke frem mod et indre finansielt marked.  

I 1999 lancerede Europa-Kommissionen handlingsplanen for finansielle 
tjenesteydelser (Financial Services Action Plan, herefter handlingsplanen). 
Handlingsplanen angiver prioriteter for arbejdet med gennemførsel af 
det indre finansielle marked og sigter mod at fjerne lovgivnings- og regu-
leringsmæssige barrierer, der kan hindre etablering af sikre og integrere-
de finansielle markeder inden for EU. Handlingsplanen indeholder 42 
oprindelige og 5 supplerende initiativer, som skal være implementeret i 
2005. Et væsentligt punkt er at forfine og udbygge de fælles regler for 
finansielle udbydere, det såkaldte "europæiske pas" for finansielle tjene-
steydelser. Det europæiske pas gør det muligt for finansielle udbydere, 
der er godkendt i et EU-land, at udbyde de samme finansielle produkter i 
et andet EU-land uden at skulle have en ny godkendelse. Med handlings-
planen søges det desuden at sikre finansiel stabilitet i en verden med in-
tegrerede finansielle markeder og  finansielle udbydere, der opererer på 
tværs af brancher og grænser. Det drejer sig om klare og ensartede til-
synsregler og et meget tæt tilsynssamarbejde på tværs af landegrænser. 
Indhold og status for de væsentligste initiativer er beskrevet i boks 1.   

På nuværende tidspunkt er 36 af handlingsplanens 47 initiativer ved-
taget1. Det Europæiske Råd har besluttet, at samtlige forslag skal være 
vedtaget senest april 2004. Dermed har medlemslandene mindst 18 må-
neder til implementeringsfristen i 2005, idet der er valg til Europa-
Parlamentet over sommeren 2004. Punkter vedrørende værdipapirmar-
kedet skulle oprindeligt have været implementeret i 2003, men enkelte 
initiativer herom ventes først vedtaget i 2004. Under det danske EU-
formandskab blev bl.a. IAS-forordningen, konglomerat-direktivet og 
direktivet om insiderhandel og markedsmisbrug vedtaget, og der blev 
opnået politisk enighed om prospekt-direktivet. 

 
LAMFALUSSY-PROCEDUREN 

Lamfalussy-proceduren er en beslutningsprocedure, som i 2001 blev 
indført på værdipapirområdet og i 2002 foreslået udbredt til hele det 
finansielle område (kreditinstitutter, forsikring og pension samt værdi-
papirområdet). Lamfalussy-proceduren blev introduceret for at effekti-
visere regeludstedelsen på værdipapirområdet, så den bedre kunne 
følge den hastige udvikling, og således at den omfattende finansielle 
handlingsplan ville kunne implementeres inden for tidsfristen. Tidligere 
var lovgivningsprocessen træg, og resultatet kunne være præget af en 

 1
  European Commission, Progress on the Financial Services Action Plan, Annex, 25 November 2003. 
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INDHOLD OG STATUS FOR DE VÆSENTLIGSTE INITIATIVER Boks 1 

I det følgende opsummeres indholdet af de væsentligste initiativer, mens status for de 

enkelte initiativer fremgår af tabellen. 

 

Kapitalmarkederne 

Direktiv om insiderhandel og markedsmisbrug indeholder fælles regler for bekæm-

pelse af markedsmisbrug i EU. Direktivet opdaterer de eksisterende 10 år gamle EU-

regler for insiderhandel, så bl.a. nye finansielle produkter omfattes. Hertil kommer 

som noget nyt fælles regler for regulering af kursmanipulation.  

Direktiv om overtagelsestilbud vil harmonisere reglerne for grænseoverskridende 

opkøb af børsnoterede virksomheder i EU. Formålet er bl.a. at styrke retssikkerheden 

ved grænseoverskridende overtagelsestilbud og beskytte mindretalsaktionærerne. 

IAS-forordningen bestemmer, at børsnoterede virksomheder skal anvende de inter-

nationale regnskabsstandarder, IAS, ved udarbejdelsen af koncernregnskab. Bestem-

melserne træder i kraft 1. januar 2005.  Forordningen medvirker bl.a. til at fjerne bar-

rierer for værdipapirhandel på tværs af grænser, idet virksomhedernes regnskabsop-

lysninger bliver mere gennemskuelige og nemmere at sammenligne. 

Investeringsservicedirektivet (Finansiel markedsdirektiv) skal fremme skabelsen af 

gennemsigtige, effektive og integrerede finansielle markeder ved at øge krav til gen-

nemsigtighed på markederne og harmonisere regler for forskellige typer markeds-

pladser1. Desuden søges beskyttelsen af investorer i EU-landene øget via harmonise-

ring af regler for god forretningsskik og ved at forsøge at sikre, at kunden opnår det 

bedst mulige resultat af værdipapirhandel. Direktivet erstatter det nuværende direk-

tiv fra 1993, som er forældet på områder som investorbeskyttelse, investeringsservice-

ydelser og markedsstruktur. 

Prospektdirektivet skal primært skabe bedre og mere ensartede vilkår for at inve-

stere og rejse kapital i EU. Det indebærer bl.a., at et børsprospekt godkendt i en med-

lemsstat 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 

værdipapirer. Direktivet indeholder derfor en række bestemmelser om indholdet i 

prospekterne, således at prospekterne gøres mere ensartede. 

Transparensdirektivets formål er via mindstekrav at tilvejebringe en harmonisering 

af de oplysninger, der skal offentliggøres af værdipapirudstedere noteret på et regu-

leret marked, fx en fondsbørs. Denne information om udstederne af værdipapirerne 

skal bidrage til bedre investeringsbeslutninger. 

UCITS-direktiverne omfatter bestemmelser om bl.a. godkendelse, tilsyn, investe-

ringspolitik og gennemsigtighedskrav for investeringsforeninger (UCITS) og admini-

strationsselskaber. Et vigtigt element er at give administrationsselskaber mulighed for 

at få et europæisk pas, som giver adgang til at drive virksomhed i andre medlemslan-

de. Desuden tilpasser direktiverne det eksisterende UCITS-direktiv til markedsudvik-

ling med hensyn til de omfattede produkter. 

 

Finansielt tilsyn 

Kapitaldækningsdirektivet vil indeholde kapitaldækningsregler for pengeinstitutter, 

øvrige kreditinstitutter samt fondsmæglerselskaber og baserer sig i vid udstrækning 

på Baselkomiteens standarder, Basel II2. De gældende kapitaldækningsregler, Basel I  
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FORTSAT Boks 1 

reglerne, fra 1988 har bidraget til mere ens konkurrencevilkår for banker, der udøver 

aktiviteter på tværs af landegrænser. Nye finansielle produkter og en mere avanceret 

risikostyring i institutterne har dog givet behov for mere tidssvarende regler. Målsæt-

ningen med de nye Basel II regler er, at kapitalkravet i større omfang skal afspejle de 

risici, som hvert enkelt institut påtager sig. 

Konglomeratdirektivet har til formål at skabe ensartede konkurrenceforhold mel-

lem forskellige typer af finansielle koncerner, idet der pålægges en række forpligtel-

ser på tværs af branche- og landegrænser. Endvidere angives, hvorledes tilsyn over 

landegrænser bør koordineres. Med direktivet søges det at tage højde for en række 

koncernrisici, herunder sikring af at kapital kun anvendes til opfyldelse af kapitalkrav 

i et selskab i koncernen, at der er gennemsigtighed i koncernstrukturer, at koncernin-

terne transaktioner sker til markedsmæssige vilkår, og at risici i et selskab ikke smitter 

andre dele af samme koncern. 

 

 

STATUS FOR INITIATIVER I DEN FINANSIELLE HANDLINGSPLAN  Tabel 

Endnu ikke fremsatte forslag  Forventet fremsættelse 
Direktiv om tilsyn for genforsikring ........................................ 1. kvartal 2004 
3. direktiv om hvidvaskning af penge..................................... 2. kvartal 2004 
Direktiv om risikobaseret kapital (kapitaldækning) ............. 2. kvartal 2004 
Lovramme for betalinger ........................................................ 2. kvartal 2004 
Direktiv om 14. selskabsdirektiv ............................................. 3. kvartal 2004 
Direktiv om forsikringssolvens II (kapitaldækning) ............... 2005 

Fremsatte, men ikke vedtagne forslag  Forventet vedtagelse 
Direktiv om overtagelsestilbud ............................................... 1. kvartal 2004 
10. selskabsdirektiv .................................................................. 1. kvartal 2004 
Transparensdirektiv .................................................................. 1. kvartal 2004 
Investeringsservicedirektiv (Finansiel markedsdirektiv) ......... 2. kvartal 2004 

Vedtagne, men ikke implementerede forslag  Implementeringsfrist 
UCITS-direktiverne (ændringer) .............................................. 1. kvartal 2004 
Direktiv om dagsværdi-regnskab ............................................ 1. kvartal 2004 
Rentebeskatningsdirektiv ........................................................ 1. kvartal 2004 
Direktiv om afvikling af banker............................................... 2. kvartal 2005 
Konglomeratdirektivet............................................................. 3. kvartal 2004 
Direktiv om fjern-salg af finansielle tjenesteydelser.............. 4. kvartal 2004 
Direktiv om europæiske andelsselskaber................................ 4. kvartal 2004 
Direktiv om insiderhandel og markedsmisbrug ..................... 4. kvartal 2004 
Forordning om international regnskabsstandarder (IAS) ..... 1. kvartal 2005 
Direktiv om modernisering af regnskabsaflæggelse ............. 1. kvartal 2005 
Direktiv om forsikringsformidling ........................................... 1. kvartal 2005 
Prospektdirektiv........................................................................ 2. kvartal 2005 
Direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionsfonde ........ 3. kvartal 2005 

Kilde: European Commission, Progress on the Financial Services Action Plan, Annex, 25 November 2003 og Euro-
pean Commission, The FSAP enters the Home Straight, Ninth progess report, 25 November 2003.  

1 Investeringsservicedirektivet er beskrevet i Birgitte Bundgaard og Anne Reinhold Pedersen, Investeringsservice-
direktivet – et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt,  
4. kvartal 2003. 

2 Baselkomiteens udkast til nye standarder er beskrevet i Lisbeth Borup og Morten Lykke, Nye kapitaldæknings-
regler for kreditinstitutter, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2003. 
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vis juridisk usikkerhed bl.a. som følge af politisk uenighed, hvilket mu-
liggjorde nationale fortolkninger.  

Med Lamfalussy-proceduren vedtager Ecofin-Rådet og Europa-Parla-
mentet rammelovgivning med de centrale principper for det pågældende 
område (niveau 1). De mere tekniske dele omfattes af en såkaldt komito-
logi-procedure, hvor  Europa-Kommissionen bistået af højtstående repræ-
sentanter for de nationale ressortministerier står for den mere detaljerede 
regeludformning inden for de angivne rammer (niveau 2). Desuden er en 
række tilsynskomiteer blevet nedsat, som bl.a. skal rådgive Europa-
Kommissionen og regulerings-komiteerne omkring tilsynsspørgsmål og 

LAMFALUSSY-PROCEDUREN Boks 2 

Lamfalussy-proceduren opstod på anbefaling af Vismandsudvalget for Regulering af 

De Europæiske Værdipapirmarkeder med professor Alexandre Lamfalussy, tidligere 

formand for European Monetary Institute, som formand. Vismandsudvalget blev ned-

sat af Ecofin-Rådet i juli 2000 med henblik på at effektivisere regeludstedelsen på 

værdipapirområdet. Lamfalussy-proceduren på værdipapirområdet blev vedtaget på 

Det Europæiske Råds møde i Stockholm i marts 2001 og omfatter: 

• Niveau 1: Europa-Kommissionen fremsætter lovgivningsforslag på basis af rådgiv-

ning fra en række udvalg, jf. nedenfor. Forslagene fastsætter de centrale overord-

nede principper og vedtages efter den fælles beslutningsprocedure af Ecofin-Rådet 

og Europa-Parlamentet. 

• Niveau 2: De tekniske detaljer inden for rammerne fastsat under niveau 1 behand-

les i komitologi-proceduren, hvor Det Europæiske Værdipapirudvalg (ESC) sammen 

med Europa-Kommissionen fastlægger reglerne efter rådgivning fra Det Europæi-

ske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR).  

• Niveau 3: CESR forestår konsistent implementering af de fastsatte regler. CESR kan 

udstede retningslinjer og fælles standarder, som ikke er bindende.  I CESR foregår 

ligeledes samarbejde mellem tilsynsmyndighederne.  

• Niveau 4: Europa-Kommissionen fører tilsyn med, at medlemslandene overholder 

de udstedte regler. Europa-Kommissionen kan om nødvendigt lægge sag an mod 

medlemslandene ved EF-domstolen. 

 

I december 2002 besluttede Ecofin-Rådet at udvide Lamfalussy-proceduren til det 

resterende finansielle område (kreditinstitutter, forsikring og pension). Med 

udvidelsen oprettes en række nye udvalg, som skal rådgive Europa-Kommissionen 

under niveau 1, deltage i komitologi-proceduren under niveau 2 samt sikre ensartet 

gennemførsel af reglerne (tilsyn) under niveau 3 på de nye områder under 

Lamfalussy-proceduren. Den foreslåede udvalgsstruktur for hele det finansielle 

område er opsummeret i figuren og tabellen overfor. 

Rådgivnings- og komitologi-udvalgene består af højtstående repræsentanter fra de 

nationale ressortministerier, mens tilsynsudvalgene omfatter højtstående repræsen-

tanter fra  de nationale tilsynsmyndigheder. I det europæiske banktilsynsudvalg 

(CEBS) er centralbanker uden tilsynsansvar tillige repræsenteret. Direktiv om forsik-

ringssolvens II behandles under CEIOPS, som det første direktiv i denne struktur. 
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sikre en ensartet implementering af reglerne (niveau 3). Processen minder 
på mange måder om den danske lovgivningsproces på det finansielle om-
råde, hvor Folketinget udsteder love med de mere overordnede rammer, 
mens Finanstilsynet fastsætter de tekniske regler i bekendtgørelser.  
Lamfalussy-proceduren er yderligere beskrevet i boks 2. 

Der er desuden nedsat en særskilt finansiel tjenesteydelseskomite (Fi-
nancial Services Committee, FSC) bestående af højtstående embeds-
mænd fra de nationale finans- og økonomiministerier, der skal rådgive 
Ecofin-Rådet og Europa-Kommissionen omkring finansiel integration. 
FSCs opgaver omfatter overvågning af handlingsplanens implemente-

FORTSAT Boks 2 

 

FORESLÅET UDVALGSSTRUKTUR INDEN FOR FINANSIELLE 
TJENESTEYDELSER  

 

FORESLÅET UDVALGSSTRUKTUR INDEN FOR FINANSIELLE 
TJENESTEYDELSER Tabel 

 Banker Forsikring og pension Værdipapirer 

Rådgivende funktion til 
niveau 1, 
Komitologi-funktion under 
niveau 2  

Det Europæiske 
Bankudvalg 

(EBC) 

Det Europæiske Forsik-
rings- og Arbejdsmar-
kedspensionsudvalg 

(EIOPC) 

Det Europæiske 
Værdipapirud-

valg (ESC) 

Tilsynsfunktion under  
niveau 3 

Det Europæiske 
Banktilsynsud-

valg (CEBS) 

Det Europæiske Tilsyns-
udvalg for Forsikrings- 

og Arbejdsmarkedspen-
sionsordninger (CEIOPS)1 

Det Europæiske 
Værdipapirtil-

synsudvalg 
(CESR) 

Kilde: Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
ændring af Rådets direktiver 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 93/6/EØF og 94/19/EF og af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiverne 2000/12/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF med henblik på oprettelse af en 
ny organisationsstruktur for udvalg inden for finansielle tjenesteydelser. 

1  Direktør i Finanstilsynet Henrik Bjerre-Nielsen er formand for CEIOPS.  

 

Ecofin-Rådet

Europa-Kommissionen
• direktivforslag
• komitologi

Niveau 1

Europa-Parlamentet

ESC

CESR

EBC

CEBS

EIOPC

CEIOPC

Niveau 2

Niveau 3

Centrale
principper

Detaljer og
teknik

Tilsyn

-

i
• i
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ring, clearing og afvikling samt corporate governance i relation til finan-
sielle markeder. Desuden skal FSC rådgive omkring koordinering og 
samarbejde mellem nationale myndigheder inden for krisestyring og 
finansiel stabilitet.  
 
Erfaringer med Lamfalussy proceduren 
Lamfalussy-proceduren opdeler regeludstedelsen i politisk rammelov-
givning (niveau 1) og mere teknisk regeludstedelse (niveau 2) med hen-
blik på at effektivisere lovgivningsprocessen. Det er vigtigt at finde den 
rette balance mellem de to niveauer. Rammelovgivningen under niveau 
1 skal være så overordnet, at Europa-Kommissionen og de nationale 
embedsmænd har plads til at arbejde videre med de tekniske detaljer. 
Samtidig skal rammelovgivningen afklare de væsentligste politiske tvi-
ster, så disse ikke overlades til Europa-Kommissionen og embedsmæn-
dene at løse. 

De første initiativer under Lamfalussy-proceduren er direktivet om in-
siderhandel og markedsmisbrug, prospektdirektivet, investeringsservice-
direktivet og transparensdirektivet. En gruppe nedsat af Europa-Kom-
missionen, Ecofin-Rådet og Europa-Parlamentet vurderer overordnet, at 
proceduren er hurtigere og mere effektiv end den tidligere praksis1. 
Eksempelvis tog det under et år at vedtage det andet investeringsser-
vicedirektiv, hvorimod det tog seks år at vedtage det første i 1993. Erfa-
ringerne peger dog også på, at det har været svært at finde den rette 
balance mellem niveau 1 og niveau 2 i lovgivningsprocessen. Der er både 
tilfælde af for detaljeret rammelovgivning uden tilstrækkelig plads til 
komitologi-proceduren2, og tilfælde hvor politiske uoverensstemmelser 
ikke er blevet tilfredsstillende afklaret under niveau 1. Endelig er der 
generel enighed om, at implementeringen af direktiverne på nationalt 
niveau ikke i alle tilfælde er ensartet. 

 
DET VIDERE ARBEJDE MOD FINANSIEL INTEGRATION 

Lovgivningsdelen af handlingsplanen er nu i sidste fase. Efterhånden 
som de sidste initiativer vedtages, vil fokus i stigende grad blive rettet 
mod rettidig og ensartet implementering af direktiverne i de enkelte 
lande, herunder tiltrædelseslandene, samt justering af lovgivningen i 
takt med udviklingen på de finansielle markeder. Desuden skal dialogen 
om regulering af de finansielle markeder med myndigheder uden for 
EU, fx USA, udbygges. 

 1
  Inter-Institutional Monitoring Group, Second Interim Report Monitoring the Lamfalussy Process, 

december 2003. 
2
  ECB, Månedsoversigt, Oktober 2003, Integrationen af Europas finansielle markeder. 
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Europa-Kommissionen har nedsat fire ekspertgrupper vedrørende bank- 
og forsikringsvirksomhed, værdipapirer og porteføljestyring (asset ma-
nagement), som skal vurdere effektiviteten af tiltagene i handlingspla-
nen og status for finansiel integration i EU. Det er planen, at ekspert-
gruppernes rapporter herom sendes i høring over sommeren 2004. 

Meget peger i retning af, at beslutningsproceduren på det finansielle 
område vil blive ændret med en kommende forfatningstraktat for EU. 
Forhandlingerne om udkastet til ny forfatningstraktat brød sammen ved 
EU-topmødet i Bruxelles i december 2003, hvorfor udviklingen endnu er 
uvis. I udkastet til en ny forfatningstraktat, som det forelå ved EU-
topmødet i Bruxelles i december 2003, foreslås en beslutningsprocedure, 
der minder om Lamfalussy-proceduren. Der er dog den væsentlige for-
skel, at den foreslåede beslutningsprocedure ikke indeholder en komito-
logi-procedure, hvor nationale eksperter skal konsulteres. Derimod er 
det tilkendegivet, at komitologi-proceduren kan opretholdes i form af 
frivillig konsultation. Det irske formandskab har endnu ikke tilkendegi-
vet, hvorledes forhandlingerne om forfatningstraktaten skal fortsættes. 

 
MERE INFORMATION OM DEN FINANSIELLE HANDLINGSPLAN 

Yderligere information om EUs finansielle handlingsplan kan findes un-
der disse links: 
• Europa-Kommissionen:  
 http://europa.eu.int/comm/internal_market/finances_en.htm 
• Europa-Parlamentet, Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål: 

www.europarl.eu.int/committees/econ_home.htm 
• Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR): www.europefesco.org 
• Føderationen af Europæiske Værdipapirbørser (FESE): 

www.fese.be/initiatives/european_representation/index.htm 
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Pressemeddelelser 

 
 
DEN 10. DECEMBER: 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. 
 
DEN 13. JANUAR: 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. 
 
DEN 19. JANUAR: NY FÆRØSK 200-KRONESEDDEL 

I dag får Færøerne en 200-kroneseddel. Sedlen er en ny værdi i den fæ-
røske 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 
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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 145 x 72 mm og har hovedfarven stø-
vet 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 vin-
duestråd med farveskift – være med til at sikre pengesedlerne mod for-
falskninger.  

 
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: 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 cirku-
lerende 20-krone. Den præges i 1,2 mio. eksemplarer. 200-kronen er 38 
mm i diameter og præges i finsølv i 125.000 eksemplarer.  
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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. 
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Visse af de seneste tal kan være foreløbige. Der kan som følge af afrun-
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Redaktionen af tabelafsnittet er afsluttet den 20. februar 2004. 
 
Danmarks Nationalbank er kilde til tabellerne 1-6, 8-9 og 14, dog er Kø-
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Beregningerne i tabel 11 er foretaget af Danmarks Nationalbank. 
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RENTER OG AKTIEKURSINDEKS Tabel 1 

Nationalbankens 
rentesatser 

Effektive 
obligationsrenter 

Diskonto 

Udlån 
og 

ind- 
skuds- 
beviser 

 
ECB's
mini-
mum-

budrente 
(refi-

renten) 

Penge-
markeds-

rente,
3 måne-

ders 
usikret 

10-årig
stat 

30-årig 
realkredit 

Aktie- 
kurs 

indeks 
KFX 

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

3.7.89 
=100 

1999 ............... 3,00 3,30 3,00 1999 ............. 3,57 5,64 7,45 255,69 
2000 ............... 4,75 5,40 4,75 2000 ............. 5,33 5,20 7,30 313,90 
2001 ............... 3,25 3,60 3,25 2001 ............. 3,54 5,15 6,55 272,45 
2002 ............... 2,75 2,95 2,75 2002 ............. 3,00 4,45 5,47 199,49 
2003 ............... 2,00 2,15 2,00 2003 ............. 2,16 4,46 5,45 244,35 

2002   6. dec . . 2,75 2,95 2,75 2003 jan...... 2,90 4,29 5,44 186,82 

2003   7. mar .. 2,50 2,70 2,50  aug..... 2,14 4,39 5,56 242,16 
         23. maj.... 2,50 2,65 2,50  sep ..... 2,13 4,22 5,43 238,19 
           6. jun. ... 2,00 2,15 2,00  okt ..... 2,16 4,51 5,58 258,01 
     nov..... 2,19 4,62 5,61 242,72 
     dec ..... 2,16 4,46 5,45 244,35 

2004 20. feb . .. 2,00 2,15 2,00 2004 jan...... 2,16 4,41 5,39 261,83 

 
 
 
 

UDVALGTE POSTER FRA NATIONALBANKENS BALANCE Tabel 2 

Penge- og realkreditinstitutternes 
nettostilling over for Nationalbanken 

Valuta-
reserven

Seddel-
og mønt-

omløb 

Statens 
inde- 

stående i 
National-
banken 

Indskuds-
beviser 

Indlån 
(folio) Udlån 

  Netto-
stilling 

i alt 

Ultimo Mia.kr. 

1998 ............................... 101,4 41,0 37,1 34,8 12,6 29,8 17,6 
1999 ............................... 165,3 46,4 39,7 99,9 6,5 33,1 73,3 
2000 ............................... 117,5 44,8 37,7 51,9 8,1 25,3 34,6 
2001 ............................... 148,4 47,3 43,5 113,6 3,7 63,4 53,9 
2002 ............................... 193,2 47,7 50,3 160,7 10,1 81,2 89,6 

2003 jan .......................... 195,3 45,2 66,0 115,1 2,8 45,0 72,8 

 aug......................... 230,0 46,5 90,7 163,1 4,6 86,0 81,6 
 sep.......................... 227,8 46,3 89,4 132,8 13,0 63,5 82,3 
 okt.......................... 228,5 46,5 84,3 142,7 3,9 59,4 87,2 
 nov ......................... 228,2 47,1 52,7 150,6 6,9 42,1 115,4 
 dec ......................... 224,0 49,7 40,9 157,3 12,9 48,0 122,1 

2004 jan .......................... 214,6 47,2 56,9 131,1 4,7 39,4 96,5 
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FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDIT- 
INSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN Tabel 3 

Statsfinanserne 

Penge- og real-
kreditinstitutternes 
nettostilling over 

for Nationalbanken 

Inden-
landsk 
brutto-

finansie-
rings- 
behov 

Salg af 
inden-

landske 
stats- 

papirer 

Likvi-
ditets-
påvirk-
ning 

National-
bankens 
netto-
valuta-

køb 

National-
bankens 
netto-
obliga-

tionskøb
Andre 

faktorer Ændring Ultimo 

 Mia.kr. 

1999 .................. 67,9 68,8 -0,9 62,7 1,9 -7,9 55,7 73,3 
2000 .................. 62,3 65,7 -3,4 -37,7 2,1 0,4 -38,7 34,6 
2001 .................. 81,2 87,7 -6,5 28,4 1,0 -3,6 19,3 53,9 
2002 .................. 115,5 121,9 -6,4 45,4 -0,9 -2,4 35,7 89,6 
2003 .................. 99,7 94,1 5,6 … … … … … 

2003 jan ............. -0,4 20,5 -20,9 3,7 0,3 0,1 -16,8 72,8 

 aug............ -11,8 -1,4 -10,4 0,1 0,1 0,1 -10,1 81,6 
 sep............. 8,5 9,4 -1,0 0,0 1,0 0,6 0,6 82,3 
 okt............. 13,4 8,3 5,1 0,7 -0,2 -0,7 4,9 87,2 
 nov ............ 23,6 -8,1 31,6 -0,3 -1,3 -1,8 28,2 115,4 
 dec............. 11,7 4,5 7,3 0,3 0,3 -1,2 6,7 122,1 

2004 jan ............. 0,6 16,6 -16,0 … … … … 96,5 
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UDVALGTE POSTER FRA MFI-SEKTORENS KONSOLIDEREDE BALANCE  
SAMT PENGEMÆNGDEN Tabel 4 

heraf: 

Indenlandske udlån  

heraf: 

Balancesum I alt 
Hushold-
ninger 

Ikke-
finansielle 
selskaber 

Beholdning 
af inden-
landske 

obligationer 
mv. 

Uden-
landske  
aktiver, 
netto1 

Penge-
mængden 

(M3) 

Ultimo Mia.kr. 

1999  ..................  2.612,8 1.578,2 1.001,8 420,0 125,8 163,7 523,2 
2000  ..................  2.806,8 1.758,7 1.076,8 499,2 114,2 49,6 506,4 
2001  ..................  2.932,1 1.925,9 1.168,6 573,2 133,1 -46,9 546,4 
2002  ..................  3.201,5 2.024,5 1.249,3 578,3 142,8 -63,9 604,7 
2003  ..................  3.354,8 2.150,7 1.350,7 607,6 123,3 -53,8 690,8 

2002 dec ............  3.201,5 2.024,5 1.249,3 578,3 142,8 -63,9 604,7 

2003 jul ............  3.403,4 2.098,1 1.305,3 593,6 160,1 -56,6 716,4 
 aug............  3.403,3 2.100,7 1.312,9 597,0 157,2 -63,2 707,5 
 sep ............  3.445,2 2.126,2 1.327,8 602,0 157,5 -26,4 687,2 
 okt ............  3.383,7 2.120,6 1.329,0 594,0 151,7 -55,6 729,2 
 nov ............  3.312,2 2.129,7 1.333,7 598,2 122,1 -64,8 729,8 

 
dec ............  3.354,8 2.150,7 1.350,7 607,6 123,3 -53,8 690,8 

 Ændring i forhold til året før, pct. 

1999 ..................  8,5 5,8 7,8 2,9 -17,9 … 0,0 
2000 ..................  7,4 11,4 7,5 18,9 -9,2 … -3,2 
2001 ..................  4,5 9,5 8,5 14,8 16,5 … 7,9 
2002 ..................  9,2 5,1 6,8 0,9 7,3 … 10,7 
2003 ..................  4,8 6,2 8,1 5,1 -13,7 … 14,2 

2002 dec ............  9,2 5,1 6,8 0,9 7,3 … 10,7 

2003 jul ............  10,7 6,5 8,1 3,3 3,5 … 21,6 
 aug............  8,9 5,1 6,8 3,5 2,8 … 20,1 
 sep ............  6,6 5,8 7,6 3,5 -3,4 … 16,3 
 okt ............  5,2 5,7 7,5 3,6 -0,6 … 20,6 
 nov ............  3,2 5,7 7,9 3,0 -12,5 … 20,7 
 dec ............  4,8 6,2 8,1 5,1 -13,7 … 14,2 
 
Anm.: MFI-sektoren omfatter danske Monetære Finansielle Institutioner, dvs. penge- og realkreditinstitutter, andre 

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

sektorens modpart er udlænding. 
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PENGEINSTITUTTERNES UDLÅN Tabel 5 

Fra pengeinstitutter i Danmark 
Fra danskejede penge- 
institutter i udlandet 

heraf: heraf: 

Til  
danske 
residen- 
ter, i alt 

Hushold-
ninger 

Ikke-
finansielle 
selskaber

Til 
udlæn-
dinge I alt 

Til  
danske 

residenter

Til  
udlæn-
dinge 

Samlet 
udlån 

Ultimo Mia.kr. 

1999  .................. 399,8 203,4 117,2 105,0 345,4 123,2 222,1 850,2 
2000  .................. 526,2 239,0 186,4 104,7 312,5 66,2 246,3 943,4 
2001  .................. 588,0 253,3 228,8 112,7 288,1 34,6 253,5 988,8 
2002  .................. 599,2 253,5 231,3 124,5 298,3 32,6 265,7 1.022,0 
2003  .................. 663,1 271,6 285,8 129,4 323,1 30,2 292,9 1.115,6 

2002 dec............. 599,2 253,5 231,3 124,5 298,3 32,6 265,7 1.022,0 

2003 jul ............ 645,0 251,1 278,9 120,5 … … … … 
 aug............ 637,5 250,8 278,5 117,6 … … … … 
 sep ............ 656,9 261,4 282,8 137,5 326,8 30,0 296,8 1.121,2 
 okt ............ 645,1 258,2 273,1 124,2 … … … … 
 nov ............ 647,3 256,8 277,1 118,9 … … … … 

 
dec ............ 663,1 271,6 285,8 129,4 323,1 30,2 292,9 1.115,6 

 Ændring i forhold til året før, pct. 

1999 .................. 5,5 4,5 4,2 40,4 39,2 27,8 46,4 21,1 
2000 .................. 31,6 17,6 59,0 -0,3 -9,5 -46,3  10,9 11,0 
2001 .................. 11,7 6,0 22,7 7,6 -7,8 -47,7 2,9 4,8 
2002 .................. 1,9 0,1 1,1 10,5 3,5 -5,8 4,8 3,4 
2003 .................. 10,7 7,1 23,6 3,9 8,3 -7,4 10,2 9,2 

2002 dec............. 1,9 0,1 1,1 10,5 3,5 -5,8 4,8 3,4 

2003 jul ............ 9,6 0,2 22,1 -7,6 … … … … 
 aug............ 8,7 1,7 22,7 -4,9 … … … … 
 sep ............ 9,8 2,5 22,5 -1,3 15,2 -2,6 17,4 9,8 
 okt ............ 9,5 2,8 22,4 -15,3 … … … … 
 nov ............ 9,8 5,5 20,2 -6,5 … … … … 
 dec ............ 10,7 7,1 23,6 3,9 8,3 -7,4 10,2 9,2 
 
Anm.: Fra 2003 er udlånene påvirket af en omflytning af et institut fra gruppen "Andre kreditinstitutter" til "Penge-

institutter". Udlån til husholdninger omfatter også udlån til selvstændige erhvervsdrivende. 
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UDVALGTE POSTER FRA REALKREDITINSTITUTTERNES BALANCE                                  Tabel 6 

heraf: 

Indenlandske udlån1 

Balancesum I alt 

heraf til 
hushold- 
ninger2 

heraf  
rente-

tilpasnings-
lån 

heraf  
i valuta 

Udstedte 
obligationer 

mv. 

Ultimo Mia.kr. 

1999 ..................  1.222,9 1.050,9 785,8 59,7 9,6 1.116,2 
2000 ..................  1.341,1 1.095,4 830,2 99,8 15,5 1.212,9 
2001 ..................  1.579,5 1.191,8 907,6 245,7 54,5 1.421,3 
2002 ..................  1.721,8 1.284,6 988,0 365,0 82,5 1.584,2 
2003 ..................  1.858,6 1.392,5 1.071,1 498,4 85,6 1.726,9 

2002 dec ............  1.721,8 1.284,6 988,0 365,0 82,5 1.584,2 

2003 jul ............  1.572,0 1.359,1 1.046,8 434,2 88,8 1.484,1 
 aug............  1.607,6 1.368,4 1.054,7 440,3 88,8 1.499,6 
 sep ............  1.642,3 1.374,3 1.058,9 452,3 90,3 1.533,2 
 okt ............  1.579,0 1.380,5 1.063,3 462,9 89,1 1.467,5 
 nov ............  1.606,4 1.388,2 1.069,5 476,1 88,9 1.491,2 

 
dec ............  1.858,6 1.392,5 1.071,1 498,4 85,6 1.726,9 

 Ændring i forhold til året før, pct. 

1999 ..................  4,3 6,4 7,5 … … -0,6 
2000 ..................  9,7 4,2 5,7 67,2 61,5 8,7 
2001 ..................  17,8 8,8 9,3 146,2 251,6 17,2 
2002 ..................  9,0 7,8 8,9 48,6 51,4 11,5 
2003 ..................  7,9 8,4 8,4 36,5 3,8 9,0 

2002 dec ............  9,0 7,8 8,9 48,6 51,4 11,5 

2003 jul ............  13,6 9,6 10,3 33,8 11,8 14,9 
 aug............  11,4 7,8 8,2 34,1 11,6 11,3 
 sep ............  11,7 8,4 8,9 35,4 12,6 11,9 
 okt ............  8,5 8,2 8,6 35,0 9,9 7,1 
 nov ............  7,6 8,0 8,4 35,4 8,5 6,5 
 dec ............  7,9 8,4 8,4 36,5 3,8 9,0 
 
1 I specifikationen af udlån til husholdninger, rentetilpasningslån og udlån i valuta kan der være sammenfald. Derfor er

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

Varer 
(fob) Tjenester 

Vare- og 
tjeneste-
balance 

Løn- og 
formue-

indkomst 
Løbende 

overførsler 

Løbende 
poster 

i alt 

 Mia.kr. 

1999 ............................... 46,7 11,1 57,8 -17,4 -19,3 21,2 
2000 ............................... 54,1 22,1 76,2 -32,8 -24,8 18,6 
2001 ............................... 61,7 23,8 85,5 -24,8 -20,3 40,5 
2002 ............................... 60,1 16,8 76,9 -27,2 -22,1 27,6 
2003 ............................... 64,2 24,6 88,8 -25,5 -24,2 39,2 

jan 02 - dec 02................. 60,1 16,8 76,9 -27,2 -22,1 27,6 

jan 03 - dec 03................. 64,2 24,6 88,8 -25,5 -24,2 39,2 

2002 dec.......................... 5,7 3,5 9,3 -4,4 -3,6 1,2 

2003 jul ........................... 3,3 2,7 6,0 -0,6 -2,9 2,5 
 aug......................... 6,1 2,7 8,7 -1,5 -2,2 5,1 
 sep.......................... 8,9 2,4 11,3 -1,2 -2,4 7,8 
 okt.......................... 4,7 3,7 8,3 -2,5 -2,4 3,4 
 nov ......................... 5,0 2,8 7,8 -4,7 -1,7 1,3 
 dec.......................... 3,5 3,1 6,6 -2,7 -2,4 1,5 
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FINANSIELLE BETALINGER TIL OG FRA UDLANDET (NETTO FRA UDLANDET) Tabel 8 

Kapitalimport 

Heraf: 

Direkte 
investeringer 

Betalings-
balancens 
Løbende 
poster 

Kapital-
over- 

førsler I alt 

Uden-
landske i 
Danmark

Danske i 
udlandet

Danske 
krone-

obligati-
oner 

Fejl 
og ude- 
ladelser 

mv. 

Forøgelse 
af  

valuta- 
reserven 

 Mia.kr. 

1999 ..................  21,2 0,9 61,4 116,9 -118,6 15,3 -19,3 64,2 
2000 ..................  18,6 -0,1 -18,0  266,9 -202,7 -21,3 -43,6 -43,0 
2001 ..................  40,5 -0,2 -44,5 92,5 -107,9 -17,7 31,7 27,5 
2002 ..................  27,6  0,7 29,0 52,4 -44,6 8,5 -11,8 45,4 
2003 ..................  39,2 -0,3 -40,4 18,0 -8,7 -33,4 32,3 30,8 

jan 02 - dec 02....  27,6 0,7 29,0 52,4 -44,6 8,5 -11,8   45,4 

jan 03 - dec 03....  39,2 -0,3 -40,4 18,0 -8,7 -33,4 32,3 30,8 

2002 dec ............   1,2 -0,2 -3,5 1,6 -2,1 4,1 0,0  -2,1 

2003 jul ..............  2,5 0,0 -6,0 0,0 -2,7 -12,4 1,8 -1,6 
 aug............  5,1 0,0 -11,1 0,9 1,6 -8,2 3,9 -2,1 
 sep.............  7,8 0,0 -4,3 1,3 0,5 17,3 -5,7 -2,2 
 okt.............  3,4 0,1 -15,3 -0,7 0,1 -35,5 12,5 0,7 
 nov ............  1,3 0,1 -5,2 1,2 1,9 -16,8 3,5 -0,3 
 dec ............  1,5 -0,2 -9,1 0,9 2,2 16,6 3,5 -4,3 
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DANMARKS AKTIVER OG PASSIVER OVER FOR UDLANDET Tabel 9 

Direkte 
 investeringer 

Portefølje-
investeringer 

Andre 
 investeringer 

Danske i 
udlandet 

Uden- 
landske i 
Danmark

Aktier
 mv. 

Obliga-
tioner 

mv. 

Handels-
kredit-

ter 

Lån, 
sedler, 

mønt og 
indskud Andre 

Valuta-
reserven I alt 

Ultimo Mia.kr. 

Aktiver          

1998 .............. 235 16 208 122 44 441 57 103 1.227 
1999 .............. 354 22 371 153 48 453 100 168 1.669 
2000............... 556 29 453 229 51 472 143 121 2.054 
2001 .............. 624 35 393 304 57 417 124 152 2.106 
2002 .............. 572 30 243 343 57 451 249 197 2.142 

2002  4. kvt .... 572 30 243 343 57 451 249 197 2.142 

2003 1. kvt .... 579 30 215 404 57 549 222 202 2.259 
 2. kvt .... 585 30 236 422 57 570 267 240 2.407 
 3. kvt .... 585 30 263 405 57 519 268 234 2.361 

Passiver          

1998 .............. 13 214 131 613 21 492    39 1 1.525 
1999 .............. 22 327 153 625 24 598 79 2 1.831 
2000............... 27 562 209 626 24 670 121 3 2.243 
2001 .............. 33 601 192 747 30 626 106 4 2.340 
2002 .............. 33 551 145 756 30 664 214 4 2.397 

2002  4. kvt .... 33 551 145 756 30 664 214 4 2.397 

2003 1. kvt .... 33 553 137 807 30 769 181 1 2.510 
 2. kvt .... 33 567 161 806 30 820 225 3 2.644 
 3. kvt .... 33 571 174 801 30 757 229 3 2.598 

Nettoaktiver          

1998 .............. 221 -198 77 -491 23 -50 18 101 -298 
1999 .............. 332 -305 217 -472 25 -145 20 165 -162 
2000............... 529 -533 244 -398 27 -198 22 117 -189 
2001 .............. 591 -567 201 -443 27 -210 19 148 -234 
2002 .............. 539 -521 98 -413 27 -213 36 193 -255 

2002  4. kvt .... 539 -521 98 -413 27 -213 36 193 -255 

2003 1. kvt .... 546 -523 78 -402 27 -220 41 202 -251 
 2. kvt .... 552 -536 75 -384 27 -250 42 238 -237 
 3. kvt .... 552 -541 89 -396 27 -238 40 231 -237 

Anm.:  Som hovedprincip for opgørelsen er der anvendt markedsværdi. 
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NATIONALREGNSKABETS FORSYNINGSBALANCE Tabel 10 

Indenlandsk efterspørgsel 

Brutto-
national-
produkt 

Privat 
konsum 

Offent-
ligt 

konsum 

Faste 
brutto-
investe-
ringer 

Lager-
for- 

øgelser I alt 

Eksport 
af varer 

og 
tjenester 

Import 
af varer 

og 
tjenester 

 Mia.kr. 

1998 ..................  1.155,4 581,3 300,5 240,3 10,1 1.132,1 413,4 390,1 
1999 ..................  1.207,7 599,5 312,1 240,9 -2,6 1.149,9 459,6 401,8 
2000 ..................  1.279,0 610,5 323,4 258,1 10,9 1.202,8 563,4 487,2 
2001 ..................  1.325,5 624,5 343,3 271,0 1,3 1.240,0 591,5 506,0 
2002 ..................  1.360,7 641,9 358,5 282,7 0,7 1.283,8 602,7 525,8 

2002 3. kvt .........  337,7 157,1 90,3 68,8 0,2 316,4 151,8 130,6 
 4. kvt .........  354,3 167,6 92,2 73,4 -2,0 331,2 156,2 133,0 

2003 1. kvt .........  336,3 162,4 89,7 64,2 1,6 317,9 149,6 131,1 
 2. kvt .........  347,4 163,7 93,0 67,2 2,0 325,9 147,0 125,5 
 3. kvt .........  343,3 161,7 92,8 66,5 -3,3 317,7 154,0 128,5 

 Realvækst i forhold til året før, pct. 

1998 ..................  2,5 2,3 3,1 10,1 … 4,0 4,3 8,9 
1999 ..................  2,6 0,7 2,0 1,5 … 0,1 12,3 5,5 
2000 ..................  2,8 -0,7 0,9 6,9 … 2,4 13,5 13,5 
2001 ..................  1,6 -0,2 2,7 4,9 … 1,0 4,4 3,5 
2002 ..................  1,0 0,6 2,1 4,5 … 1,9 4,8 7,3 

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

2003 1. kvt .........  1,4 0,5 2,8 -2,7 … 1,3 4,2 4,3 
 2. kvt .........  -1,2 0,3 1,3 -7,1 … -1,5 -2,3 -3,1 
 3. kvt .........  -0,5 1,4 0,1 -1,3 … -0,6 -0,1 -0,3 

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

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

2003 1. kvt .........  0,3 -0,3 0,5 -4,0 … 0,4 0,6 1,0 
 2. kvt .........  -0,2 0,2 0,2 -0,9 … -0,5 -0,1 -2,3 
 3. kvt .........  -0,2 0,5 -0,5 4,4 … 0,0 0,3 2,6 
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UDVIKLINGEN I FORBRUGER- OG NETTOPRISERNE Tabel 11 

Indenlandske priser 

Forbrugerpris-
indeks 

Netto-
pris-

indeks Energi Import I alt 
Føde-
varer Husleje

Offent-
lige 

ydelser IMI 

Vægte 

HICP CPI
 

1,000 0,080 0,157 0,764 0,128 0,232 0,034 0,370 

 
Vækst i forhold til året før, pct. 

1999 ................... 2,1 2,5 2,1 2,1 -0,3 2,5 0,6 2,7 3,5 2,9 
2000 ................... 2,7 2,9 3,1 19,5 4,3 1,7 2,4 3,1 3,7 0,1 
2001 ................... 2,3 2,4 2,4 -0,9 2,4 2,7 3,4 3,0 3,3 2,1 
2002 ................... 2,4 2,4 2,5 0,9 0,4 3,0 2,0 2,9 4,5 3,2 
2003 ................... 2,0 2,1 2,3 1,6 0,4 2,6 1,8 2,7 7,9 2,2 

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

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

2003 1. kvt. ........ 2,8 2,8 2,8 10,6 1,3 2,4 1,6 2,7 8,1 1,8 
         2. kvt. ........ 2,2 2,3 2,4 -0,4 0,8 2,9 1,7 2,7 8,6 2,7 
         3. kvt. ........ 1,6 1,8 2,0 -1,0 0,0 2,5 1,8 2,7 8,3 1,9 
         4. kvt. ........ 1,3 1,5 1,9 -2,4 -0,6 2,7 2,2 2,7 6,8 2,3 

Anm.: Vægtgrundlag pr. december 2002. 
 Nettoprisindekset er forbrugerprisindekset korrigeret for indirekte skatter, afgifter og tilskud til nedsættelse af

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

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

 HICP er det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks. 
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UDVALGTE MÅNEDLIGE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 12 

Mængdeindeks
for omsætningen 

inden for 

Sammensat  
konjunktur- 
indikator for 

Tvangs-
auktio-

ner 
Konkur-

ser 

Nyregi-
strerin-
ger af

person-
biler 

For- 
bruger-
tillids-

indikator Industri 

Bygge- og 
anlægs-

virk- 
somhed 

 Arbejds-
løshed 

 
Pct. af

 

arbejds-
styrken

 

Råstof-
udvin-

ding og 
fremstil-
lingsvirk-
somhed 

2000=100 

Detail-
handel 

2000=100 Stk. Nettotal 

1999 ............... 5,7 95 99,3 2.397 1,636 144,259 -2 -11 -8 
2000 ............... 5,4 100 100,0 2.584 1.771 113.634 2 5 -1 
2001................ 5,2 102 100,6 2.682 2.329 96.114 0 -3 -11 
2002 ............... 5,2 103 103,9 3.041 2.469 111.598 1 -4 -14 
2003 ............... 6,1 102 106,9 3.039 2.506 96.498 1 -6 -18 

 
Sæsonkorrigeret 

2003 jan ......... 5,5 104 106,5 275 211 8.205 2 -5 -20 

 aug........ 6,1 102 107,5 291 217 7.926 2 -10 -12 
 sep......... 6,3 103 104,3 282 195 8.390 -2 -6 -15 
 okt......... 6,5 103 110,3 288 228 8.367 3 -6 -15 
 nov ........ 6,5 103 108,8 257 213 9.182 3 8 -13 
 dec ........ 6,6 101 108,1 206 235 8.837 2 3 -13 

2004 jan ......... … … … 243 205 8.879 3 1 -14 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19-02-2004 08:16    Antal sider: 16   Rev. nr. 16   

H:\kvo\dan\2004\1kvt\til_tryk\tabtill_1kvt.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

 

UDVALGTE KVARTALSVISE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 13 

Beskæftigelse 

I alt Privat 

 1.000 personer 

Lønindeks i 
frem- 

stillings- 
virk- 

somhed 

Februar 
1996=100 

Real 
effektiv  

kronekurs 
baseret på 

timelønninger 
 

1980=100 

Ejendoms-
priser  

(enfamilie- 
huse) 

 

I pct. af ejen-
doms- 

værdi 1995 

1999 ........................  2.716 1.896 114,4 102,7 143,7 
2000 ........................  2.734 1.912 118,4 98,6 153,0 
2001 ........................  2.750 1.920 123,5 101,2 162,0 
2002 ........................  2.740 1.901 128,5 103,3 168,1 
2003 ........................  … … … 108,2 … 

 Sæsonkorrigeret 

2002 4. kvt ..............  2.731 1.896 130,7 104,6 169,3 

2003 1. kvt ..............  2.711 1.870 132,2 106,5 169,9 
 2. kvt ..............  2.704 1.864 132,8 108,1 173,3 
 3. kvt ..............  2.695 1.856 134,4 108,7 174,7 
 4. kvt ..............  … … … 109,4 … 

 Vækst i forhold til året før, pct. 

1999 ........................  1,3 1,5 4,1 -0,4 6,9 
2000 ........................  0,7 0,9 3,5 -4,0 6,5 
2001 ........................  0,6 0,4 4,3 2,6 5,9 
2002 ........................  -0,4 -1,0 4,0 2,0 3,8 
2003 ........................  … … … 4,7 … 

2002 4. kvt ..............  -0,9 -1,3 4,3 2,3 4,2 

2003 1. kvt ..............  -1,2 -1,8 4,4 4,4 3,0 
 2. kvt ..............  -1,8 -2,5 4,0 5,3 3,0 
 3. kvt ..............  -1,3 -1,9 4,3 4,6 3,2 
 4. kvt ..............  … … … 4,6 … 
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VALUTAKURSER                Tabel 14 

EUR USD GBP SEK 
Effektiv 

kronekurs 

Real 
effektiv  

kronekurs 
baseret på 
forbruger-

priser 

Kroner pr. 100 enheder 1980=100 

 Gennemsnit 

1999 ............... 743,56 698,34 1.129,49 84,46 99,6 104,3 
2000 ............... 745,37 809,03 1.223,33 88,26 95,6 100,6 
2001 ............... 745,21 831,88 1.197,74 80,58 96,9 101,8 
2002 ............... 743,04 788,12 1.182,10 81,12 97,7 103,5 
2003 ............... 743,07 658,99 1.074,99 81,45 101,2 107,5 

2003 jan .......... 743,24 699,87 1.131,15 81,03 99,5 105,3 

 aug......... 743,22 667,44 1.063,03 80,45 101,5 107,5 
 sep.......... 742,73 662,17 1.065,77 81,91 101,2 107,6 
 okt.......... 743,01 635,51 1.065,15 82,46 101,5 107,5 
 nov ......... 743,70 635,69 1.073,59 82,69 101,4 107,6 
 dec ......... 744,17 607,03 1.060,36 82,54 102,2 108,2 

2004 jan .......... 744,81 590,55 1.076,15 81,52 102,6 … 
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Nationalbankens statistiske publikationer 

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

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

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

samt beskrivelser af de kilder og metoder, der ligger til grund for stati-
stikkerne. 
 

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

Et abonnement på modtagelse af Nationalbankens statistikpublikatio-
ner på e-mail er gratis og kan bestilles ved at sende en anmodning her-
om til stat@nationalbanken.dk. 
 
Statistikdatabase  
En nyligt etableret database supplerer ovennævnte statistiske publikatio-
ner og vil med tiden komme til at indeholde alle tidsserier, der indgår i 
disse. Tidsserierne i databasen opdateres samtidig med udsendelsen af de 
tilsvarende publikationer og indeholder data længst muligt tilbage i tid. 

 
Særlige opgørelser  
I særlige opgørelser offentliggøres statistikker af tematisk karakter, som 
ikke udarbejdes regelmæssigt. 

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