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Seneste økonomiske og monetære udvikling 

Oversigten vedrører perioden fra begyndelsen af september til medio 
november 2004 

 
 
 
 
 

INTERNATIONALE FINANSIELLE FORHOLD 

Den globale økonomiske vækst bliver i 2004 efter alt at dømme den 
højeste i de seneste mange år, og udsigterne for fortsat vækst må anses 
for gode. Opsvinget blev dog mere afdæmpet i 3. kvartal, især i euro-
området og Japan. Væksten i USA tiltog derimod en smule. På de finan-
sielle markeder har udviklingen også været påvirket af bevægelserne i 
oliepriserne.  

 
Internationale olieforhold 
Prisen på en tønde West Texas råolie nåede i slutningen af oktober 56 
dollar. Olieprisen faldt efterfølgende og var midt i november 46 dollar, 
hvilket er lidt højere end i starten af september.  

Efterspørgslen efter olie er steget betydeligt de seneste to år som føl-
ge af den høje globale vækst. Det internationale Energiagentur har i 
løbet af året revideret sit skøn for væksten i olieefterspørgslen i 2004 op 
til 3,4 pct. Kina og andre såkaldte nye vækstøkonomier samt USA står 
for størstedelen af efterspørgselsstigningen. 

På udbudssiden har der været problemer. Der har været en stigning i 
udbuddet af den såkaldte tunge og sure råolie, mens udbuddet af den 
lette og søde olie, som er lettere at raffinere, og er den type, der er 
bedst egnet i produktion af diesel og benzin, ikke har kunnet følge med 
den stigende efterspørgsel. Overskudskapaciteten i både produktion og 
raffinering af olie er mindre end tidligere, og mulighederne for at udvi-
de kapaciteten er på kort sigt begrænsede. Nogle isoleret set beskedne 
forstyrrelser på udbudssiden har derfor påvirket olieprisen de seneste 
måneder, bl.a. uroligheder i Nigeria og orkanerne, der ramte Den mexi-
canske Golf. Den usikre situation i Mellemøsten har formentlig også fået 
større betydning for udviklingen i olieprisen i takt med, at den ledige 
kapacitet er blevet reduceret. 
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Der er tilsyneladende også bekymring for balancen mellem udbud og 
efterspørgsel i de kommende år, da prisen på olie til levering et stykke 
ud i fremtiden er steget, jf. højre del af figur 1. Prisen på olie til levering 
i december 2009 var 37 dollar pr. tønde i midten af november mod 34 
dollar i begyndelsen af september og 27 dollar ved årsskiftet.  

Den aktuelle oliepris er fortsat betydeligt højere end for et år siden. 
Hvis olieprisen forbliver omkring det aktuelle niveau, vil det medføre en 
vis afdæmpning af væksten i den internationale økonomi. Der er dog 
flere forhold, der taler for, at effekten på realøkonomien og inflationen 
vil blive langt mindre end i 1970'erne og starten af 1980'erne. I dag er 
olieprisstigningen – til forskel fra fortilfældene – til dels en konsekvens 
af den stærke globale vækst og ikke af reduktion i udbuddet. Olieprisen 
i reale termer er desuden tæt på det historiske gennemsnit og udgør 
kun ca. halvdelen af prisen i begyndelsen af 1980'erne, jf. venstre del af 
figur 1, og den procentvise stigning i olieprisen er betydeligt mindre end 
i 1970'erne. Industrilandenes afhængighed af olie er desuden blevet 
reduceret. I Europa og USA udgør olieforbruget i forhold til BNP kun 
omkring halvdelen af olieforbruget i 1970'erne. Den aktuelle situation 
vil yderligere anspore til brug og udvikling af andre energikilder. Under-
søgelser indikerer desuden, at olieproducenterne de senere år har brugt 
olieindtægterne på bl.a. import af varer og tjenester fra industrilandene 
hurtigere end i 1970'erne og  begyndelsen af 1980'erne.1 

Den høje globale vækst har også presset priserne på andre råvarer op. 
Efter et fald i 2. kvartal fortsatte opgangen i priserne på konjunkturføl-
somme industrielle metaller, og i gennemsnit var priserne midt i novem-
ber ca. 30 pct. over niveauet fra årsskiftet. Guldprisen fortsætte også 
med at stige i perioden fra september frem til midten af november. 

 1
  Jf. Nationale Institute Economic Review, Juli 2004. Ifølge beregningerne tager det 4 år, inden en 

stigning i olieprisen på 15 pct. øger olieproducenternes import med samme beløb. Dette er dobbelt 
så hurtigt som før 1985.  

NOMINEL OG REAL OLIEPRIS (WEST TEXAS) OG AMERIKANSK OLIEFUTURE Figur 1 

Anm.: 
 
Kilde: 

Den reale oliepris (1995-priser) er deflateret med de amerikanske forbrugerpriser ekskl. energi. Månedstal. Sidste 
observation er gennemsnit af de to første uger i november.  
EcoWin og Bloomberg.  
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Finansielle markeder 
I foråret var der udbredte rentestigningsforventninger. Imod forvent-
ningen faldt såvel den amerikanske som den tyske 10-årige statsobliga-
tionsrente i løbet af sommeren, jf. figur 2. Nogle skuffende amerikanske 
arbejdsmarkedsrapporter samt aftagende inflationsfrygt bidrog til ren-
tefaldet.  

Den amerikanske 10-årige rente var 4,2 pct. i midten af november og 
dermed på samme niveau som sidst på sommeren. De europæiske renter 
er derimod faldet yderligere tilbage i løbet af efteråret. Den tyske 10-
årig rente var 3,8 pct. medio november, hvilket er samme lave niveau 
som i foråret. Siden sommeren er rentespændet mellem den amerikan-
ske og tyske rente dermed blevet udvidet og var midt i november 40 
basispoint. Noget svage økonomiske nøgletal for euroområdet, specielt 
Tyskland, medvirkede til det europæiske rentefald, mens bl.a. de ameri-
kanske beskæftigelsesstatistikker viste fremgang. De seneste amerikan-
ske nøgletal har ikke ændret det overordnede billede af et igangværen-
de opsving i den amerikanske økonomi.  

Både på obligations- og aktiemarkederne har de daglige bevægelser 
været præget af oliepriserne, men på langs af perioden er aktiekurserne 
steget. Set i store træk har både de amerikanske og europæiske aktie-
markeder været stigende siden midt i august, og både S&P 500-indeks 
og Stoxx 600-indeks lå midt i november både over sommerens niveau og 
niveauet omkring årsskiftet. 

10-ÅRIGE RENTER I USA OG TYSKLAND I 2004 Figur 2 

Anm.: 
Kilde: 

Dagsobservationer. Sidste observation 18. november 2004. 
EcoWin. 
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Dollaren blev svækket over for euro fra september. I løbet af oktober 

heden af det amerikanske betalingsbalanceunderskud. Kursen var medio 
november 1,30 dollar pr. euro, og fra flere sider, specielt i Europa, blev 
der givet udtryk for, at stor volatilitet og abrupte bevægelser på valu-
tamarkederne ikke var ønskværdigt.  

 
DEN INTERNATIONALE ØKONOMISKE UDVIKLING 

USA 
Det indenlandsk drevne opsving i den amerikanske økonomi fortsatte i 3. 
kvartal. BNP voksede med 0,9 pct. i forhold til kvartalet før, og dermed 
tiltog væksten en smule i forhold til 2. kvartal. Væksten i privatforbruget 
gik op efter en afdæmpning i 2. kvartal. Stigningen på 1,1 pct. var større 
end fremgangen i disponible indkomster, og opsparingskvoten, som alle-
rede er betydeligt lavere end i euroområdet, jf. boks 1, blev reduceret 
yderligere. Høj indtjening og gunstige finansieringsforhold bidrog til en 
investeringsfremgang. Importen voksede kraftigere end eksporten, så 
nettoeksporten fortsat bidrager negativt til BNP-væksten.  

Virksomhedstilliden i fremstillingssektoren målt ved ISM1 ligger et 
godt stykke over 50 og indikerer dermed fortsat vækst. Tillidsindikato-
rerne, både virksomheds- og forbrugertillid, er dog faldet de seneste 
måneder. Den kraftige stigning i olieprisen reducerer købekraften af 
husholdningernes indkomster. Beskæftigelsen har derimod været sti-
gende, og alene i perioden august-oktober blev der skabt knap 0,7 
millioner nye arbejdspladser. Udviklingen i privatforbruget vil i høj grad 
afhænge af, om den seneste tendens i beskæftigelsen fortsætter. 

Væksten har de seneste år været understøttet af en ekspansiv finans-
politik, som ikke kan forventes at fortsætte. Budgetunderskuddet er 
blevet kraftigt forværret de senere år og forventes at ligge mellem 4 og 
5 pct. af BNP i år. Udviklingen er næppe holdbar, ikke mindst fordi den 
demografiske udvikling i de kommende årtier vil lægge pres på pensi-
ons- og sundhedssystemet. 

Også pengepolitikken har været ekspansiv de senere år. Ifølge den 
amerikanske centralbank er renterne lave set i lyset af den forholdsvis 
robuste vækst, og de pengepolitiske renter ventes derfor at stige i et 
afmålt tempo, indtil de når et mere neutralt niveau. I overensstemmelse 
med dette øgede centralbanken den pengepolitiske rente med 25 basis-
point i både september og november, så renten blev 2 pct.  

 1
  ISM-indekset er baseret på indkøbschefers besvarelse af et spørgeskema vedr. ordrer, produktion, 

beskæftigelse, leverancetid og lagre.  

kom den uden for intervallet 1,20-1,25 dollar pr. euro, som havde været 
gældende siden foråret. Fokus blev i stigende grad rettet mod holdbar-
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EN SAMMENLIGNING AF OPSPARINGSKVOTER I USA OG EUROOMRÅDET Boks 1  

Internationale sammenligninger af husholdningernes opsparingskvoter, dvs. hushold-

ningernes opsparing i forhold til deres disponible indkomst, vanskeliggøres af forskel-

le i definitioner (fx om afskrivninger er trukket ud eller ej) samt af forskelle i instituti-

onelle og adfærdsmæssige forhold. ECB og OECD har i en fælles analyse forsøgt at 

korrigere for forskelle i opgørelserne.  

Ifølge de officielle data var opsparingskvoten i USA i 2002 ca. 2 pct. mod 15 pct. i 

euroområdet, jf. venstre del af figuren. Ved beregning af den amerikanske opspa-

ringskvote, til forskel for euroområdet, fratrækkes afskrivninger i opsparing og 

indkomst. Når opsparingskvoten i euroområdet korrigeres på samme måde, reduce-

res kvoten markant, og forskellen til USA i 2002 falder fra ca. 13 pct. til ca. 7 pct., jf. 

højre del af figuren (1. korrektion). Korrektionen medfører kun marginale ændrin-

ger i kvoternes udvikling over tid.  

Institutionelle forhold som fx andelen af offentligt betalte ydelser, skattesystemets 

indretning, samt pensionssystemerne er forskellige i USA og euroområdet. Således be-

taler amerikanske husholdninger i stor udstrækning for deres sundhedsydelser via de-

res disponible indkomst, mens sundhedsydelser i Europa overvejende er skattefinan-

sierede. Det trækker i retning af en højere disponibel indkomst og dermed lavere op-

sparingskvote i USA. Såfremt den disponible indkomst korrigeres for forskelle i beta-

ling af ydelser som sundhed og uddannelse, reduceres differencen mellem kvoterne 

yderligere. Til gengæld øges forskellen, når der korrigeres for forskelle i fordelingen 

mellem indkomstskatter, som reducerer den disponible indkomst og andre former for 

beskatning (fx indirekte skatter og afgifter), som ikke påvirker den disponible ind-

komst. Også korrektion for pensionssystemernes forskellighed øger differencen mel-

lem opsparingskvoterne, idet udbredelsen af private pensionsordninger, som indgår i 

husholdningernes opsparing, er langt større i USA end i euroområdet. 

Såfremt den samlede effekt af de sidste tre forhold tillægges kvoterne efter 1. kor-

rektion, øges differencen mellem euroområdet og USA i 2002 fra ca. 7 pct. til ca. 9 

pct., jf. højre del af figur (1. + 2. korrektion). Forskellen mellem opsparingskvoten i 

USA og euroområdet forsvinder dermed ikke og skal forklares ved andre forhold som 

fx husholdningernes præferencer og kapitalgevinstbeskatningsregler. Korrektionerne 

ændrer således ikke det overordnede billede af en lav amerikansk opsparingskvote.  
 
 

OPSPARINGSKVOTER I USA OG EUROOMRÅDET 

Anm.: 
 
Kilde: 
 
 

1. korrektion er korrektion for afskrivninger. 2. korrektion er korrektion for forskelle i betaling af offentlige 
ydelser, forskelle i skattesystemet og udbredelsen af private pensionsordninger. 
ECB, 2004. Comparison of household saving ratios, juni.  
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Inflationen tiltog i oktober og var målt ved forbrugerprisindekset, CPI, 
3,2 pct. år-til-år. Stigningen kan primært henføres til højere oliepriser. 
Andre prisindeks som fx forbrugsdeflatoren (Personal Consumption Ex-
penditure, PCE), der tillægges stor betydning af den amerikanske cen-
tralbank ved vurdering af prisudviklingen, viser stort set den samme 
udvikling, men ligger generelt noget lavere end CPI. CPI ekskl. fødevarer 
og energi steg med 2,0 pct. i oktober i forhold til samme måned året før. 
Kerneinflationen har været stigende det seneste års tid, hvilket forment-
lig afspejler øget aktivitet i økonomien.  

Lønstigningstakten er tiltaget en smule i år, men er fortsat lav, og 
væksten i produktiviteten har været vigende fra et højt niveau. Set i et 
længere tidsperspektiv er produktivitetsstigningerne således fortsat 
høje. Mens produktiviteten steg med ca. 1,5 pct. om året i perioden 
1980-95, har produktivitetsstigningerne siden 2001 i gennemsnit været 
ca. 4 pct., jf. figur 3. De høje produktivitetsstigninger og afdæmpede 
lønstigninger har været en medvirkende årsag til det svage inflations-
pres de senere år. 

Betalingsbalancen er blevet yderligere forværret i år, og underskuddet 
forventes at blive mellem 5 og 6 pct. af BNP. Set i forhold til eksporten, 
som kun udgør ca. 10 pct. af BNP, jf. venstre del af figur 4, er størrelsen 
af underskuddet endnu mere opsigtsvækkende. Underskuddet kan ikke 
elimineres udelukkende via en svagere dollar. Den amerikanske inden-

PRODUKTIVITET I USA Figur 3 

Anm.: 
 
Kilde: 

Produktivitet er outputtet i non-farm business sector pr. time. Vandrette streger viser gennemsnitlig produktivitet 
i perioden 1980-95, 1996-2000, 2001-. 
EcoWin. 
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landske efterspørgsel er det seneste årti vokset betydeligt mere end den 
indenlandske efterspørgsel hos USAs handelspartnere, hvilket er den 
vigtigste forklaring på det stigende underskud, jf. højre del af figur 4. 
Tilsvarende forudsætter nedbringelsen af underskuddet en større frem-
gang i efterspørgslen i andre lande i forhold til den amerikanske efter-
spørgsel i en periode. 

 
Asien 
Efter lang tids svaghed var der kraftig vækst i den japanske økonomi i 
2003 og starten af 2004. Væksten aftog i 2. kvartal og yderligere i 3. 
kvartal, hvor BNP kun steg med 0,1 pct. i forhold til kvartalet før.  

Eksportvæksten, som har været en af opsvingets væsentligste drivkræf-
ter, aftog betydeligt i 3. kvartal, og stigningerne i erhvervsinvesteringerne 
ophørte. Privatforbruget fortsætte derimod med at stige og var 4 pct. 
højere end i 3. kvartal sidste år. Beskæftigelsen er steget en smule, mens 
lønningerne fortsat falder. Fremgangen i forbruget overstiger dermed 
væksten i husholdningernes disponible indkomster, men er i overens-
stemmelse med stigningen i forbrugertilliden. Forbruger- og virksomheds-
tillid ligger på et højt niveau og indikerer dermed fortsat vækst.  

Den offentlige efterspørgsel efter varer og tjenester er faldet, jf. ven-
stre del af figur 5, og bl.a. på det punkt er det seneste opsving forskel-
ligt fra andre opsving gennem 1990'erne. Det offentlige forbrug er de 
seneste kvartaler vokset moderat, mens de offentlige investeringer faldt 
med 11 pct. sidste år og fortsætter den kraftige nedgang i år. Budget-
problemerne i Japan er dog langt fra at være løst, og budgetunder-
skuddet ventes i år at blive omkring 7 pct. af BNP.  

Trods den forholdsvis stærke vækst de seneste to år er priserne endnu 
ikke begyndt at stige, jf. højre del af figur 5. I september var forbruger-
prisindekset uændret i forhold til samme måned året før.  

DEN AMERIKANSKE BETALINGSBALANCE Figur 4

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Eksport og import i figuren til venstre er i løbende priser som andel af det nominelle BNP. Relativ indenlandsk
efterspørgsel er forholdet mellem den eksportvægtede indenlandske efterspørgsel hos USAs vigtigste handels-
partnere og den amerikanske indenlandske efterspørgsel.  
EcoWin, OECD Economic Outlook 75 og egne beregninger. 
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Det øvrige Asien har fortsat bidraget betydeligt til den globale vækst. 
Væksten i den kinesiske økonomi er ganske vist aftaget lidt de seneste 
kvartaler, men i 3. kvartal voksede økonomien med 9,1 pct. år-til-år efter 
9,6 pct. år-til-år i 2. kvartal. Inflationen aftog i oktober, da forbrugerpris-
indekset var 4,3 pct. højere end sidste år mod en stigning på 5,2 pct. i 
september. For at undgå overophedning blev de monetære forhold 
strammet i flere omgange i år bl.a. ved at lægge restriktioner på bank-
lån. I slutningen af oktober hævede den kinesiske centralbank den pen-
gepolitiske rente med 27 basispoint til 5,6 pct.  

 
Euroområdet 
Den økonomiske vækst i euroområdet aftog i 3. kvartal, og flash-
estimatet for BNP-væksten blev 0,3 pct. i forhold til kvartalet før. De 
foreløbige tal viser, at væksten i både Tyskland og Frankrig var 0,1 pct. 
og dermed betydeligt lavere end i 1. halvår. Med en stigning på 0,4 pct. 
tiltog væksten i Italien derimod en smule.  

Væksten i den indenlandske efterspørgsel var moderat i 1. halvår, bl.a. 
fordi investeringerne ikke viste fremgang. Væksten i privatforbruget 
tiltog derimod i 1. halvår. Detailsalget i euroområdet var stort set uænd-
ret i perioden juli-september i forhold til 2. kvartal, hvilket tyder på en 
afdæmpet vækst i privatforbruget i 3. kvartal. Dette understøttes af en 
forholdsvis svag forbrugertillid. Tal for udenrigshandelen indikerer des-
uden, at eksporten i 3. kvartal ikke var samme drivkraft for væksten som 
i 1. halvår. 

Den lavere vækst i 3. kvartal er i overensstemmelse med udviklingen i 
virksomhedstilliden, som aftog i løbet af sommeren. Virksomhedstilli-
den, både i fremstillings- og servicesektoren, indikerer dog fortsat 
vækst. 

Ledigheden var 8,9 pct. i september og dermed uændret siden marts 
2003. Den manglende vending på arbejdsmarkedet på nuværende tids-

BNP-VÆKST OG INFLATION I JAPAN Figur 5

Anm.: 
 
Kilde: 

Figuren til venstre vedrører kun de første 3 kvartaler i 2004. Inflation er målt ved år-til-år stigning i forbrugerpris-
indekset. 
EcoWin. 
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punkt er ikke usædvanligt, da opsvinget i beskæftigelsen normalt kom-
mer flere kvartaler efter omsvinget i BNP, ikke mindst når opsvinget er 
forholdsvis moderat. I den seneste lavkonjunktur har beskæftigelsen 
sammenlignet med tidligere været højere, end erfaringerne tilsiger, og 
væksten i produktiviteten, målt som output pr. beskæftiget, derfor mere 
afdæmpet, jf. figur 6. Dette indikerer, at virksomhederne har holdt på 
arbejdskraften, og at beskæftigelseseffekten af et opsving derfor kan 
vise sig at blive beskeden. Dette understøttes af, at den samlede ledig-
hed kun er lidt højere end den såkaldte strukturelle del af ledigheden. 
Den forholdsvis beskedne tilpasning i antallet af beskæftigede i den 
seneste lavkonjunktur var sammenfaldende med en forholdsvis stor re-
duktion i antallet af arbejdstimer. Det er dog svært at sige, i hvilken 
grad der har været tale om en cyklisk tilpasning, og i hvilken grad antal-
let af timer reflekterer reduktioner i arbejdstiden i nogle eurolande og 
ændringer i andre strukturelle forhold. 

Inflationen målt ved det harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, 
steg til 2,4 pct. i oktober og er tilbage på niveauet fra starten af somme-
ren. Stigningen afspejler især højere oliepriser. Normalisering af fødeva-
repriserne efter sidste års tørke samt aftalte prisfald i Frankrig1 og pris-
stigningsstop i Italien på konsumvarer bidrog til gengæld til et lille fald i 
fødevarepriserne. Det underliggende inflationspres er afdæmpet. Løn-
stigningerne er fortsat moderate, hvilket sammen med det cykliske op-
sving i produktiviteten har bidraget til en svag vækst i enhedslønom-
kostningerne. Den afdæmpede lønudvikling tyder på, at olieprisstignin-
gerne ikke har haft en afsmittende effekt på løndannelsen, ligesom 
ændringerne i inflationsforventningerne er beskedne. 

 1
  Den franske regeringen lavede i juni en aftale med detailsektoren og deres leverandører om at 

nedsætte priserne på især fødevarer med 2 pct. i september og yderligere 1 pct. i starten af næste år. 

VÆKST I BESKÆFTIGELSE OG PRODUKTIVITET I EUROOMRÅDET Figur 6 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Produktivitet er beregnet som produktion pr. beskæftiget. Konjunkturbund (0 punkt) i den aktuelle lavkonjunktur
er i 2003 og konjunktur bund (0 punkt) i to tidligere lavkonjunkturer er 1981 og 1993. Stiplede linjer viser Kom-
missionens skøn for 2004 og 2005.  
OECD, Economic Outlook 75, European Commission, Economic Forecasts Autumn 2004 og egne beregninger. 
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Den Europæiske Centralbank, ECB, har ikke ændret den pengepolitiske 
rente siden juni sidste år, hvor minimumsbudrenten blev sat ned til 2 
pct. Markedets forventninger til ændring i renten har ændret sig mar-
kant de seneste måneder, jf. figur 7. I modsætning til juni forventede 
markedet midt i november stort set uændret rente i løbet af 2005. Æn-
dringen i forventningerne er formentlig et udtryk for tvivl om opsvin-
gets styrke. 

Konjunkturopgangen har indtil videre ikke ført til bedring i de offent-
lige finanser i euroområdet. Ifølge efterårsprognosen forventer Kommis-
sionen, at budgetunderskuddet i euroområdet vil stige fra 2,7 pct. sidste 
år til 2,9 pct. af BNP i år. Tyskland og Frankrig overskred EU-traktaten i 
2002 og 2003 og ventes sammen med Grækenland, jf. nedenstående,  
også i år at overskride 3-pct. grænsen.  

Tyskland og Frankrig har forpligtet sig til at reducere underskuddene 
til under 3 pct. i 2005. De offentlige indtægter i Tyskland ventes at falde 
i år, hvilket til dels kan henføres til skattelettelser. Budgetunderskuddet 
vil derfor næppe blive reduceret trods fokus på stram udgiftsstyring. I 
Frankrig var væksten i 1. halvår til forskel fra Tyskland primært inden-
landsk drevet, og bl.a. momsindtægterne steg betydeligt. Frankrig er 
dermed i en bedre position til at reducere underskuddet i år. I 2005 for-
venter Kommissionen et underskud på henholdsvis 3,4 pct. og 3 pct. af 
BNP i Tyskland og Frankrig. Siden offentliggørelsen af Kommissionens 

DEN PENGEPOLITISKE RENTE OG RENTEFORVENTNINGER I 
EUROOMRÅDET Figur 7 

Anm.: 
Kilde: 

Forventningerne er baseret på Euribor-futures. 
EcoWin og Bloomberg. 
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skøn har den tyske regering fremlagt forslag til yderligere besparelser i 
2005, ligesom indtægterne nu forventes at stige mere bl.a. som følge af 
engangsindtægter knyttet til overtagelse af pensionsforpligtelserne i 
Deutsche Post og Deutsche Telekom i forbindelse med privatiseringen af 
disse selskaber.  

I september blev det græske budgetunderskud for perioden 2000-03 op-
revideret fra i gennemsnit 1,6 pct. af BNP til 4 pct. En tidligere kraftig 
undervurdering af militærudgifterne samt overvurdering af overskuddet 
på de sociale sikringsordninger og skatteindtægter, især moms, er de væ-
sentligste årsager til revisionen. Midt i november blev budgetunderskud-
det i perioden 1997-99 også oprevideret, så det nu i alle årene har været 
over 3 pct. De store revisioner understreger vigtigheden af, at de centrale 
statistikker for EU-samarbejdet er pålidelige. Det forudsætter, at de nati-
onale statistiske bureauer er uafhængige af de nationale regeringer og 
giver pålideligheden af de centrale statistikker topprioritet.  

I år forventer Kommissionen ifølge sin efterårsprognose et underskud 
på 5,5 pct. af BNP i Grækenland. I 2005 ventes bl.a. bortfaldet af de sær-
lige udgifter i forbindelse med de olympiske lege at medføre en reduk-
tion i underskuddet til 3,6 pct. 

Trods de senere års forværring er budgetunderskuddet i euroområdet 
betydeligt lavere end i USA og Japan, hvor underskuddene i år forventes 
at blive henholdsvis 4,2 pct. og 7,1 pct., jf. figur 8. Dette indikerer, at selv  

 

BUDGETSALDO I EUROOMRÅDET, USA OG JAPAN Figur 8 

Anm.: 
Kilde: 

2004 er Kommissionens skøn. 
OECD, Economic Outlook 75 og European Commission, Economic Forecasts Autumn 2004. 
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om stabilitets- og vækstpagten ikke har virket som ønsket, bl.a. fordi 
finanspolitikken i perioder har været procyklisk, har den alligevel haft en 
disciplinerende virkning på de finanspolitiske myndigheder i EU-landene, 
så man i Europa skubber færre bryder foran sig end i USA og Japan.  

EUROPA-KOMMISSIONENS FORSLAG TIL JUSTERING AF STABILITETS- OG 
VÆKSTPAGTEN1  Boks 2 

Europa-Kommissionen offentliggjorde i september 2004 en meddelelse2 med overve-

jelser om mulige ændringer af stabilitets- og vækstpagten samt styrkelse af pagtens 

håndhævelse.  
 

De vigtigste elementer i Kommissionens meddelelse er: 

• Større fokus på den offentlige sektors gæld og langsigtet holdbarhed i den løben-

de overvågning af de offentlige finanser. Kommissionen foreslår, at traktatens for-

bud mod en offentlig bruttogæld på over 60 pct. af BNP som noget nyt inddrages 

som et element i pagten. I henhold til traktaten kan en overskridelse af 60-pct. 

grænsen accepteres, såfremt gældskvoten mindskes i tilstrækkeligt omfang. Kom-

missionen ønsker dette konkretiseret i pagten. 

• Ved vurdering af, om et land opfylder pagtens centrale formål om offentlige bud-

getter "tæt på balance eller i overskud", skal yderligere landespecifikke forhold så-

som størrelsen af den offentlige gæld inddrages. Ifølge Kommissionens forslag skal 

lande med høj offentlig gæld opretholde et cyklisk korrigeret budgetoverskud, 

mens lande med lav gæld muligvis kan tillade sig et lille underskud. Inddragelse af 

andre faktorer som potentiel vækst, inflation, effekten af strukturelle reformer 

samt behovet for offentlige investeringer foreslås også overvejet.  

• Den økonomiske situation og udvikling skal i højere grad inddrages i proceduren om 

uforholdsmæssigt store underskud. Uforholdsmæssigt store underskud, dvs. under-

skud på over 3 pct. af BNP, som skyldes længere perioder med lav, men positiv vækst, 

foreslås karakteriseret som exceptionelle og dermed omfattet af undtagelsesbestem-

melserne i proceduren. I de nuværende regler anses kun underskud på over 3 pct. som 

exceptionelle, hvis der har været en klar negativ vækst. Kommissionen foreslår endvi-

dere, at landespecifikke elementer, herunder holdbarheden af de offentlige finanser, 

inddrages ved fastlæggelse af forløbet for korrektion af uforholdsmæssigt store un-

derskud. Tidsplanen i den nuværende pagt for korrektion af uforholdsmæssigt store 

underskud skal dermed ikke nødvendigvis følges. 

• Tidligere indgreb over for uhensigtsmæssig budgetudvikling. Kommissionen peger på 

behovet for at sikre overskud på de offentlige budgetter i perioder med høj vækst. 

• En bedre sammenhæng mellem de overordnede retningslinjer for den økonomiske 

politik og pagten.  
 
Kommissionens overvejelser er under drøftelse i det Økonomiske og Finansielle ud-

valg og Ecofin-Rådet. På baggrund af disse sonderinger ventes Kommissionen at frem-

lægge konkrete forslag. Væsentlige ændringer i pagten vil kræve enstemmighed 

blandt alle EU-lande. Der forventes først en afklaring af eventuelle ændringer i pag-

ten i løbet af 2005. 

1 Jf. Thomas Haugaard Jensen og Jens Anton Kjærgaard Larsen, Stabilitets- og vækstpagten – status 2004, Dan-
marks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2004 for en nærmere gennemgang af pagten. 

2 Communication from the Commission, "Strengthening economic governance and clarifying the implementation 
of the Stability and Growth Pact", COM (2004) 581 final, 3. september 2004. 
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I september fremlagde Kommissionen sine overvejelser om mulige æn-
dringer i stabilitets- og vækstpagten bl.a. indførelse af nye undtagelser 
fra traktatens regel om, at de offentlige budgetunderskud ikke må over-
stige 3 pct. af BNP, jf. boks 2.  

Efter Nationalbankens opfattelse er der ikke behov for nye undtagel-
ser i forhold til traktatens 3-pct. grænse. Der er til gengæld behov for at 
tilpasse procedurerne, så pagtens principper gennemføres effektivt. 
Eventuelle ændringer af pagten bør bidrage til at styrke princippet om, 
at de offentlige budgetter i normale tider er tæt på balance eller i over-
skud. Det skaber en stødpude, så en forringelse af de offentlige finanser 
som følge af en økonomisk afmatning ikke medfører et underskud på 
mere end 3 pct. af BNP.  

 
UK 
Væksten i den britiske økonomi aftog i 3. kvartal. Efter flere kvartaler 
med kvartalsvis vækst i underkanten af 1 pct. steg BNP ifølge foreløbige 
tal kun med 0,4 pct. i 3. kvartal. Væksten i detailsalget i perioden juli-
september var lavere end i de forudgående kvartaler, men indikerer 
fortsat vækst i privatforbruget i 3. kvartal. Industriproduktionen faldt i 
perioden juli-september, ligesom erhvervstilliden blev svækket i løbet af 
sommeren, hvilket tyder på, at væksten i investeringerne og eksporten 
aftog i 3. kvartal.  

Arbejdsmarkedet er stramt, og stigningen i lønningerne er taget lidt 
til. Ekskl. bonus steg de gennemsnitlige lønomkostninger 4,2 pct. i sep-
tember. De stigende lønomkostninger er ikke slået igennem på inflatio-
nen, og både inflation og kerneinflation har været faldende siden juli. 
Inflationen målt med det EU-harmoniserede forbrugerindeks, HICP, var 
1,2 pct. i oktober og ligger dermed under regeringens mål på 2 pct.  

I forventning om stigende inflationspres har Bank of England øget 
renten med 125 basispoint det seneste år til nu 4,75 pct. Stramningen 
kan ses i udviklingen i huspriserne, som efter flere år med kraftige stig-
ninger har været stort set uændrede siden juli, jf. boks 3.  

Kommissionen skønner i sin efterårsprognose, at budgetunderskuddet 
vil blive reduceret til 2,8 pct. af BNP i år fra 3,3 pct. i 2003, og at Storbri-
tannien dermed ikke vil overskride traktatens 3-pct. grænse i år. Stigen-
de udgifter og mindre skatteindtægter end planlagt indebærer dog, at 
regeringen har fået vanskeligheder med at opfylde sin egen finanspoliti-
ske målsætning.1  

 

 1
 Regeringen har et mål om, at finanspolitikken skal opfylde en såkaldt "Golden rule". Det kræver, at 

de løbende indtægter i gennemsnit over konjunkturcyklen skal overstige de løbende udgifter fra-
regnet udgifter til de offentlige nettoinvesteringer. 
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GLOBALT HUSPRISBOOM Boks 3 

Hastigt stigende huspriser har været et gennemgående træk for de fleste industrilan-

de de senere år. Priserne er især steget kraftigt i Storbritannien, Spanien, Irland og 

Australien. I Storbritannien og Spanien er priserne mere end fordoblet siden 1997. Bo-

ligprisstigningerne i USA har været forholdsvis moderate, og priserne er nu omkring 

60 pct. højere end i begyndelsen af 1997, jf. venstre del af figuren. I Danmark er bo-

ligpriserne de seneste 8 år vokset betydeligt mindre end i de lande, der har oplevet de 

højeste husprisstigninger, men forskellen bliver indsnævret, hvis man i stedet sam-

menligner udviklingen i huspriserne siden begyndelsen af 1990'erne. De danske hus-

priser voksede nemlig betydeligt mere i perioden frem til 1997. Husprisboomet er dog 

gået uden om nogle lande. Eksempelvis har Tyskland stort set haft uændrede bolig-

priser. Billedet ændrer sig ikke væsentligt, når man korrigerer for udviklingen i det 

generelle prisniveau, jf. højre del af figuren.  

Huspriserne afhænger af en række økonomiske forhold. I World Economic Outlook 

fra september 2004 finder IMF, at disponibel realindkomst, rente, kreditvækst, aktie-

kurser og befolkningsvækst i store træk kan forklare udviklingen i huspriserne i indu-

strilandene i perioden 1997-2003, og at stigningen i boligpriserne i perioden især kan 

tilskrives lavere korte renter. Renterne er faldet kraftigt de senere år og er nu i de fle-

ste lande på det laveste niveau i årtier. I de fire lande, hvor priserne er steget mest, er 

huspriserne 10-20 pct. højere, end de oven for nævnte forhold kan forklare. 

Huspriserne i industrilandene har en tendens til at bevæge sig synkront, da bevæ-

gelserne i renterne er korrelerede, og økonomiske cykler på tværs af lande til en vis 

grad varierer sammen. Udviklingen i de danske boligpriser har som sagt afveget no-

get fra udviklingen i mange andre lande, idet størstedelen af prisstigningen fandt 

sted før 2000. Forskellen kan til dels henføres til forskelle i konjunkturforløbet. En an-

den mulig forklaring kan findes i institutionelle forhold på boligmarkedet. I de lande, 

hvor prisstigningerne har været størst siden 1997, er fx variabelt forrentede boliglån 

den helt dominerende finansieringsform.   
 

HUSPRISER I DANMARK, UK, SPANIEN OG USA  

Anm.: 
Kilde: 

De reale huspriser er de nominelle huspriser deflateret med forbrugerprisindekset. 
EcoWin.  

 
Sverige 
Den svenske økonomi befinder sig i en konjunkturopgang. I 1. halvår 
voksede eksporten kraftigt, stigningen i privatforbruget var solid, og 
investeringerne var i fremgang. Stigningen i detailsalget i perioden fra 
juli til september indikerer, at tendensen til stigning i privatforbruget er 
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fortsat, og eksportordrer i fremstillingssektoren tyder på stadig vækst i 
eksporten. Virksomheds- og forbrugertilliden ligger på et forholdsvis 
højt niveau. 

På trods af en relativ høj og balanceret vækst har det svenske beta-
lingsbalanceoverskud været stigende de senere år og nåede næsten 8 
pct. af BNP i 2. kvartal. Stigningen kan henføres til den kraftige vækst i 
nettoeksporten i mængder, mens bytteforholdet er blevet forværret.  

Opsvinget kan endnu ikke ses tydeligt på arbejdsmarkedet. Ledighe-
den faldt fra 5,8 pct. i juni til 5,4 pct. i oktober, men faldet kan til dels 
henføres til flere i arbejdsmarkedsprogrammer. Moderate lønstigninger 
og høj produktivitetsvækst indebærer fortsat et lavt inflationspres. Den 
underliggende inflation i henhold til Riksbankens foretrukne mål, 
UND1X-indekset, var 1,3 pct. i oktober. Den pengepolitiske rente, den 
såkaldte reporente, er ligesom i euroområdet 2 pct. og har været uænd-
ret siden april. 

Finanspolitikken er blevet lempet i år, og budgetforslaget for 2005 in-
debærer, at finanspolitikken også vil være ekspansiv næste år. De of-
fentlige udgifter til bl.a. aktiv arbejdsmarkedspolitik vil blive øget, og 
skattelettelser vil blive givet til husholdningerne. Ifølge Kommissionens 
efterårsprognose vil den cyklisk korrigerede budgetsaldo blive reduceret 
fra 1,4 pct. af BNP i 2003 til 0,7 pct. i år og yderligere til 0,4 pct. næste 
år. Denne strukturelle forværring af de offentlige finanser gør det van-
skeligt at opfylde regeringens mål om et budgetoverskud på 2 pct. over 
konjunkturcyklen.  

 
Norge 
Væksten i Norge er tiltaget det seneste års tid, og BNP i fastlands-Norge 
steg med 3,7 pct. i 2. kvartal 2004 sammenlignet med samme kvartal 
året før. Væksten er primært trukket op af den indenlandske efter-
spørgsel.  

Lønvæksten er afdæmpet, og arbejdsløsheden er høj efter norske for-
hold, hvilket indebærer et svagt inflationspres. Kerneinflationen, målt ved 
forbrugerprisindekset ekskl. energi og reale afgiftsændringer (KPIJAE), 
var 0,5 pct. i oktober og dermed fortsat betydeligt under den pengepoliti-
ske målsætning om en inflation på 2,5 pct. Den pengepolitiske rente har 
været uændret siden foråret, efter Norges Bank i perioden fra slutningen 
af 2002 frem til foråret 2004 nedsatte renten fra 7 pct. til 1,75 pct. 

 
UDVIKLINGEN PÅ DE DANSKE FINANSIELLE MARKEDER 

Kronen har i hele perioden været stabil og lidt stærkere end centralkur-
sen i ERM2 på 7,46038 kroner pr. euro. I september blev kronen margi-
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nalt svækket, hvilket var sammenfaldende med en kapitaleksport på i alt 
ca. 15 mia.kr., der hovedsagelig kunne henføres til pengeinstitutterne. 
Andre sektorers porteføljeinvesteringer, direkte investeringer og øvrige 
investeringer gav samlet set anledning til en beskeden nettokapitalim-
port i september. Valutareserverne var i slutningen af oktober 221,2 
mia.kr. Siden juni har der stort set ikke været interveneret i valutamar-
kedet. 

Nationalbanken har ikke ændret sine rentesatser siden juni 2003, hvor 
udlånsrenten blev sat ned til 2,15 pct. Foliorenten og diskontoen er 2 pct. 

Renten på danske 10-årige statsobligation er faldet lidt mere end de 
europæiske renter og rentespændet til Tyskland målt ved benchmark 
obligationer er blevet indsnævret en smule til ca. 30 basispoint midt i 
november.1  

Væksten i udlånet fra penge- og realkreditinstitutter tiltog i foråret og 
har siden maj ligget på omkring 8 pct. sammenlignet med samme må-
ned året før. Overordnet set stemmer udlånsudviklingen med den sti-
gende indenlandske efterspørgsel. Udlånene til husholdningerne steg 
med 8,2 pct. i september i forhold til samme måned året før. Hushold-
ningerne har de seneste måneder fortsat øget væksten i deres lån i pen-
geinstitutter, mens væksten i de udestående lån i realkreditinstitutter 
har været svagt faldende, jf. venstre del af figur 9. Det må især tilskrives, 
at pengeinstitutterne er begyndt at yde realkreditlignende udlån. Udlå-
net til erhverv var i september 7,3 pct. højere end i samme måned året 
før, jf. højre del af figur 9. Den generelle tendens til stigende vækst i 
låntagning i pengeinstitutter og fald i væksten i låntagning i realkredit-
institutter i 2004 findes også i udlån til erhverv. 

Rentetilpasningslån udgjorde ultimo september 2004 ca. 43 pct. af det 
samlede realkreditudlån, jf. figur 10. Heraf var mere end halvdelen med 

 1
  Løbetiden på det danske benchmarkpapir er længere end løbetiden på det tilsvarende tyske statspa-

pir. Korrigeret for dette er rentespændet knap 20 basispoint. 

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅNSVÆKST I DANMARK Figur 9 

Anm.: 
Kilde: 

Pengeinstitutternes udlån er inkl. udlånet fra de udenlandske enheder. 
Danmarks Nationalbank. 
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rentetilpasning inden for 1 år. De såkaldt afdragsfrie lån vinder fortsat 
større udbredelse, og i 3. kvartal blev der ikke betalt afdrag på 13 pct. af 
det samlede realkreditudlån. 

Opdeling af husholdningernes lån i penge- og realkreditinstitutter på 
udlånstyper viser, at fastforrentede realkreditlån ultimo september ud-
gjorde godt 40 pct. af det samlede udlån, jf. tabel 1. Rentetilpasningslån 
og afdragsfrie realkreditlån udgjorde tilsammen godt 1/3, og resten er 
banklån, hvor rentebetalingerne primært følger udviklingen i de korte 
renter. I forhold til januar 2003 er andelen af fastforrentede lån faldet, 
hvilket kan henføres til den øgede udbredelse af rentetilpasningslån 

RENTETILPASNINGSLÅN OG AFDRAGSFRIE LÅNS ANDEL AF DET SAMLEDE 
REALKREDITUDLÅN I DANMARK Figur 10 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

  

 

HUSHOLDNINGERNES LÅN I DANSKE PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER Tabel 1 

Ultimo 
Jan. 2003, 

mia.kr. 
Sep. 2004, 

mia.kr. 
Jan. 2003, 

pct. 
Sep. 2004, 

pct. 

Fastforrentede realkreditlån1 .......................  703 612 57 43 
Rentetilpasningslån og afdragsfrie lån i 
realkreditinstitutter1 294 514 24 36 
Banklån...........................................................  246 303 20 21 
Lån i alt ...........................................................  1242 1429 100 100 

Anm.: Husholdninger inkluderer selvstændige erhvervsdrivende. 
Kilde: Danmarks Nationalbank. 
1 Fordelingen mellem fastforrentede lån, rentetilpasningslån og afdragsfrie lån er delvist skønnet ud fra realkreditlåne-

nes fordeling på ejendomskategori og lånetype. Fastforrentede lån inkluderer indekslån. 
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samt indførelse af afdragsfrie lån, som altovervejende er rentetil-
pasningslån. 
 
DANSK ØKONOMI 

Danmark er midt i en konjunkturopgang, som begyndte i sommeren 
2003. Privatforbrugets rolle som en drivende kraft i opgangen har stået 
klart i et stykke tid, jf. figur 11, og siden årsskiftet har også eksporten 
bidraget på baggrund af det globale opsving. 

I 2. kvartal var år-til-år stigningen i BNP 2½ pct., mens det private for-
brug var 4 pct. højere end i samme kvartal året før. Månedlige oplysnin-
ger tyder på, at forbruget er fortsat med at stige i 3. kvartal. Detailsalget 
og bilsalget var i 3. kvartal henholdsvis 2 og 5 pct. højere end i 2. kvartal. 
Fremgangen i forbruget bekræftes også af forbrugertillidsindekset, som 
gennem 2004 har bevæget sig op på niveauet fra midten af 1990'erne. 
Husholdningernes økonomi understøttes af den lave rente og et stærkt 
boligmarked. Væksten i boligpriserne har været tiltagende i år, ligesom 
de disponible indkomster er steget mærkbart bl.a. som følge af skatte- 
og afgiftslettelser. Stigningen i oliepriserne forhindrer ikke en tydelig 
vækst i den reale købekraft.  

Erhvervsinvesteringerne steg med 6,9 pct. i 2. kvartal i forhold til sam-
me kvartal året før. Væksten er kraftigst for investeringerne i materiel, 
især maskiner og til dels software, mens bygningsinvesteringer udvikler 

BNP OG PRIVATFORBRUG I DANMARK Figur 11 

Kilde: Danmarks Statistik. 
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sig svagere. Der er tiltagende vækst i udlånene til erhverv, ligesom til-
lidsindikatorerne for både industri, service og byggeri tyder på, at inve-
steringerne er yderligere på vej frem. 

Eksporten af varer og tjenester er vokset mere end tidligere, og år-til-
år stigningen i 2. kvartal var 6,6 pct. Stigningen afspejler bl.a. stor frem-
gang i tjenesteeksporten. Den samlede vareeksport i værdi var nogen-
lunde uændret fra 2. til 3. kvartal, mens værdien af tjenesteeksporten 
steg yderligere fra det usædvanligt høje niveau i 2. kvartal. Opgangen i 
vareeksporten i 2004 har vedrørt alle varegrupperinger, og har bl.a. 
været trukket af eksport til Sverige, mens eksporten til Tyskland har 
ligget mere fladt. Importen er ligeledes vokset til både erhverv og for-
brug. 

Såvel handels- som betalingsbalance er i betydeligt plus på trods af det 
igangværende opsving, hvor også den danske indenlandske efterspørg-
sel vokser. Overskuddet på handelsbalancen var 4,4 mia.kr. i september. 
Den solide handelsbalance afspejler bl.a. en bytteforholdsgevinst på 
varer, så handelsbalancen i løbende og faste priser er forløbet forskel-
ligt, jf. figur 12. Handelsbalancen i faste 1995-priser har været faldende 
gennem de seneste års konjunkturforløb og er nu negativ. Overskuddet 
på betalingsbalancen i 12-måneders perioden til og med september blev 
40 mia.kr. og dermed lidt lavere end i samme periode sidste år. 

DANSK HANDELSBALANCE OG RELATIV INDENLANDSK EFTERSPØRGSEL Figur 12 

Anm.: 
 
Kilde: 

Handelsbalance i både faste og løbende priser er 4 kvartalers glidende sum. Den udenlandske efterspørgsel er den 
kronekursvægtede efterspørgsel hos de danske handelspartnere.  
Monas databank, OECD, Economic Outlook 75, og egne beregninger.  
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Der er indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finans-
loven for 2005. Målt ved den såkaldte finanseffekt indebærer aftalen, at 
finanspolitikkens umiddelbare påvirkning af produktionen er neutral 
efter ekspansionen i foråret 2004. Der er derfor udsigt til et lidt større 
overskud på de offentlige finanser i 2005 end i 2004 via de konjunktur-
afhængige dele af indtægter og udgifter. 

Det økonomiske opsving har betydet, at faldet i beskæftigelsen er op-
hørt, og vendt til en beskeden fremgang. Under opsvinget i 1993-94 
varede det på tilsvarende vis nogen tid, før den øgede aktivitet gav sig 
udslag i en nævneværdig højere beskæftigelse, jf. figur 13. En anden 
måde at sige det samme på er, at produktivitetsvæksten normalt er sær-
lig høj i begyndelsen af et opsving. Arbejdsløsheden har været faldene 
siden årsskiftet og var 6,3 pct. i september, hvilket dog primært afspej-
ler, at der i 1. halvår er kommet flere i aktivering, jf. figur 14.  

Faldet i lønstigningstakten for den private sektor igennem 2003 er 
fortsat i 2004. I 3. kvartal var lønomkostningerne på DA-området 2,9 pct. 
højere end året før. En pause i stigningen i pensionsbidraget bidrog til 
den fortsatte afdæmpning af lønstigningerne.  

Selv om væksten i lønomkostningerne er aftaget, ligger den fortsat 
over euroområdets, og det samme gælder niveauet for omkostningerne. 
I 1995 var de danske arbejdsomkostninger pr. time på niveau med euro-
områdets, men ca. 40 kroner under de tyske, jf. figur 15. Frem mod 2004 
er timeomkostningerne i Danmark vokset hurtigere end i euroområdet  

BNP OG BESKÆFTIGELSE I DANMARK Figur 13 

Anm.: 
Kilde: 

Nulpunktet svarer til 3. kvartal 1993 og 2. kvartal 2003. 
Danmarks Statistik. 
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ANTAL PERSONER I AF-AKTIVERING OG LEDIGHED I DANMARK Figur 14 

Anm.: 
Kilde: 

Egen sæsonkorrektion for AF-aktiverede. 
Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen. 

  

 

ARBEJDSOMKOSTNING PR. TIME I DANMARK, TYSKLAND OG 
EUROOMRÅDET Figur 15 

Anm.: 
Kilde: 

Omkostningerne for euroområdet er beregnet ved sammenvejning med 2002 kronekursvægte. 
Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader, Svensk Näringsliv. 
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og er ved at være på niveau med de tyske. Den danske ledighed har 
udviklet sig gunstigere end den tyske og ligger også under euroområ-
dets ledighed. Den forholdsvis gunstige danske udvikling hænger sam-
men med en stærkere produktivitetsstigning. Siden 1995 er produktivi-
teten, målt som den private sektors produktion pr. beskæftiget, vokset 
omtrent 10 pct. mere end i euroområdet, hvilket kun er lidt mindre end 
den danske merstigning i timelønsomkostningen. Den stærkere danske 
produktivitetsudvikling kan være resultatet af en bedre tilpasning i an-
vendelsen af arbejdskraft understøttet af et højt investeringsniveau i de 
senere år og af udflytning af jobs med lav værditilvækst til lavtlønslan-
de.  

Konjunkturudviklingen kan på et tidspunkt reducere og fjerne den 
danske merlønstigning, men under alle omstændigheder stiller opret-
holdelse af det høje danske lønniveau særlige krav med hensyn til bl.a. 
arbejdsstyrkens kvalifikationer og omstillingsevne, hvis den private be-
skæftigelse skal stige. 
 
Prisudviklingen 
Inflationen er fortsat afdæmpet. Siden maj og frem til september har 
inflationen opgjort som den årlige stigningstakt i det EU-harmoniserede 
forbrugerprisindeks, HICP, været omkring 1 pct. I oktober steg inflatio-
nen til 1,6 pct. Afgiftsnedsættelsen på sodavand, spiritus og tobak i ok-
tober sidste år påvirker ikke længere tallet i nedadgående retning. Pris-
stigningerne er desuden gået op som følge af de højere oliepriser.  

Inflationen i Danmark ligger fortsat under inflationen i euroområdet, 
hvor HICP-indekset steg med 2,4 pct. i oktober sammenlignet med sam-
me måned året før. Kerneinflationen, målt med stigningen i HICP-
indekset ekskl. energi, fødevarer, alkohol og tobak, er faldet i 2004 og 
har fra april også ligget under euroområdets. Den indenlandske mar-
kedsbestemte inflation, IMI, som også renser for bl.a. importpriser og 
afgifter, var i oktober negativ og understøtter dermed det overordnede 
billede af, at det underliggende inflationspres er beskedent. 
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Volatiliteten i dag-til-dag pengemarkeds-
renten 

Allan Bødskov Andersen, Økonomisk Afdeling 
 
 
 
 
 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

I denne artikel analyseres de daglige udsving i den danske dag-til-dag 
pengemarkedsrente i perioden 1. januar 1999 til 31. maj 2004.  

Udsvingene i den danske dag-til-dag rente kan umiddelbart synes rela-
tivt store sammenlignet med dag-til-dag renten (Eonia) i euroområdet, 
men en direkte sammenligning er vanskelig, idet såvel euroområdets 
som den danske dag-til-dag rente er påvirket af forskellige tekniske 
forhold. I euroområdet er dag-til-dag renten således påvirket af Den 
Europæiske Centralbanks, ECB, månedlige reservekravsperiode,1 mens 
den tilsvarende danske rente påvirkes på dage, hvor Nationalbanken 
udfører pengepolitiske operationer. Dertil kommer udsving i dag-til-dag 
renterne, der skyldes almindelig variation i udbuds- og efterspørgsels-
forholdene på pengemarkedet. Der er således intet unaturligt i, at dag-
til-dag renten udviser en vis volatilitet. 

Ved de ugentlige pengepolitiske operationer fastlægger Nationalban-
ken 14-dages renten. Desuden udgør renten på foliokonti under norma-
le markedsforhold en nedre grænse for dag-til-dag renten, idet indskud 
på folio i Nationalbanken altid er et risikofrit alternativ til placering i 
pengemarkedet. Som det forklares nedenfor, skaber disse elementer i 
det pengepolitiske instrumentarium volatilitet i dag-til-dag renten. Ana-
lysen viser, at denne teknisk betingede variation i dag-til-dag renten kan 
forklare en stor andel af den samlede variation, nemlig ca. 50 pct.  

En anden kilde til volatilitet i pengemarkedsrenterne er forventninger 
om ændringer i de pengepolitiske renter. I den betragtede periode er 
denne type volatilitet i den danske dag-til-dag rente begrænset til nogle 

 1
 Dag-til-dag renten i euroområdet og dens sammenhæng med ECBs pengepolitiske instrumenter er 

beskrevet nærmere i The Monetary Policy of the ECB, European Central Bank, 2004, og vil ikke blive 
behandlet nærmere i denne artikel. 
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få, men ret markante udsving, der tydeligst ses i figur 1 som de tre 
"toppe" ved rentenedsættelserne i slutningen af 2002 og 1. halvår 2003. 
Baggrunden for udsvingene er relativ enkel, jf. nedenfor, og kontrolle-
res for de få episoder med store udsving som følge af forventninger om 
ændringer i de pengepolitiske renter, kan knap 80 pct. af den samlede 
variation i dag-til-dag renten forklares af tekniske forhold.  

Da volatiliteten i dag-til-dag renten således overvejende er teknisk be-
tinget, er den fra et pengepolitisk synspunkt uproblematisk. Pengemar-
kedsdeltagerne er fortrolige med dag-til-dag markedets virkemåde, og 
volatiliteten i dag-til-dag renten påvirker ikke pengemarkedsrenterne 
længere ude på løbetidskurven, jf. figur 2. 

Analysen af den tilbageværende ikke-teknisk betingede variation,1 der 
afspejler generelle efterspørgsels- og udbudseffekter, viser, at volatilite-
ten i den betragtede periode er tidsvarierende og udvikler sig trægt, 
hvilket er klassiske egenskaber ved finansielle tidsrækker. Desuden er 
der en tendens til, at den overordnende udvikling i volatiliteten har en 
vis korrelation med Nationalbankens interne spænd, defineret som Na-
tionalbankens udlånsrente minus foliorenten. Derimod synes der ikke at 
være nogen systematisk påvirkning af volatiliteten i dag-til-dag renten 
ved ændringer i de pengepolitiske renter. 

 1
 Denne analyse foretages inden for rammerne af en såkaldt generaliseret autoregressivt betinget 

heteroskedasticitets model (GARCH). 

DAG-TIL-DAG RENTEN I DANMARK OG I EUROOMRÅDET Figur 1 

Anm.: 
Kilde: 

Der er anvendt overnight renter for Danmark og euroområdet (Eonia).   
Danmarks Nationalbank. 
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TEKNISK BETINGET VOLATILITET I DAG-TIL-DAG RENTEN 

Det danske pengemarked er markedet mellem pengeinstitutter for lå-
neaftaler og rentederivater med en løbetid på op til et år.1 

Dag-til-dag renten er den rente, som aktørerne på det danske penge-
marked betaler eller modtager for at låne eller udlåne likviditet fra en 
bankdag til den næstfølgende bankdag, fx fra i dag til i morgen eller fra 
fredag til mandag.   

 
Samspillet med de pengepolitiske instrumenter 
Pengemarkedet i Danmark påvirkes af Nationalbankens pengepolitiske 
instrumenter.2 Udviklingen i dag-til-dag renten er tæt knyttet til Natio-
nalbankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser. Nationalbanken 
holder åbent for salg af indskudsbeviser og indgåelse af pengepolitiske 
udlån ved de ordinære pengepolitiske operationer den sidste bankdag i 
ugen, dvs. normalt om fredagen, samt når prognosen for statens ind- og 
udbetalinger tilsiger det.3 Ud over disse operationer udfører National-

 1
 For en beskrivelse af det danske pengemarked henvises til kapitel 2 i Pengepolitik i Danmark, Dan-

marks Nationalbank, 2. udgave 2003.  
2
 Nationalbankens pengepolitiske instrumenter er beskrevet i kapitel 1 i Pengepolitik i Danmark, 

Danmarks Nationalbank, 2. udgave 2003.  
3
 Den samlede likviditet påvirkes af Nationalbankens interventioner i valutamarkedet og af statens 

ind- og udbetalinger. Nationalbanken udarbejder prognoser for den daglige likviditetspåvirkning fra 
statens betalinger, og meddeler pengemarkedsdeltagerne på forhånd, hvornår der holdes åbent for 
salg eller tilbagekøb af indskudsbeviser.  

PENGEMARKEDSRENTER MED FORSKELLIGE LØBETIDER Figur 2 

Anm.: 
Kilde: 

Figuren viser daglige observationer for perioden juli 2003 til maj 2004. 
Danmarks Nationalbank. 
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banken operationer uden forudgående annoncering, hvis der opstår 
behov herfor, fx i forbindelse med uventede forskydninger i de statslige 
betalinger. 

Indskudsbeviser og pengepolitiske udlån har en løbetid på 14 dage. 
Renten på indskudsbeviser og Nationalbankens udlånsrente er normalt 
den samme.  

Ud over at købe indskudsbeviser kan de pengepolitiske modparter og-
så placere likviditet som anfordringsindskud på Nationalbankens folio-
konti. Disse indskud forrentes med en lavere sats end satsen på ind-
skudsbeviser. Siden juni 2003 har foliorenten været 2 pct. p.a., mens 
renten på indskudsbeviser har været 2,15 pct. p.a.  

For at illustrere, hvordan de pengepolitiske instrumenter påvirker dag-
til-dag renten på pengemarkedet, tages i det følgende eksempel ud-
gangspunkt i en typisk situation, hvor Nationalbanken holder åbent for 
salg af indskudsbeviser og pengepolitiske udlån en fredag, og den 
næstkommende annoncerede pengepolitiske operation er den følgende 
fredag.  

En pengepolitisk modpart har da følgende muligheder for at placere 
likviditet i den kommende syvdages periode:1 Placere i pengemarkedet 
til den på hver dag gældende dag-til-dag rente i syv dage, eller købe 
indskudsbeviser i Nationalbanken og modtage 2,15 pct. i rente i syv da-
ge. Dag-til-dag renten, der er markedsbestemt, vil i en ligevægt indstille 
sig i de følgende syv dage, således at det samlede afkast ved placering i 
dag-til-dag markedet omtrent matcher den alternative placering i ind-
skudsbeviser.2  

Umiddelbart kunne det tænkes, at dag-til-dag renten i en ligevægt 
skulle indstille sig på ca. 2,15 pct. om fredagen og på hver af de fire føl-
gende hverdage (mandag-torsdag). Men på hverdagene mandag-tors-
dag er den alternative placering til dag-til-dag renten ikke indskudsbe-
visrenten, fordi der ikke er pengepolitiske operationer disse dage. Alter-
nativet til udlån i dag-til-dag markedet er derimod indskud på foliokonti 
i Nationalbanken, hvor renten som nævnt er lavere end indskudsbevis-
renten, i eksemplet 2 pct. Hvis renten i dag-til-dag markedet fx var 2,5 
pct. på disse hverdage, ville de pengepolitiske modparter forsøge at 
opnå denne højere forrentning ved at udlåne på dag-til-dag markedet 
frem for indskyde likviditet på folio. Dette vil alt andet lige øge udbud-

 1
 Den relevante tidshorisont er syv dage, selv om løbetiden på indskudsbeviser og pengepolitiske 

udlån er to uger. Det skyldes, at rentesatsen på indskudsbeviser og pengepolitiske udlån normalt er 
ens. I fravær af forventninger om ændringer i de pengepolitiske renter, vil de pengepolitiske mod-
parter på dage med pengepolitiske operationer dermed kunne tage fornyet stilling til deres netto-
placering af likviditet i Nationalbanken uden hensyntagen til den forrige beslutning.  

2
 I praksis vil de to afkast ikke matche fuldstændigt. Indskud i Nationalbanken er risikofri, hvorfor der  

vil være en risikopræmie ved placering i pengemarkedet, jf. boks 1, side 29. Dette tages der højde for 
i den følgende analyse. 
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det af likviditet i dag-til-dag markedet og drive renten ned mod renten 
på folio. På sådanne bankdage uden pengepolitiske operationer vil 
spændet mellem dag-til-dag renten og foliorenten afspejle likviditets-
forholdene på pengemarkedet samt en risikopræmie, idet indskud på 
folio altid er en risikofri mulighed.1  

For illustrationens skyld antages, at dag-til-dag renten på hverdagene 
mandag-torsdag vil være 2 pct., dvs. der ses bort fra risikopræmier. For 
at opfylde kravet om, at det samlede afkast ved placering i dag-til-dag 
markedet over en syvdages periode skal matche 2,15 pct., må dag-til-dag 
renten om fredagen indstille sig på et højere niveau end 2,15 pct. Dette 
er den såkaldte "fredagseffekt" i dag-til-dag pengemarkedsrenten. I 
eksemplet kan vi beregne den "teoretiske" dag-til-dag rente om freda-
gen (kaldet r) udfra, at følgende skal være opfyldt:2 

 
(1)        r pct. i tre dage + 2 pct. i fire dage = 2,15 pct. i syv dage.  

 
Bemærk, at "dag-til-dag" forretninger indgået om fredagen løber til om 
mandagen, hvorfor dag-til-dag renten r om fredagen gælder i tre dage. 
I eksemplet skal dag-til-dag renten om fredagen derfor være 2,35 pct. 
for at matche afkastet på den alternative placering i Nationalbanken.  

"Fredagseffekten" finder man naturligvis ikke kun på fredage, men i 
princippet på alle dage, hvor Nationalbanken udfører pengepolitiske 
operationer. Effekten er kraftigere, des længere tid der er til næste an-
noncerede pengepolitiske operation, og des kortere tid dag-til-dag ren-
ten på dage med pengepolitisk operationer er gældende. 

I figur 3 er effekten illustreret for perioden juli 2003 til maj 2004. Det 
fremgår, at dag-til-dag renten gennemsnitligt er højere på dage med 
pengepolitiske operationer, og ofte topper dag-til-dag renten på så-
danne dage. Det er dog ikke en entydig sammenhæng, idet der også er 
tilfælde med ret høje dag-til-dag renter på dage uden pengepolitiske 
operationer. 

 
Analyse af den teknisk betingede volatilitet 
For at undersøge hvor stor en andel af den samlede variation i dag-til-
dag renten, der kan tillægges fredagseffekten, udføres en simpel regres-
sionsanalyse af daglige observationer af dag-til-dag renten over perio-
den januar 1999 til maj 2004, i alt 1.353 observationer.  

 1
 Der er dog et loft over de pengepolitiske modparters samlede indskud på folio. Den samlede folio-

ramme er dog fastsat på et så tilstrækkeligt højt niveau, at den ikke er snærende i den daglige beta-
lingsafvikling. Dette aspekt behandles derfor ikke yderligere her, men der henvises til beskrivelsen af 
foliorammesystemet i kapitel 1 i Pengepolitik i Danmark, Danmarks Nationalbank, 2. udgave 2003.  

2
 Den viste ligning er forsimplet, idet der i syvdages placeringen i pengemarkedet ikke er regnet med 

rentes rente. I praksis er rentes rente dog meget lille på grund af det korte tidsinterval. 
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Der fokuseres på at analysere spændet mellem dag-til-dag renten og 
foliorenten, der i det følgende benævnes rspænd. Dermed undgås en kun-
stig høj forklaringsgrad, som alene følger af, at den overordnede trend i 
niveauet for dag-til-dag renten bestemmes af foliorenten.  

Rentespændet søges forklaret med variablen "feffekt", der antager 
værdien 0 på dage uden pengepolitiske operationer. På dage med pen-
gepolitiske operationer antager variablen en værdi lig med det teoreti-
ske spænd, når der tages højde for fredagseffekten, som illustreret 
ovenfor.1 Dvs. den teoretiske dag-til-dag rente beregnes fra ligning (1), 
og foliorenten fratrækkes. I beregningerne tages der højde for, at mar-
kedsdeltagerne kræver en risikopræmie for at placere i pengemarkedet 
frem for risikofrie indskud i Nationalbanken.2 Boks 1 beskriver nærmere, 
hvad risikopræmien kan tænkes at dække over. 

Der medtages desuden det interne spænd, "intspænd", som forkla-
rende variabel.3  

 1
 Beregningen foretages på dage med såvel annoncerede som ikke-annoncerede pengepolitiske ope-

rationer. I afkastkravet til dag-til-dag placeringen regnes altid hen til næste annoncerede pengepoli-
tiske operation. 

2
 I praksis gøres dette ved at antage, at risikopræmien er konstant og lig med den gennemsnitlige 

forskel på dag-til-dag renten og foliorenten. Denne risikopræmie tillægges så afkastkravet for place-
ring i pengemarkedet. Det sikrer enkle beregninger, men er naturligvis kun en grov beskrivelse af 
markedsdeltagernes risikopræferencer.  

3
 Det interne spænd medtages for at fange effekten af, at incitamentet til at købe indskudsbeviser 

frem for at placere på folio stiger med det interne spænd. Likviditeten i dag-til-dag markedet vil 
dermed alt andet lige være mindre, des større internt spænd, hvilket vil påvirke dag-til-dag rentens 
spænd til foliorenten i opadgående retning.  

DAG-TIL-DAG RENTEN OG PENGEPOLITISKE OPERATIONER Figur 3 

Anm.: 
Kilde: 

En firkant angiver observationer på dage med pengepolitiske operationer. 
Danmarks Nationalbank. 
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Resultatet af regressionen er:1 
 

(2)   54,0Rspændint29,0feffekt63,012,0r 2
tt

)034,0(
t

)024,0(

spænd
t =ε+++=  

 
Variablerne er stærkt signifikante, men det er fredagseffekten, der har 
langt den kraftigste forklaringsgrad. Regresseres på denne alene er for-
klaringsgraden 0,51. Fredagseffekten kan altså alene forklare halvdelen 
af den samlede variation i dag-til-dag rentens spænd til foliorenten. 

Koefficienten til fredagseffekten er 0,63, svarende til at dag-til-dag 
renten gennemsnitligt stiger med 0,63 procentpoint, når det teoretiske 

 1
 Robuste standardafvigelser i parentes. 

RISIKOPRÆMIER I DAG-TIL-DAG RENTEN Boks 1 

Bortset fra nogle få specielle tilfælde ligger dag-til-dag renten konsekvent lidt over 

den teoretiske undergrænse, der udgøres af foliorenten. Det ses fx i figur 3, hvor dag-

til-dag renten ligger lidt over foliorenten på 2,00 pct. i hele den betragtede periode. 

Det skyldes, at i modsætning til indskud i Nationalbanken (folio/indskudsbeviser) er 

placering over flere dage i dag-til-dag pengemarkedet ikke uden risiko, idet afkastet 

ved placeringen ikke kendes med sikkerhed på forhånd. Markedsdeltagerne kræver 

derfor en risikopræmie som kompensation for at påtage sig risikoen ved at placere 

likviditet i dag-til-dag pengemarkedet. 

Der kan nævnes forskellige risikofaktorer, som gør sig gældende:  

• Tilfældige udsving i den samlede likviditet i den finansielle sektor gør, at der er en 

vis usikkerhed om afkastet, idet dag-til-dag renten på dage med strammere samlet 

likviditet alt andet lige vil indstille sig på et højere niveau. Den samlede likviditet i 

sektoren påvirkes især af statens ind- og udbetalinger. Disse kan ikke forudsiges 

fuldstændigt nøjagtigt. Desuden påvirkes den samlede likviditet i sektoren af Nati-

onalbankens interventioner på valutamarkedet. Timingen og størrelsen af Natio-

nalbankens interventioner afhænger af de helt aktuelle forhold på valutamarkedet, 

og kan derfor ikke forudsiges. 

• Usikkerhed vedrørende den samlede likviditets koncentration og fordeling på for-

skellige modparter. Når likviditeten er samlet på nogle få institutter, kan dette på-

virke dag-til-dag renten. 

• Usikkerhed omkring timingen af ikke-annoncerede pengepolitiske operationer. 

• Usikkerhed vedrørende eventuelle ændringer i de pengepolitiske renter. 

 

Derimod synes kreditrisiko ikke at spille nogen væsentlig rolle, idet pengemarkeds-

renterne på fx 14-dages sigt normalt ikke ligger over renten på indskudsbeviser, jf. 

også figur 2. Til sammenligning er gennemsnittet af dag-til-dag renten for perioden i 

figur 2 (juli 2003 til maj 2004) 2,17 pct., hvilket er lidt over renten på indskudsbeviser 

(2,15 pct.) og renten på folioindestående (2,00 pct.) i perioden, som en konsekvens af 

fredagseffekt og risikopræmie. 
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mål fra ligning (1) peger på en stigning på 1 procentpoint. Det er et 
udtryk for, at det ikke udelukkende er fredagseffekten, der bestemmer 
dag-til-dag renten på dage med pengepolitiske operationer. 

 
Effekten af forventninger om ændring i de pengepolitiske renter 
Som det ses i figur 1, er der nogle markante toppe i dag-til-dag renten 
svarende til 2. december 2002, 28.februar/3. marts 2003 samt 2. juni 
2003. På disse dage var pengemarkedet præget af stærke forventninger 
om, at ECB (og dermed Nationalbanken) ville nedsætte renten i perio-
den indtil næste pengepolitiske operation. Sådanne forventninger øger 
fredagseffekten betragteligt, idet dag-til-dag renten ventes at falde 
midt i perioden, når de pengepolitiske renter (og dermed foliorenten) 
ventes nedsat. Tilsvarende er der en enkelt meget lav observation af 
dag-til-dag renten, den 28. september 2000. Her var det forventningen 
om rentestigning i kølvandet på euroafstemningen, der drev dag-til-dag 
renten ned. Det skyldes, at indskudsbeviser ikke er attraktive, når folio-
renten ventes at stige, inden beviset udløber, hvilket øger udbuddet af 
likviditet på pengemarkedet med rentefald til følge. 

Udelades disse få tilfælde med kraftig påvirkning fra forventninger 
om ændringer i de pengepolitiske renter ved hjælp af dummy-variabler, 
stiger forklaringsgraden til 0,78, mens parameterestimaterne for de øv-
rige forklarende variable, jf. ligning (1), kun ændres helt marginalt. Det 
er altså ganske få observationer, der bidrager betydeligt til den samlede 
variation i dag-til-dag renten i den betragtede periode. 

 
MARKEDSBESTEMT VOLATILITET I DAG-TIL-DAG RENTEN 

Den del af variationen i dag-til-dag renten, dvs. godt 20 pct., som ikke 
kan forklares af den teknisk betingede volatilitet, som beskrevet oven-
for, analyseres inden for rammerne af en GARCH (Generalized AutoReg-
ressive Conditional Heteroskedasticity) model. Den præcise specifikation 
af modellen er beskrevet i appendiks.  

GARCH modellens udgangspunkt er, at (den betingede) volatilitet 
"klumper" sig sammen, således at en periode med relativ høj volatilitet 
afløses af en periode med relativ lav volatilitet osv. Dette fænomen er 
udbredt for finansielle tidsrækker, og GARCH er en måde at beskrive 
denne struktur på.  

Motivationen for at anvende modellen i det aktuelle tilfælde kan ses i 
figur 4, der viser de kvadrerede residualer fra regressionsanalysen oven-
for. Det fremgår, at store residualer tenderer at blive efterfulgt af andre 
store residualer, mens relativt små residualer tilsvarende tenderer at 
blive efterfulgt af andre mindre residualer. 
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Modellen benyttes her til at give et billede af den markedsbestemte 
volatilitet i dag-til-dag renten. Denne volatilitet afspejler udbuds- og 
efterspørgselssituationen for likviditet på pengemarkedet, samt risiko-
faktorer som beskrevet i boks 1.1  

Forløbet for den estimerede volatilitet er vist i figur 5, hvor dage med 
renteforhøjelser og rentenedsættelser i perioden er angivet særskilt.  

Volatiliteten er tydeligvis kraftigt varierende over tid og udvikler sig 
desuden meget trægt, jf. appendiks. Vurderet visuelt er der ikke umid-
delbart noget, der tyder på, at ændringer i de pengepolitiske renter i sig 
selv har nogen systematisk indflydelse på volatiliteten.  

Derimod synes tendensen i niveauet for volatiliteten at afhænge posi-
tivt af det interne spænd, jf. figur 6. Som nævnt har pengeinstitutterne 
et større incitament til at købe indskudsbeviser, des større internt 
spænd, hvilket alt andet lige medfører mindre samlet likviditet på pen-
gemarkedet. Dette synes at øge den markedsbestemte volatilitet i dag-
til-dag renten. Det interne spænd er desuden højt, når der er tendens til 
uro på valutamarkedet, hvilket også i sig selv kan skabe mere volatile 
renter. 

 1
 I praksis svarer det til, at GARCH modellen specificeres for residualerne fra regressionsanalysen af 

dag-til-dag renten ovenfor. Givet modellens parametre giver GARCH modellen for hver observation 
et estimat på den aktuelle volatilitet, baseret på historiske observationer. Strukturen kan sammen-
lignes med en almindelig autoregressiv model for middelværdien, hvor den aktuelle observation kan 
skønnes på basis af historiske observationer. 

KVADREREDE RESIDUALER Figur 4 

Anm.: 
Kilde: 

Residualerne er for regressionsmodellen (2) med dummy-variabler. 
Egne beregninger. 
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MARKEDSBESTEMT VOLATILITET Figur 5 

Anm.: 
Kilde: 

Firkanter og trekanter angiver dage med henholdsvis renteforhøjelse og rentenedsættelse.  
Egne beregninger. 

  

 

MARKEDSBESTEMT VOLATILITET OG INTERNT SPÆND Figur 6 

Anm.: 
Kilde: 

Tendenslinjen er et tilpasset polynomium. 
Egne beregninger. 
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KONKLUSION 

Dag-til-dag pengemarkedsrenten er i høj grad påvirket af samspillet 
med Nationalbankens pengepolitiske instrumenter. For at gøre en place-
ring på dag-til-dag pengemarkedet attraktiv i forhold til en placering i 
Nationalbanken, må dag-til-dag renten stige på dage, hvor National-
banken udfører pengepolitiske operationer. Analysen viser, at denne 
teknisk betingede volatilitet i dag-til-dag renten kan forklare en stor del 
af bevægelserne. Der er ikke tegn på afsmitning til renterne længere 
ude i løbetidsspektret, hvorfor variationen i dag-til-dag renten ud fra et 
pengepolitisk synspunkt er uproblematisk. 

Analysen af den markedsbestemte del af bevægelserne i dag-til-dag 
renten viser, at volatiliteten er stærkt tidsafhængig og udvikler sig 
trægt. Overordnet synes volatiliteten at være korreleret med National-
bankens interne spænd. Det kan skyldes, at med et større internt spænd 
er incitamentet til at købe indskudsbeviser – og dermed binde likviditet i 
14 dage – alt andet lige større. Det medfører mindre likviditet i dag-til-
dag pengemarkedet med mere volatile renter til følge.  
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APPENDIKS: GARCH MODELLEN 

Den anvendte variant af GARCH teknikken er en asymmetrisk 
GARCH(1,1)-in-mean med marginale t-fordelte innovationer.1  

Den anvendte specifikation er2  
 

tt3t2t10
spænd
t u)hlog(spændintfeffektr +φ+φ+φ+φ=  

ut  = εt th , εt ∼ t(ν) 

.h)u(h 1t1
2

1t10t −− β+κ−α+α=  
 

φ0, φ1 og φ2 svarer til parametrene i den almindelige regressionsanalyse, 
og fanger fredagseffekten. ht benævner den betingede varians. Inklude-
ring af log(ht) i middelværdien tillader den betingede volatilitet at på-
virke dag-til-dag renten og forestilles at fange en eventuel tidsvarieren-
de risikopræmie.  

Parameteren κ fanger en eventuel asymmetri i GARCH volatiliteten: 
Hvis κ fx er negativ vil et positivt stød til dag-til-dag renten (u positiv) 
medføre en højere betinget volatilitet i forhold til et numerisk lige så 
stort negativt stød. 

Modellen estimeres ved hjælp af maximum likelihood under restrikti-
onerne α0>0, α1+β1>0 og α1+β1<1.3 Resultatet er givet i tabel A1. 

 

GARCH MODELLEN Tabel A1 

Middelværdi Varians 

φ0 φ1 φ2 φ3 α0 α1 β1 ν κ 

34,0
)038,0(
 67,0

)022,0(
 096,0

)026,0(
 051,0

)012,0(
 0  14,0  86,0

)047,0(
 34,2

)12,0(
 11,0

)021,0(
−  

Anm.: Robuste standardafvigelser i parentes. Restriktionerne bindende. 
Kilde:  Egne beregninger. 

 
Alle variablerne i modellen er signifikante. Bidraget til forklaringsgra-
den fra det interne spænd er faldet, hvilket skyldes den høje korrelation 
mellem det interne spænd og den betingede volatilitet, jf. også figur 6, 
således at log(ht) overtager noget af forklaringsgraden fra det interne 
spænd. I middelværdien er parameteren for fredagseffekten betryggen-

 1
 t-fordelingen anvendes, fordi den aktuelle fordeling for renten udviser "tykke" haler i forhold til 

normalfordelingen. Antallet af frihedsgrader ν i den marginale t-fordeling estimeres på linje med de 
øvrige parametre i modellen. Hvis ν er stor, fx større ned 50 eller 100, er t(ν) tæt på normalfordelin-
gen. Se fx James D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994, for yderligere 
detaljer. 

2
 Desuden medtages dummy-variablerne for middelværdien som beskrevet i hovedteksten. 

3
 De to første restriktioner sikrer, at den betingede varians er positiv. Den tredje sikrer stationær 

volatilitet og endelig ubetinget varians for dag-til-dag renten, idet eventuelt integreret GARCH vola-
tilitet er vanskeligt fortolkeligt i den aktuelle anvendelse. 
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de næsten uændret i forhold til den simple regressionsanalyse. Parame-
teren for den betingede volatilitet (φ3) angiver, at en højere betinget 
volatilitet gennemsnitligt medfører en signifikant udvidelse af spændet 
mellem dag-til-dag renten og foliorenten. Det harmonerer med en for-
tolkning af log(ht) som en tidsvarierende risikopræmie. 

For variansen bemærkes, at α1+β1 er meget tæt på 1, idet restriktionen 
er bindende. Det angiver, at den betingede volatilitet bevæger sig sær-
deles trægt (persistens). Antallet af frihedsgrader ν i t-fordelingen esti-
meres til ca. 2,3, hvilket beskriver en fordeling med betydeligt tykkere 
haler end normalfordelingen. Det er typisk for finansielle tidsrækker. 

Med en startværdi for den betingede varians h0 og givet modellens pa-
rametre, beregnes ht rekursivt for alle tidspunkter t fra ligningen oven-
for. Som startværdi anvendes den ubetingede varians for spændet mel-
lem dag-til-dag renten og foliorenten. Den betingede volatilitet er da 
givet som kvadratroden af ht og er gengivet i figur 5 og 6. 
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BRIK-landene  

Thomas Haugaard Jensen og Jens Anton Kjærgaard Larsen, Internatio-
nalt Kontor 

 
 

INDLEDNING 

De såkaldte vækstøkonomier (emerging market economies) spiller en 
stigende rolle for både den globale realøkonomiske udvikling og for det 
globale monetære og finansielle system. Den globale påvirkning for-
stærkes af større realøkonomiske og finansielle udsving i vækstøkono-
mierne end i mere modne markedsøkonomier. Efter kriserne i Asien og 
Rusland i slutningen af 1990'erne, Brasilien og Tyrkiet 1999-2001 og 
Argentina siden 2001 er der nu kommet øget fokus på det økonomiske 
og finansielle potentiale i vækstøkonomierne. Interessen har ikke mindst 
samlet sig om fire af de største vækstøkonomier, der har fået den nye 
fællesbetegnelse BRIK-landene; Brasilien, Rusland, Indien og Kina1. Selv 
om fokusering på netop disse fire lande blandt vækstøkonomierne til en 
vis grad er arbitrær, så er landene både befolkningsmæssigt og økono-
misk blandt de største i verden. På det finansielle område er BRIK-
landene også dominerende blandt vækstøkonomierne.  

I denne artikel beskrives kort den historiske vækst i BRIK-landene, og 
deres øjeblikkelige rolle i verdensøkonomien vurderes. Med baggrund i 
økonomisk teori beskrives desuden økonomiernes langsigtede udsigter. 
Andre større vækstøkonomier, som fx Mexico, Sydkorea, Indonesien, 
Sydafrika og Tyrkiet, har også karakteristika, der på områder ligner 
BRIK-landenes, men disse lande behandles ikke her.   

 
BRIK-LANDENES UDVIKLING OG BETYDNING FOR VERDENSØKONOMIEN 

Den historiske vækst 
Med en gennemsnitlig årlig vækstrate i omegnen af 9,8 pct. siden 1980 
opfylder Kina om noget land kriteriet for at være en vækstøkonomi. 
Herefter følger Indien og Brasilien med gennemsnitlige vækstrater på 
henholdsvis 5,8 og 2,4 pct. p.a., jf. figur 1. Siden 1998 har væksten i Rus-
land også været høj, og den er nu på niveau med væksten i Indien. Til 

 1
  Den engelske betegnelse er BRIC som står for Brazil, Russia, India og China. 
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sammenligning antog den gennemsnitlige årlige vækst i perioden siden 
1980 i syv af de store industrilande (G7-landene) 2,7 pct. Som følge af 
den markant højere vækst i Kina har den globale interesse hidtil pri-
mært været koncentreret omkring udviklingen i Kina, mens de andre 
BRIK-lande har spillet en mere sekundær rolle.  

Den lange periode med vedvarende høj vækst i Kina og Indien indike-
rer, at landene har været i stand til at skabe grundlaget for et "vækst-
spring", der hidtil har vist sig holdbart. Det er sværere at vurdere hold-
barheden af væksten i Rusland grundet den forholdsvis korte periode 
siden sammenbruddet i Sovjetunionen og den efterfølgende russiske 
krise, der betød en betydelig nedskrivning af landets valuta. Den russi-
ske økonomi er endvidere i nogen grad baseret på produktion af olie og 
gas samt mineraludvinding og derfor følsom over for udviklingen i pri-
serne på disse. Brasiliens vækst har periodevist været høj, men hidtil har 
der ikke været tegn på, at sådanne accelerationer i væksten permanent 
har kunnet fastholdes. Mineraludvinding er også en vigtig del af Brasili-
ens økonomi. 
 
Økonomisk betydning i verdensøkonomien 
De høje vækstrater i Kina og Indien, og senest i Rusland, har øget BRIK-
landenes betydning i verdensøkonomien. Over den seneste 10-årig peri-
ode er BRIK-landenes andel af verdensøkonomien således steget med 
lidt mere end 1,5 procentpoint. Målt ved BNP i markedskurser er BRIK-

BRIK-LANDENES ØKONOMISKE VÆKST, 1980-2004 Figur 1 

Anm.: 
Kilde: 

2004 er skøn fra IMF. 
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2004. 
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landenes globale økonomiske rolle dog fortsat forholdsvis begrænset og 
udgør i dag ca. 8 pct. af den samlede verdensøkonomi mod knap 65 pct. 
for de syv lande i G7-gruppen, jf. tabel 1. Kina er i dag verdens 7. største 
økonomi efterfulgt af Indien, Brasilien, og Rusland på henholdsvis 12., 
15. og 16. pladsen. Af den årlige gennemsnitlige globale vækst i BNP i 
markedskurser på 3,9 pct. siden 2000, stammer 0,5 procentpoint fra 
væksten i BRIK-landene.  

Anvendes i stedet købekraftskorrigerede valutakurser1 ved sammen-
ligning af BNP, øges BRIK-landenes globale vægt som resultat af deres 
betydeligt lavere prisniveauer. Opgjort på denne måde er BRIK-landenes 
andel af verdensøkonomien knap 24 pct., mens G7-landenes andel fal-
der til godt 43 pct. Målt ved købekraftskorrigeret BNP er USA stadig den 
største økonomi, mens Kina overtager pladsen som verdens 2. største 
økonomi efterfulgt af Japan og Indien på henholdsvis 3. og 4. pladsen. 
Målt ved købekraftskorrigeret BNP bidrog BRIK-landene i perioden 
2000-03 med 1,4 procentpoint ud af en årlig global vækst på 3,3 pct. 

 1
  Ved købekraftskorrektion af BNP pr. capita anvendes valutakurser konstrueret under antagelse af 

købekraftsparitet til at beregne BNP pr. capita i samme valuta. Købekraftskorrigeret BNP pr. capita 
tager højde for, at lande har forskellige prisniveauer og dermed forskellig købekraft ved et givent 
indkomstniveau. Købekraftskorrigeret BNP pr. capita er derfor et bedre mål for sammenligning af 
velstand. Under købekraftsparitet angiver valutakursen forholdet mellem to landes prisindeks og er 
derfor et mål for, hvad købekraften er i det enkelte land. I lande med lavt prisniveau vil købekraften 
alt andet lige være større.  

ØKONOMI OG INDKOMST, 2003 Tabel 1 

 
BNP 

(mia.dollar) 

BNP 
pct. af 
global 

BNP, PPP    
(mia.dollar)

BNP, PPP   
pct. af 
global 

BNI pr. 
capita 

(dollar) 

BNP pr. 
capita, PPP 
(USA = 100) 

Befolkning, 
2003  
(mio.) 

G7-lande        
  USA ................ 10.882 29,9 10.871 21,0 37.610 100 291,0 
  Japan ............. 4.326 11,9 3.583 6,9 34.510 75 127,2 
  Tyskland ........ 2.401 6,6 2.279 4,4 25.250 74 82,6 
  UK ................. 1.795 4,9 1.607 3,1 28.350 73 59,3 
  Frankrig ......... 1.748 4,8 1.632 3,2 24.770 73 59,7 
  Italien ............ 1.466 4,0 1.559 3,0 21.560 72 57,6 
  Canada .......... 834 2,3 964 1,9 23.930 82 31,6 

G7-samlet 23.452 64,5 22.495 43,5 32.623 87 709,1 

BRIK-lande        
  Brasilien......... 492 1,4 1.372 2,7 2.710 21 176,6 
  Rusland.......... 433 1,2 1.319 2,6 2.610 25 143,4 
  Indien ............ 599 1,6 3.096 6,0 530 8 1.064,4 
  Kina ............... 1.410 3,9 6.436 12,5 1.100 13 1.288,4 

BRIK-samlet 2.935 8,1 12.223 23,7 1.489 14 2672,8 

Memo 
      

 
  Danmark........ 212 0,6 170 0,3 33.750 85 5,4 

Anm.: Alle data er i løbende priser eller beregnet på baggrund af data opgjort i løbende priser. 
Kilde: WDl-databasen, Verdensbanken. 
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Et yderligere kendetegn ved BRIK-landenes økonomiske udvikling er, at 
der generelt har været kraftigere udsving i den økonomiske vækst sam-
menlignet med væksten i de udviklede lande. Denne tendens er med til 
at øge betydningen af BRIK-landene for den globale økonomi, idet 
BRIK-landenes vækstudsving dermed forklarer en relativt større del af de 
globale konjunkturudsving, end den økonomiske tyngde umiddelbart 
tilsiger. 
 
BRIK-landenes konvergens 
Væksten i BRIK-landene har ført til en betragtelig absolut velstands-
fremgang. Således er købekraftskorrigeret BNP pr. capita (i løbende 
priser) siden 1980 til og med 2003 12 gange større i Kina, mere end 4 
gange større i Indien og lidt mere end fordoblet i Brasilien. I Rusland er 
købekraftskorrigeret BNP pr. capita ca. ½ gang større end i 1998. Ud fra 
en absolut betragtning er levestandarden i BRIK-landene fortsat lav. 
Verdensbanken karakteriserer Brasilien, Rusland og Kina som "lavere-
middel-indkomst"-lande, mens Indien er et "lav-indkomst-land". Relativt 
til de modne markedsøkonomier har udviklingen i velstanden målt ved 
købekraftskorrigeret BNP pr. capita (løbende priser) været meget for-
skelligartet for de fire BRIK-lande. Hvor Kina og Indien har formået at 
opnå en relativ stigning i velstanden i forhold til USA, er Brasilien blevet 
relativt fattigere, jf. figur 2  
 

 

BRIK-LANDENES BNP PR. CAPITA (PPP) RELATIVT TIL USA Figur 2 

Kilde: Verdensbanken, World Development Indicators. 
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Kina har bevæget sig fra et BNP pr. capita på 3 pct. af det amerikanske 
niveau i 1975 til 13 pct. i 2002. Til sammenligning er Brasilien blevet rela-
tivt fattigere med et fald i BNP pr. capita fra 27 pct. af niveauet i USA i 
1975 til 22 pct. i 2002. For Brasilien skyldes denne udvikling dels, at væk-
sten har været lavere end i USA, dels at befolkningsvæksten i Brasilien 
har været betydeligt højere end i USA. En højere befolkningsvækst i 
Indien har også været medvirkende til, at den høje økonomiske vækst 
kun har udmøntet sig i en relativ beskeden catch-up. Det modsatte har 
gjort sig gældende for Kina, der siden 1991 har haft en lavere befolk-
ningstilvækst end USA. Ifølge US Census Bureau forventes befolknings-
tilvæksten i samtlige BRIK-lande at aftage over tid, således, at befolk-
ningstilvæksten i Brasilien bliver lavere end i USA i 2012 og tilsvarende 
for Indien i 2030. Denne udvikling i befolkningstilvæksten vil medvirke 
til, at økonomisk vækst fremover i højere grad vil udmønte sig i vel-
standsstigninger. 

Indkomstfordelingen i specielt Brasilien og til dels Rusland er ganske 
skæv, jf. tabel 2. Sammenhængen og kausaliteten mellem vækst og ind-
komstulighed er ikke entydig ifølge empiriske undersøgelser, jf. fx Quah 
(2001). Mens uligheden er steget i Kina og Indien, er forekomsten af 
absolut fattigdom1 dog faldet betydeligt som følge af den vedvarende 
høje vækst, jf. Fischer (2003). 

 1
  Den absolutte fattigdomsgrænse defineres ofte som en indkomst på enten 1 eller 2 dollar om dagen. 

INDKOMSTFORDELING OG ULIGHEDSMÅL Tabel 2 

 

Andel af samlet indkomst eller  
forbrug 

 
10 pct. 

fattigste 
20 pct. 

fattigste 
10 pct. 
rigeste 

Rigeste 
10 pct. i 

forhold til 
fattigste 
10 pct. 1 

Befolknings-
andel2 

under  
1 dollar 

Befolknings-
andel3  
under 

2 dollar 
Gini koeffi-

cent4 

Brasilien....... 0,7 2,2 48,0 65,8 8,2 22,4 58,5 
Rusland........ 1,8 4,9 36,0 20,3 6,1 23,8 45,6 
Indien........... 3,5 8,1 33,5 9,5 41,8 88,4 32,5 
Kina.............. 2,4 5,9 30,4 12,7 26,5 71,0 44,7 
USA .............. 1,8 5,2 30,5 16,6 - - 40,8 
Japan ........... 4,8 10,6 21,7 4,5 - - 24,9 
Tyskland....... 2,0 5,7 28,0 14,2 - - 28,3 

Memo: 
       

Danmark...... 2,6 8,3 21,3 8,1 - - 24,7 

Anm.: Da de underliggende stikprøver varierer både i metode, dataindsamling og tidspunkt for indsamling fra land til 
land, er en direkte landesammenligning ikke mulig.  

Kilde: UNDP Human Development Report 2003 og WDl-databasen, Verdensbanken.  
1  Forholdet mellem indkomst eller forbrug i den rigeste gruppe i forhold til den fattigste. 
2  Befolkningsandel der lever for under 1 dollar (PPP) pr. dag. 
3  Befolkningsandel der lever for under 2 dollar (PPP) pr. dag. 
4  Gini-koefficienten angiver den del af indkomsten, der skal omfordeles for at skabe en fuldstændig lige indkomstfor-

deling. En Gini-koefficient på nul indebærer, at alle har nøjagtig samme indkomst, mens en Gini-koefficient på 100 
betyder, at al indkomst oppebæres af en enkelt person.  
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FREMTIDSUDSIGTER FOR BRIK-LANDENE 

En fortsat indsnævring i forskellene i levestandard til de modne mar-
kedsøkonomier vil kræve en høj og holdbar vækst. Perspektiverne for 
BRIK-landenes "catching-up" er illustreret i tabel 3. Under et ekstremt 
positivt vækstscenario, hvor BRIK-landene (undtagen Brasilien) fasthol-
der den nuværende relativt høje mervækst, som i 2003 var 4-6 pct., vil 
konsekvensen være en markant catching-up i købekraftskorrigeret BNP 
pr. capita. Fx vil Kina, trods et lavt udgangspunkt, indhente USA i løbet 
af 41 år, såfremt mervæksten i Kina er konstant 5 pct. I et mere mode-
rat, men fortsat optimistisk, vækstscenario med en årlig mervækst på 3 
pct. vil det tage Kina et par generationer at indhente det amerikanske 
velstandsniveau. For Brasilien og Rusland vil det tage omkring 50 år og 
for Indien mere end 80 år. Grundet den lavere forventede vækst i euro-
landene samt det lavere udgangspunkt, vil BRIK-landenes indhentning 
af eurolandene være endnu hurtigere. Eksempelvis vil Kina ved en mer-
vækst på 5 pct. overhale BNP pr. capita i euroområdet om 34 år. 

Ovenstående tidshorisonter giver et groft indtryk af konsekvenserne 
ved forskellige konstante vækstscenarier. I praksis vil den økonomiske 
aktivitet naturligvis variere over tid for de enkelte lande og mellem lan-
dene. Det centrale spørgsmål er, hvilket vækstdifferentiale BRIK-landene 
er i stand til at opretholde, når indkomsten stiger. Dette afhænger af 
indsatsen af produktionsfaktorerne, kapital og arbejdskraft og udviklin-
gen i produktiviteten, som hænger tæt sammen med den teknologiske 
udvikling og uddannelse. Boks 1 giver en nærmere beskrivelse af de 
bagvedliggende komponenter for væksten, herunder især begrebet 
totalfaktorproduktivitet. 

Goldman Sachs (2003) fremskriver den økonomiske udvikling i BRIK-
landene med henblik på at give et groft overslag over disse landes be-
tydning i den globale økonomi frem til 2050. Fokus er derfor på den 
samlede økonomiske aktivitet i de enkelte BRIK-lande. Til fremskrivnin-

LÆNGDEN AF CATCHING-UP-PROCESSEN I BNP PR. CAPITA Tabel 3 

 Brasilien Rusland Indien Kina 

Mervækst i forhold til USA Antal år til absolut konvergens i BNP (PPP) til USA 

1 pct. ............................... 156 139 253 204 
2 pct. ............................... 78 69 126 102 
3 pct. ............................... 52 46 84 68 
4 pct. ............................... 39 35 63 51 
5 pct. ............................... 31 28 51 41 
6 pct. ............................... 26 23 42 34 

Kilde: Egne beregninger. 
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gerne anvendes en relativ enkel vækstmodel, der tager udgangspunkt i 
modellen i boks 1. Modellen bygger på fremskrivninger af indsatsen af 
kapital og arbejdskraft samt en antagelse om en catching-up i form af 
absolut konvergens i totalfaktorproduktiviteten mellem BRIK-landene 
og USA baseret på forskellen i BNP pr. capita. Som følge af BRIK-
landenes lave velstandsniveau vil de først og fremmest opleve en kraftig 
stigning i totalfaktorproduktiviteten. Ydermere forårsager den øgede 
produktivitet i BRIK-landene en substantiel appreciering af deres lokale 
valutaer i størrelsesordenen 130 pct. til 289 pct. frem til 2050. Vækstra-
terne aftager over tid i takt med indkomstfremgangen i BRIK-landene.  

Den økonomiske aktivitet i BRIK-landene målt ved BNP i dollar ændrer 
sig med disse forudsætninger markant i perioden frem til 2050, jf. tabel 
4. Kina vil således overhale USA som verdens største økonomi, og Indien, 
Brasilien og Rusland indtage henholdsvis 3., 5. og 6. pladsen.  

De umiddelbart optimistiske vækstfremskrivninger i Goldman Sachs 
(2003) støttes af andre studier som fx Rodrik og Subramanian (2004) 
vedrørende Indien og Heytens og Zebregs (2003) vedrørende Kina, om 

VÆKSTDEKOMPONERING – PRODUKTIVITETSBEGREBER Boks 1 

Den samlede produktion i en økonomi er resultatet af offentlige og private virksom-

heders beslutninger om at anvende en vis mængde kapital og arbejdskraft i produk-

tionsprocessen. Ofte udtrykkes denne sammenhæng forsimplet i følgende produkti-

onsfunktion af Cobb-Douglas-typen: 
α−α= 1

tttt LKAY  

hvor Y er den samlede produktion, A den totale faktorproduktivitet og K og L er ind-

satsen af henholdsvis fysisk kapital og arbejdskraft. Arbejdskraften svarer til den be-

skæftigede del af befolkningen. Den totale faktorproduktivitet er kendetegnet ved at 

øge den samlede produktion for en given faktorindsats. Parameteren α er udtryk for 

kapitalens andel af faktorindkomsten. 

Ud fra ovenstående udtryk kan den økonomiske vækst udtrykkes som: 

( ) tttt LKAY ˆ1ˆˆˆ α−+α+=  

hvor ^ udtrykker væksten i en given variabel. Økonomisk vækst er således resultatet 

af vækst i totalfaktorproduktiviteten (teknologiske fremskridt og lignende), faktorak-

kumulering og vækst i kapitalens og arbejdskraftens produktivitet.  

Vækstraterne i Y, K og L er forholdsvist let målelige, hvorimod totalfaktorprodukti-

viteten, A, ikke umiddelbart kan observeres. Derfor er A ofte blevet udledt som et 

restled i ovenstående udtryk for den økonomiske vækst – Solow residualet. Dermed 

udtrykkes totalfaktorproduktiviteten ofte som: 

( )( )tttt LKYA ˆ1ˆˆˆ α−+α−=  

Totalfaktorproduktiviteten er således et udtryk for den del af væksten, der ikke kan 

forklares af de målelige variable. Dette indebærer også, at ændringer i totalfaktor-

produktiviteten kan have mange forklaringer, fx øget kendskab til produktionsmeto-

der og teknologiske fremskridt.  
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end tidshorisonten i disse studier er betydeligt kortere. Fremskrivninger-
ne underbygges også af langsigtede konsensusforventninger, der angi-
ver markedsdeltagernes skøn med hensyn til den økonomiske vækst 
frem til 2014, jf. figur 3. For Kina, Indien og Rusland er disse skøn mere 
positive end fremskrivningerne i Goldman Sachs (2003).  

Hvis Goldman Sachs' vækstfremskrivninger viser sig at holde, kan den 
globale vækst i de kommende 10 år overstige den gennemsnitlige globale 
vækstrate i de seneste 20 år, jf. et nyere studie fra Goldman Sachs (2004).  

BRIK-LANDENES ØKONOMISKE STØRRELSE I FORHOLD TIL G7 Tabel 4 

 2003 2050 (Goldman Sachs) 

Rangorden 
Land (BNP mia.dollar, 

løbende priser) 
Land (BNP mia.dollar,  

løbende priser) 

1 USA  (10.882) Kina   (44.453) 
2 Japan  (4.326) USA    (35.165) 
3 Tyskland (2.401) Indien  (27.803) 
4 UK   (1.795) Japan     (6.673) 
5 Frankrig  (1.748) Brasilien    (6.074) 
6 Italien  (1.466) Rusland     (5.870) 
7 Kina   (1.410) UK      (3.782) 
8 Canada  (834) Tyskland    (3.603) 
9 Indien  (599) Frankrig     (3.148) 

10 Brasilien  (492) Italien     (2.061) 
11 Rusland   (433)  

Anm.: I Goldman Sachs (2003) er sammenligningsgrundlaget G6, og Canada er derfor ikke inkluderet i projektionerne for 
2050. 

Kilde: WDI-databasen og Goldman Sachs (2003). 

 

 

KONSENSUS-FORUDSIGELSER FOR DEN ØKONOMISKE VÆKST Figur 3 

Kilde: Consensus forecasts. 
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VÆKSTFAKTORER 

BRIK-landenes muligheder for at skabe en holdbar mervækst afhænger 
af evnen til at skabe vækst i de underliggende komponenter, der er 
årsagen til den økonomiske vækst på længere sigt.  

En dekomponering af den historiske vækst i BRIK-landene, jf. tabel 5, 
afslører nogle grundlæggende forskelle i vækstfaktorerne imellem BRIK-
landene og i forhold til markedsøkonomier som USA, Japan og Tyskland. 
Kendetegnende for den høje vækst i Kina er, at den har været resultatet 
af en kraftig vækst i indsatsen af kapital samt vækst i både arbejdskraf-
tens produktivitet og teknologiske fremskridt i form af totalfaktorpro-
duktiviteten. Bidraget fra en øget arbejdsstyrke har til gengæld været 
mindre. Et tilsvarende mønster kendetegner den lidt lavere vækst i Indi-
en, hvor beskæftigelsen dog har spillet en større rolle. I skarp kontrast 
hertil står udviklingen i Brasilien og Rusland. I disse lande har produkti-
vitetsvæksten været lav eller direkte negativ. I denne sammenhæng er 
det som tidligere nævnt svært at sige noget om Ruslands vækst, idet den 
observerede periode har været kendetegnet ved forskellige kraftige 
forstyrrelser af økonomien. Brasiliens vækst er primært opstået på bag-
grund af øget akkumulering af produktionsfaktorer. Alle komponenter 
bidrager til væksten i USA, mens beskæftigelsesvæksten har været mi-
nimal eller faldende i Tyskland og Japan.  
 
Institutionelle rammer 
Rodrik (2003) finder mange eksempler på såkaldte vækstaccelerationer, 
men kun få af disse har vist sig at være holdbare. Hvorvidt et land er i 
stand til at fastholde en høj økonomisk vækst afhænger af en lang ræk-
ke faktorer, men en vedvarende institutionel opbygning og udvikling 

UDBUDSSIDENS VÆKSTKOMPONENTER Tabel 5

Land 

Totalfaktor-
produktivi-
tetsvækst 

(pct.) 

Vækst i 
beskæftigel-

sen  
(pct.) 

Vækst i 
kapitalbe-

holdningen 
(pct.) 

Arbejdskraf-
tens produk-
tivitetsvækst 

(pct.)1 

Brasilien........................................................... 0,0 2,6 4,4 0,8 
Rusland............................................................ -0,4 -0,4 2,8 0,0 
Indien .............................................................. 2,1 2,1 6,8 3,9 
Kina ................................................................. 4,4 0,6 11,9 7,2 
USA ................................................................. 1,2 1,4 2,7 1,7 
Japan .............................................................. 0,5 -0,1 4,9 1,9 
Tyskland ......................................................... 0,4 0,1 3,0 0,9 

Anm.: Følgende perioder ligger til grund for beregningerne: Brasilien, 1993-2004, Rusland, 1991-2004, Indien, 1993-2004, 
Kina 1982-2004.  

 Arbejdskraftproduktivitet er den samlede produktion pr. beskæftiget. 
Kilde: Economist Intelligence Unit. 
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over tid anses for afgørende for på længere sigt at understøtte vækst og 
øge fleksibiliteten til at modstå stød til økonomien. Kravet til institutio-
ner ændrer sig således over tid i takt med udviklingen i økonomierne. 
Institutionel udvikling skal forstås i bred betydning og inkluderer bl.a. 
en fortsat udvikling og reformer af retsvæsenet, frigørelse af markeds-
kræfterne, indsats inden for sundheds- og skolevæsenet, finansielle in-
stitutioner og markeder og den offentlige administration. For BRIK-
landene er det endvidere afgørende at få skabt institutioner, der kan 
sikre en sund makroøkonomisk politik og reducere sårbarheden over for 
forskellige stød. Ustabile makroøkonomiske forhold med høj inflation 
hæmmer vækst, opsparing og investeringer. Flere organisationer udar-
bejder relative indeks over landenes konkurrenceevne i bred forstand 
med henblik på at bedømme landes potentiale for holdbar vækst. BRIK-
landene vurderes stadig at have et pænt stykke vej før de institutionelle 
rammer er på niveau med de modne markedsøkonomiers.  
 
Åbenhed 
I løbet af 1990'erne vandt såkaldte Washington Consensus-retnings-
linjer1 indpas som et værktøj til at opnå økonomisk vækst. Et af de cen-
trale elementer i disse retningslinjer er, at økonomisk vækst bedst opnås 
ved at liberalisere økonomien herunder kapitalbalancen og tillade fri 
bevægelighed af varer og produktionsfaktorer. Åbenhed medvirker især 
til at generere vækst ved at muliggøre en øget adgang til kapital og 
teknologi – produktionsfaktorer som traditionelt er knappe i mindre 
udviklede økonomier. Ydermere vil øget handel som følge af internati-
onal arbejdsdeling også bidrage til vækstprocessen i mindre udviklede 
lande, der typisk har en stor beholdning af billig arbejdskraft. Stigende 
åbenhed øger generelt også konkurrencen og er med til at lægge et 
pres for supplerende reformer på andre områder. 

BRIK-landenes velstand er i høj grad steget i takt med landenes åben-
hed over for udlandet, jf. figur 4. Med undtagelse af Rusland, hvor spe-
cielle omstændigheder har spillet ind, har alle BRIK-landene fulgt et 
ensartet mønster, hvor stigende åbenhed, målt ved eksporten i forhold 
til BNP, er gået hånd i hånd med stigende velstand. Specielt Kina har 
gennemløbet en markant udvikling både med hensyn til åbenhed og 
velstand. I løbet af en 25-årig periode er eksporten i pct. af BNP steget 
fra ca. 14 pct. til 42 pct., mens BNP pr. capita samtidig er steget med 
mere end 1.300 pct.  

 1
  Ifølge Washington Consensus opnås økonomisk vækst ved at efterleve en række retningslinjer for sund 

økonomisk politik, såsom sunde offentlige finanser, skattereformer, liberalisering af de finansielle mar-
keder, åbenhed over for udenlandske direkte investeringer, liberalisering af handel, privatisering, dere-
gulering, sikring af den private ejendomsret mfl. Siden hen er disse retningslinjer blevet udvidet med 
bl.a. fornuftig liberalisering af kapitalposterne, uafhængige centralbanker og en inflationsmålsætning. 
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Totalfaktorproduktivitet 
Der er normalt en tæt sammenhæng mellem økonomisk vækst og vækst 
i totalfaktorproduktiviteten, jf. definitionen i boks 1 side 43. Denne sam-
menhæng bekræftes af et krydsplot mellem den økonomiske vækst og 
væksten i totalfaktorproduktiviteten for et stort panel af lande i perio-
den 1980-2003, jf. figur 5. Der ses en tydelig sammenhæng mellem 

BNP PR. CAPITA OG ÅBENHED I BRIK-LANDENE, 1980-2005 Figur 4 

Anm.: 
Kilde: 

2004 og 2005 er IMFs skøn. Rusland er udeladt på grund af dataproblemer.  
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2004 og Economist intelligence Unit. 

 

 

TOTALFAKTORPRODUKTIVITET OG VÆKST Figur 5 

Anm.: 
Kilde: 

Observationerne stammer fra et panel med 150 lande i perioden 1980-2003. 
Economist Intelligence Unit. 
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væksten i totalfaktorproduktiviteten og den økonomiske vækst – en 
sammenhæng, som også synes at gælde for BRIK-landene. Ruslands og 
Brasiliens manglende evne til historisk at opnå vækst i totalfaktorpro-
duktiviteten vil, såfremt det fortsætter, kunne medvirke til at begrænse 
økonomiernes fremtidige vækst. 

 
Kapital 
Øget faktorindsats i form af enten kapital eller arbejdskraft er generelt 
ensbetydende med aftagende marginalprodukt, og der vil derfor skulle 
akkumuleres stadig mere af en produktionsfaktor for at generere en 
given vækst. Vækst, der udelukkende bygger på øget faktorindsats, kan 
på længere sigt være sårbar over for ændringer i adgangen til produkti-
onsfaktorerne. 

Som nævnt har kapitalindsatsen i især Kina og til dels Indien været 
høj. I Kina er den høje investeringskvote hidtil blevet overgået af en 
endnu højere opsparingskvote1, hvorfor Kina i en årrække ikke har haft 
problemer med underskud på betalingsbalancens løbende poster. Op-
sparingskvoten er også høj i Rusland. I Brasilien har opsparingskvoten 
været lav, i gennemsnit lidt under 20 pct. af BNP, hvilket har medvirket 
til at øge den eksterne sårbarhed. 

Kapitalrige landes direkte investeringer i mere kapitalfattige lande er 
med til at øge adgangen til nyere teknologi. Således har Kina siden star-
ten af 1990'erne oplevet en kraftig tilgang af udenlandsk kapital i form 
af direkte investeringer, jf. figur 6. Siden 1994 gør dette sig også gæl-
dende for Brasilien, om end dette i højere grad skyldes privatiseringer af 
allerede eksisterende statsejede virksomheder. Rusland har på det sene-
ste oplevet en kraftig stigning i mængden af direkte investeringer – men 
fra et noget lavere niveau. 

 
Befolkningsudvikling og uddannelsesniveau 
Befolkningsmæssigt udgør BRIK-landene i dag ca. 42 pct. af verdens 
befolkning. Kina og Indien har verdens to største befolkninger, mens 
Brasilien og Rusland er at finde som de henholdsvis 5. og 7. befolk-
ningsmæssigt største nationer. Fremadrettet ventes befolkningerne i 
BRIK-landene ifølge befolkningsfremskrivning fra US Census Bureau at 
vokse fra ca. 2,7 mia. i 2003 til ca. 3,4 mia. i 2050. BRIK-landenes globale 
befolkningsandel ventes i samme periode at falde fra de nuværende 42 
pct. til 37 pct. Befolkningsudviklingen vil være kraftigst i Indien, hvor 

 1
  Den høje opsparingskvote i Kina, hvor indkomsten pr. capita er lav, har været lidt af en gåde. Mo-

digliani og Cao (2004) angiver, at årsagen til husholdningernes høje opsparingskvote dels skal findes 
i den kraftige økonomiske vækst og dels i befolkningspolitikken i Kina. Kontrollen med befolknings-
væksten førte dels til et betydeligt fald i befolkningsandelen under 15 år fra midten af 1970'erne til 
2000, dels til en underminering af den familiens traditionelle rolle som forsørger af ældre.   
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befolkningen ventes at vokse til 1,6 mia., men også Brasilien og Kina vil 
opleve en absolut befolkningsmæssig fremgang til henholdsvis 228 mio. 
og 1,4 mia. Relativt vil Brasiliens og Kinas globale befolkningsandel dog 
falde. Rusland ventes ifølge fremskrivningen at fortsætte de senere års 
tendens til negativ befolkningsudvikling. I 2050 ventes befolkningen i 
Rusland kun at være ca. 80 pct. af den nuværende befolkning (ca. 118 
mio.). Udviklingen i sygdommen HIV/AIDS synes især at kunne påvirke 
befolkningsudviklingen i Rusland, jf. boks 2.  

Brasilien, Kina og især Indien har i dag en relativ stor overvægt af un-
ge sammenlignet med Vesteuropa, mens den arbejdsdygtige del af be-
folkningen udgør stort set den samme andel af befolkningen. Den æld-
ste del af befolkningen er omvendt relativt mindre. I Rusland er der en 
overvægt i den arbejdsdygtige del af befolkningen i forhold til Vesteu-
ropa. Disse forhold ændrer sig ikke væsentligt frem mod 2050, om end 
befolkningsfordelingerne i BRIK-landene gradvist mere og mere kom-
mer til at ligne fordelingen i den vesteuropæiske befolkning. I Kina og 
Rusland vil den arbejdsduelige andel af befolkningen være stigende 
frem til perioden 2010-15, mens det for Brasilien og Indien vil være til-
fældet frem til henholdsvis 2015-20 og 2035-40. I Vesteuropa vil andelen 
falde fra 2004. 

Uddannelsesmæssigt er Rusland det førende BRIK-land. Befolkningens 
uddannelsesniveau synes ikke at afvige markant fra modne markeds-
økonomier ud fra en række indikatorer fra Verdensbanken, og der er så 

UDENLANDSKE DIREKTE INVESTERINGER I BRIK I PCT. AF BNP Figur 6 

Kilde: Economist Intelligence Unit. 
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godt som ingen analfabetisme. Brasilien og Kina følger efter og er ikke 
så langt fra hinanden. Analfabetismen er omkring 10 pct. af den voksne 
befolkning i Kina mod knap 15 pct. i Brasilien. Ungdommen er generelt 
bedre uddannet, selv om ungdomsandelen på de længerevarende ud-
dannelser fortsat ligger markant under niveauet i de modne markeds-
økonomier. Indien halter efter de andre BRIK-lande. Godt 40 pct. af den 
voksne befolkning er analfabeter, mens det for ungdommens vedkom-
mende er knap 30 pct. 

 
AFSLUTNING 

Reformer og øget åbenhed har øget BRIK-landenes globale økonomiske 
betydning gennem en årrække. Landene har fortsat et betydeligt 
vækstpotentiale, ikke mindst i lyset af de store og unge befolkninger. 
Den overordnede udfordring for BRIK-landene bliver at fastholde en 
robust og holdbar vækst, så forskellene i levestandard til de modne 
markedsøkonomier kan indsnævres. Det er dog næppe realistisk at tro, 
at catch-up processen over et langt tidsforløb vil forløbe jævnt uden 
betydelige udsving. BRIK-landene vil møde store udfordringer over tid, 
og historien har vist, at ikke alle lande lige succesfuldt håndterer sådan-
ne udfordringer. 

HIV/AIDS OG ØKONOMISK UDVIKLING Boks 2 

En voksende udfordring for BRIK-landene vil være udbredelsen af HIV/AIDS. Selv om 

udbredelsen af sygdommen i pct. af befolkningerne fortsat er beskeden sammenlig-

net med det sydlige Afrika, så er de absolutte talstørrelser store. Ifølge UNAIDS skøn 

var 5,1 mio. mennesker i Indien smittet med HIV/AIDS ved udgangen af 2003. Det er 

mere end noget andet land bortset fra Sydafrika. For Brasilien, Rusland og Kina skøn-

nes 0,7 mio., 0,9 mio. og 0,8 mio. mennesker ved udgangen af 2003 at være smittet. 

Der er dog betydelige usikkerhed forbundet med disse skøn. 

National Intelligence Council1 forventer, at antallet af smittede mangedobles frem 

mod 2010.  Således ventes Indien at have 20-25 mio. smittede (mere end noget andet 

land), Kina 10-15 mio. og Rusland 5-8 mio. Det vil svare til en udbredelsesrate på ca. 3-

6 pct. i Rusland, ca. 2 pct. i Indien og ca. 1 pct. af befolkningen i Kina. Konsekvenserne 

angives for Rusland at være en acceleration i befolkningsnedgangen og ca. 0,5 pro-

centpoint lavere årlig vækst fra 2010 og 1 procentpoint lavere årlig vækst fra 2020. 

For Indien og Kina vurderes effekten at være mindre som følge af den lavere udbre-

delsesrate. I Asia Development Bank (2004) beregnes vækstkonsekvenser for Thailand, 

hvor udbredelsesraten for HIV/AIDS på ca. 1,8 pct. er sammenlignelig med Indien og 

Kina i 2010, ved en ubremset spredning af sygdommen. Det anslås, at den årlige 

vækst mellem 1990-2015 ville være 0,65 procentpoint lavere, hvilket akkumuleret vil 

betyde et BNP pr. capita, der er ca. 15 pct. lavere i 2015. 

1 www.cia.gov/nic/special_nextwaveHIV.html 

 



 

25-11-2004 08:53    Antal sider: 16   Rev. nr. 25   I:\12-SEKR\WEB-publikationer\KVO4_04 

folder\til tryk\BRIK_JAKL.doc  Oprettet af Jens Anton Kjærgaard Larsen    

51 

Fælles udfordringer vil bl.a. være at sikre bæredygtigheden ved høj 
vækst, reduktion i indkomstforskellene mellem land og by og fastholdel-
se af den makroøkonomisk stabilitet. Reformer af den finansielle sektor 
for bedre at kunne håndtere stigende kapitalstrømme og for bedre at 
kunne mobilisere den indenlandske opsparing til produktive investerin-
ger vil også være vigtige. Selv om BRIK-landene har en række fælles 
karakteristika, er der også betydelige forskelle mellem landene. I Brasili-
en vil det således være en stor udfordring at få åbnet økonomien mere 
op og skabt en større samlet indenlandsk opsparing til finansiering af 
investeringer. I Rusland er det en udfordring at få reduceret økonomiens 
afhængighed af olien og at bekæmpe korruptionen, mens større åben-
hed, bedre uddannelse og infrastruktur er blandt de vigtigste udfor-
dringer i Indien. I Kina vil fortsatte reformer af de statslige virksomheder 
og banker have høj prioritet.  
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Forfatningstraktaten og ØMUen 

Tina Winther Frandsen, Internationalt Kontor 
 
 

INDLEDNING 

Stats- og regeringscheferne fra de 25 EU-lande vedtog på Det Europæi-
ske Råds møde den 17.-18. juni 2004 traktaten om en forfatning for Eu-
ropa. Den blev underskrevet af EU-landene og tre kandidatlande (Bulga-
rien, Rumænien og Tyrkiet) den 29. oktober 2004. Før forfatningstrakta-
ten kan træde i kraft, skal den ratificeres i samtlige EU-lande, og det vil i 
en række lande ske efter afholdelse af en folkeafstemning. Det er pla-
nen, at forfatningstraktaten skal træde i kraft den 1. november 2006. 

EU-samarbejdet har hidtil udviklet sig på den måde, at nye traktater 
har broderet videre på Rom-traktaten fra 1957. Den seneste traktatrevi-
sion var Nice-traktaten, som trådte i kraft i februar 2003. Med forfat-
ningstraktaten er regelsættet blevet gennemskrevet på ny med det for-
mål at gøre det mere overskueligt. Forfatningstraktaten erstatter såle-
des de eksisterende traktater, men der er ikke lagt op til at vende op og 
ned på det EU-samarbejde, som vi kender i dag. På langt de fleste kon-
krete samarbejdsområder er der tale om en videreførelse af de regler, 
landene tidligere er blevet enige om. Dog udvikler forfatningstraktaten 
samarbejdet på enkelte områder, fx er der sket en styrkelse af rammer-
ne, så EU kan optræde mere effektivt og sammenhængende udadtil, 
ligesom det retlige samarbejde styrkes. Et vigtigt mål med forfatnings-
traktaten er desuden at sikre beslutningsdygtighed og handlekraft også 
i et udvidet EU med 25 eller flere medlemslande. 

Denne artikel forsøger at give et overblik over de forhold i forfat-
ningstraktaten, der vedrører det økonomiske og monetære samarbejde i 
EU. Forfatningstraktaten bekræfter de eksisterende rammer for den 
økonomiske og monetære union, ØMUen, idet der dog foretages enkel-
te tilpasninger i regelsættet. Artiklen indledes med en præsentation af 
forfatningstraktatens overordnede ramme. 

 
FORFATNINGSTRAKTATENS OVERORDNEDE RAMME 

Forfatningstraktaten består overordnet af fire forskellige dele, jf. over-
sigten i figur 1. Første del indeholder definitioner af EU, dens værdier,  
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mål, kompetencer, beslutningsprocedurer og institutioner. Anden del 
traktatfæster det såkaldte charter om grundlæggende rettigheder. 
Tredje del, der er forfatningstraktatens mest omfangsrige, indeholder 
detaljerede beskrivelser af EUs politikker og funktionsmåde, herunder 
det økonomiske og monetære samarbejde. Fjerde del omhandler de 
almindelige og afsluttende bestemmelser, såsom procedurer for vedta-
gelse af traktatændringer. Hertil kommer en række tilknyttede proto-
koller og erklæringer, fx protokollen om Statutten for Det Europæiske 
System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. 
 
Beslutningsprocedurer og institutioner 
Forfatningstraktaten fastlægger, at EUs institutionelle ramme består af 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Ministerrådet, Europa-
Kommissionen og EU-Domstolen. Disse institutioner er beskrevet i boks 
1. Den Europæiske Centralbank, ECB, indgår ikke i EUs institutionelle 
ramme, men nævnes under "andre institutioner". Forfatningstraktaten 
fastholder den institutionelle opbygning nogenlunde uændret, men som 
det vil fremgå, forekommer der en række ændringer i forbindelse med 
funktionen af de enkelte institutioner. Det sker i et forsøg på at sikre 
effektive og demokratiske institutioner også i det udvidede EU med 25 
eller flere medlemslande.  

 Med forfatningstraktaten er det forsøgt at afklare og forenkle de in-
stitutionelle forhold i EU. Det betyder bl.a., at antallet af retsaktstyper 
er reduceret markant, så der nu kun er seks forskellige: Love, rammelo-
ve, forordninger, afgørelser, henstillinger og udtalelser. Desuden er an- 

FORFATNINGSTRAKTATEN I HOVEDTRÆK Figur 1 

Del 1 

 Overordnede bestemmelser: 
-  målsætninger og værdier 
-  kompetencer 
-  beslutningsprocedurer og institutioner 

Del 2 

 Charter om grundlæggende rettigheder: 
-  værdighed og frihed 
-  ligestilling og solidaritet 
-  borgerrettigheder og retfærdighed 

Del 3 

 EUs politikker og funktionsmåde: 
-  retlige og indre anliggender 
-  EUs optræden udadtil 
-  den økonomiske og monetære politik samt EUs finanser 
-  det indre marked og andre politikker 

Del 4 
 Almindelige og afsluttende bestemmelser: 

-  traktatændringsprocedurer 
-  ratifikation og ikrafttrædelse 
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tallet af områder, hvor Ministerrådet træffer afgørelse med kvalificeret 
flertal, blevet udvidet i forfatningstraktaten, ligesom den nuværende 
procedure med fælles beslutningstagen mellem Rådet og Europa-
Parlamentet gøres til den almindelige lovgivningsprocedure i EU. En-
stemmighed er imidlertid fastholdt på en række områder, ligesom der 
fortsat findes undtagelser fra den almindelige lovgivningsprocedure. 
Der er dog færre specielle lovgivningsprocedurer end i det nuværende 
traktatgrundlag, fx afskaffes den såkaldte samarbejdsprocedure. Endvi-

EUs INSTITUTIONELLE RAMME JF. FORFATNINGSTRAKTATEN Boks 1 

Europa-Parlamentet er den institution, hvor EUs borgere er direkte repræsenteret. 

Antallet af medlemmer fastsættes til maksimalt 750 (mod nu 732), hvoraf de mindste 

lande får minimum 6 pladser og de største maksimalt 96. Europa-Parlamentets befø-

jelser som medlovgiver sammen med Rådet styrkes, da der i forfatningstraktaten sker 

en udvidelse af anvendelsesområdet for den almindelige lovgivningsprocedure. 

Det Europæiske Råd består af landenes stats- og regeringschefer samt af sin for-

mand og Kommissionens formand. Det tilfører EU politiske impulser, og hovedopga-

ven er at fastlægge de overordnede politiske retningslinjer og prioriteringer. Det har 

ingen lovgivende funktion og træffer som hovedregel afgørelse ved konsensus. Som 

noget nyt skal der udnævnes en fast formand for Det Europæiske Råd for en periode 

på to og et halvt år.  

Ministerrådet, der består af en minister fra hvert land, udøver den lovgivende funk-

tion sammen med Europa-Parlamentet. Det træffer som hovedregel afgørelse ved 

kvalificeret flertal. Ministerrådet mødes i forskellige formationer, hvoraf alene Rådet 

for almindelige anliggender og Rådet for udenrigsanliggender, der begge typisk be-

står af EUs udenrigsministre, får permanent status i henhold til forfatningstraktaten. 

Det Europæiske Råd fastlægger efterfølgende en liste over de øvrige rådsformatio-

ner, fx ventes Ecofin-Rådet, bestående af EUs økonomi- og finansministre, videreført. 

Der etableres en gruppeformandskabsmodel, hvor tre lande deler formandskabet i 18 

måneder. Hvert af landene skal på skift i seksmåneders perioder lede de forskellige 

rådsformationer, og systemet minder dermed om det nuværende. Rådet for udenrigs-

anliggender ledes dog af den såkaldte EU-udenrigsminister, der som noget nyt skal 

varetage den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og sikre sammenhængen i de eks-

terne relationer i øvrigt. 

Europa-Kommissionens hovedopgave er at tage initiativer med henblik på at frem-

me EUs almene interesser, og som udgangspunkt kan lovgivningsmæssige retsakter 

kun vedtages på forslag af Kommissionen. Udover initiativretten har Kommissionen 

også koordinerings-, gennemførelses- og forvaltningsfunktioner. Frem til 2014 består 

Kommissionen af en kommissær fra hvert land, hvorefter antallet af kommissærer re-

duceres til to tredjedele af antallet af lande, medmindre Det Europæiske Råd vedta-

ger at ændre dette antal. Kommissærposterne går på skift i en ligelig rotation mellem 

landene.  

EU-Domstolen har til opgave at sikre overholdelsen af lov og ret ved fortolkningen 

og anvendelsen af forfatningstraktaten. Den består af en dommer fra hvert land. 
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dere indeholder forfatningstraktaten en mulighed for, at der kan ske 
overgang fra enstemmighed til kvalificeret flertal eller fra en speciel 
lovgivningsprocedure til den almindelige lovgivningsprocedure på om-
råderne nævnt i forfatningstraktatens del tre (den såkaldte generelle 
passerelle). Det skal ske ved en enstemmig beslutning i Det Europæiske 
Råd og efter Europa-Parlamentets godkendelse. Hvis blot et nationalt 
parlament gør indsigelser, kan overgangen ikke finde sted. 

Der indføres en ny definition af kvalificeret flertal i Rådet. De eksi-
sterende stemmevægte falder bort, idet den nye definition bygger på 
princippet om dobbelt flertal. Kvalificeret flertal kræver således mindst 
55 pct. af landene, der repræsenterer mindst 65 pct. af EUs befolkning. 
Samtidig skal der som minimum være 15 lande for et forslag, mens et 
blokerende mindretal kræver mindst 4 lande. Det fastslås endvidere, at 
hvis Rådet ikke træffer afgørelse på forslag fra enten Kommissionen 
eller EU-udenrigsministeren, er kravet til kvalificeret flertal mindst 72 
pct. af landene, der repræsenterer mindst 65 pct. af EUs befolkning. 
Den nye definition af kvalificeret flertal træder i kraft den 1. november 
2009. 

 
Kompetencer og øvrige udvalgte forhold  
Forfatningstraktaten indeholder mere præcise bestemmelser om forhol-
det mellem EU og medlemslandene samt en klarere beskrivelse af EUs 
kompetencer. Det fremgår, at EU kun har de beføjelser, som landene 
har tildelt den, og forfatningstraktaten skelner mellem områder, hvor 
EU har enekompetence, områder, hvor kompetencen er delt mellem EU 
og landene, samt områder, hvor EU kun har kompetence til at vedtage 
understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag. Hertil kommer 
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og samordningen af de øko-
nomiske politikker og beskæftigelsespolitikkerne, som udgør særlige 
kompetencekategorier, hvor samarbejdet bevarer det mellemstatslige 
præg. Udøvelsen af EUs beføjelser er også underlagt nærheds- og pro-
portionalitetsprincipperne, som de kendes fra det eksisterende traktat-
grundlag. Forfatningstraktaten giver de nationale parlamenter mulig-
hed for at kontrollere overholdelsen af nærhedsprincippet, og de natio-
nale parlamenters rolle styrkes generelt.  

Forfatningstraktaten indeholder en såkaldt fleksibilitetsbestemmelse. 
Den bemyndiger Rådet til med enstemmighed at vedtage et forslag med 
henblik på at opfylde et af forfatningstraktatens mål, selv om forfat-
ningstraktaten ikke indeholder den fornødne hjemmel. Fleksibilitetsbe-
stemmelsen er udvidet i forhold til den eksisterende, idet den gælder 
alle politikområder i forfatningstraktatens del tre (og ikke kun det indre 
marked som i den nuværende artikel 308). Samtidig styrkes den parla-
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mentariske kontrol, idet Europa-Parlamentet kan blokere for en anven-
delse af fleksibilitetsbestemmelsen. I dag skal Europa-Parlamentet blot 
høres.  

Hovedprincipperne fra det nuværende regelsæt omkring etablering af 
et forstærket samarbejde overføres til forfatningstraktaten, og mulig-
heden vil som udgangspunkt gælde for alle dele af EU-samarbejdet. 
Formålet skal være at realisere EUs mål, og det skal være åbent for alle 
lande. Samtidig skal det udelukkende anvendes som en sidste udvej. For 
at etablere et forstærket samarbejde kræves det, at mindst en tredjedel 
af landene deltager.  

For første gang indeholder forfatningstraktaten nu en formaliseret 
procedure for frivillig udtræden af EU.  

Det skal også bemærkes, at de danske forbehold videreføres med for-
fatningstraktaten. Dog betyder opbygningen af forfatningstraktaten, at 
det retlige forbehold vil få større rækkevidde, end det har i dag, idet fx 
også det politimæssige samarbejde inddrages. Som noget nyt er der 
samtidig indarbejdet en ret for Danmark til at træffe beslutning om en 
generel omdannelse af det retlige forbehold. En sådan ændring, der kun 
kan ske gennem en folkeafstemning, vil indebære, at det bliver muligt 
for Danmark at træffe beslutning om deltagelse i samarbejdet om retli-
ge og indre anliggender fra sag til sag. 

 
DEN ØKONOMISKE POLITIK I EU 

Samarbejdet om den økonomiske politik i EU er karakteriseret ved en 
fælles valuta- og pengepolitik for deltagerne i eurosamarbejdet, mens 
finanspolitikken fortsat er et nationalt anliggende. For at sikre sunde 
offentlige finanser og undgå et uhensigtsmæssigt samspil mellem den 
fælles pengepolitik og de nationale finanspolitikker indeholder trakta-
ten – samt stabilitets- og vækstpagten – en række bestemmelser for 
finanspolitikken og den øvrige økonomiske politik. Alle EU-lande skal 
efterleve disse traktatbestemmelser, men det er kun eurolandene, der 
kan pålægges sanktioner. Se boks 2 for en nærmere beskrivelse. 

Rammerne for samarbejdet om den økonomiske politik fastholdes i 
forfatningstraktaten, og en række af artiklerne er således overført mere 
eller mindre ordret. Som det vil fremgå, er der dog foretaget enkelte 
tilpasninger. Overordnet set afspejler tilpasningerne det forhold, at eu-
rosamarbejdet nu er en realitet, samt at en række EU-lande ser ud til at 
forblive uden for eurosamarbejdet for en længere periode. Der er dog 
ikke kun tale om rent tekniske tilpasninger. Eksempelvis er der også sket 
en let styrkelse af eurolandenes beslutningskompetence og Kommissio-
nens position.  
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Forfatningstraktatens tilpasninger i det økonomisk-politiske samarbejde 
Som noget nyt indeholder forfatningstraktaten en afdeling, der kun 
angår eurolandene (artikel III-194 til III-196). Her fremgår det, at der er 
mulighed for at træffe foranstaltninger med henblik på at styrke sam-
ordningen og overvågningen af eurolandenes budgetdisciplin. Ligeledes 
fremgår det, at der skal udarbejdes overordnede økonomisk-politiske 
retningslinjer, der kun vedrører euroområdet.  

Eurogruppen, der er en uformel gruppe bestående af økonomi- og fi-
nansministrene fra eurolandene, bliver indskrevet i forfatningstraktaten. 
Eurogruppen skal fortsat mødes uformelt efter behov, og formålet er at 
drøfte eurorelaterede spørgsmål. Det fastslås ligeledes, at der skal væl-

DE EKSISTERENDE RAMMER FOR SAMARBEJDET OM DEN ØKONOMISKE 
POLITIK I EU Boks 2 

Rammerne for det økonomisk-politiske samarbejde i EU omfatter bl.a. en procedure 

for samordning af den økonomiske politik, hvor det centrale redskab er "de overord-

nede økonomisk-politiske retningslinjer", jf. artikel 99 (ny artikel III-179). Retningslin-

jerne indeholder anbefalinger til den økonomiske politik i EU generelt samt specifikke 

anbefalinger til de enkelte lande. De er ikke juridisk bindende, men forpligter poli-

tisk, og Ecofin-Rådet kan rette en henstilling til et land, såfremt dets økonomiske poli-

tik ikke er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer, eller hvis der er ri-

siko for, at landets økonomiske politik bringer ØMUens rette virkemåde i fare.  

Traktaten indeholder også et forbud mod monetær finansiering af offentlige un-

derskud (nuværende artikel 101/ny artikel III-181), og der er ligeledes forbud mod, at 

et land kan hæfte for et andet lands gæld, den såkaldte "no bail out clause" (nuvæ-

rende artikel 103/ny artikel III-183).  

Den centrale finanspolitiske bestemmelse findes i den nuværende artikel 104 (ny ar-

tikel III-184). Her fremgår forbuddet mod "uforholdsmæssigt store underskud" og 

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

taten (protokol nr. 20) defineres et uforholdsmæssigt stort underskud som et budget-

underskud på mere end 3 pct. af BNP eller en offentlig bruttogæld på mere end 60 

pct. af BNP. Mens alle EU-lande1 er omfattet af forbuddet, er det kun eurolandene, 

der kan pålægges at træffe foranstaltninger til at nedbringe uforholdsmæssigt store 

underskud og i sidste ende pålægges sanktioner. Som supplement til traktatbestem-

melserne om finanspolitikken vedtog EU-landene i 1997 stabilitets- og vækstpagten, 

der konkret består af en topmøderesolution og to rådsforordninger.2 Stabilitets- og 

vækstpagten har til formål at tilskynde til en varig budgetdisciplin og forpligter alle 

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

lemlangt sigt. Som en uddybning af proceduren i artikel 104 fastlægger pagten end-

videre en forholdsvis stram tidsplan for gennemløbet af proceduren, fra konstaterin-

gen af at et land har et uforholdsmæssigt stort underskud, til landet pålægges sank-

tioner.  

1 Storbritannien er dog undtaget fra forbuddet, så længe landet ikke deltager i eurosamarbejdet. 
2 Resolution fra Det Europæiske Råd: EF-Tidende C 236, 2. august 1997. De to forordninger: EF-Tidende L 209, 2. 

august 1997.  
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ges en fast formand for eurogruppen for en periode på to og et halvt år 
(ny artikel III-195 og protokol nr. 12).  

I henhold til forfatningstraktaten forstærkes eurolandenes beslut-
ningskompetence i nogen grad. Det betyder, at beslutninger vedrørende 
eventuelle uoverensstemmelser mellem et eurolands økonomiske politik 
og de overordnede retningslinjer skal træffes af eurolandenes økonomi- 
og finansministre alene (ny artikel III-197, stk. 4). Det samme gælder i 
forbindelse med stabilitetsprogrammerne. I proceduren om uforholds-
mæssigt store underskud suspenderes udelandenes stemmeret allerede 
ved beslutningen om eksistens af et sådant underskud, dvs. et offentligt 
budgetunderskud på over 3 pct. af BNP. I henhold til det gældende re-
gelsæt indgår udelandene på nuværende tidspunkt i disse beslutninger. 
Når der skal optages et nyt land i euroområdet, skal Ecofin-Rådet frem-
over træffe beslutning på baggrund af en henstilling fra et kvalificeret 
flertal af de ministre, som repræsenterer eurolandene (ny artikel III-198).  

Forfatningstraktaten tildeler Kommissionen en let styrket rolle i for-
bindelse med proceduren om uforholdsmæssigt store budgetunderskud 
samt den multilaterale overvågning af den økonomiske politik. Hvis 
Kommissionen finder, at der er eller kan opstå et uforholdsmæssigt stort 
underskud i et land, skal den afgive en udtalelse til det pågældende 
land og underrette Ecofin-Rådet herom (ny artikel III-184, stk. 5). Ifølge 
det nuværende traktatgrundlag (artikel 104, stk. 5) skal Kommissionen 
blot underrette Ecofin-Rådet. Fremover skal Ecofin-Rådet træffe beslut-
ninger om eksistens af et uforholdsmæssigt stort underskud på bag-
grund af et forslag fra Kommissionen. Det sker nu på baggrund af en 
henstilling. Denne ændring styrker Kommissionens position, fordi det 
kræver enstemmighed i Ecofin-Rådet at ændre et forslag fra Kommissi-
onen (jf. den nye artikel III-395), mens en henstilling fra Kommissionen 
kan ændres med kvalificeret flertal. Alle andre beslutninger i procedu-
ren om uforholdsmæssigt store underskud skal som hidtil træffes på 
baggrund af henstillinger fra Kommissionen. Inden for rammerne af den 
multilaterale overvågning vil Kommissionen fremover kunne give et 
land en "direkte" advarsel (ny artikel III-179, stk. 4), såfremt dets øko-
nomiske politik ikke er i overensstemmelse med de overordnede ret-
ningslinjer, eller hvis der er risiko for, at den bringer ØMUens rette vir-
kemåde i fare. I henhold til de nuværende regler (artikel 99, stk. 4), kan 
Kommissionen blot henstille til, at Ecofin-Rådet retter en henstilling til 
det pågældende land.  

I forbindelse med samarbejdet om den økonomiske politik introduce-
rer forfatningstraktaten den almindelige lovgivningsprocedure på tre 
nye områder, hvorved Europa-Parlamentets indflydelse øges. Det drejer 
sig om overvågningen af overensstemmelsen med de overordnede øko-
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nomisk-politiske retningslinjer (ny artikel III-179, stk. 6), muligheden for 
ændring af visse artikler i ESCB-statutten (ny artikel III-187, stk. 3) samt 
de nødvendige foranstaltninger for euroens anvendelse (ny artikel III-
191). I det eksisterende traktatgrundlag anvendes i stedet bl.a. den så-
kaldte samarbejdsprocedure og samstemmende udtalelse fra Europa-
Parlamentet. 

Tilknyttet forfatningstraktaten findes som noget nyt en erklæring (nr. 
17) om stabilitets- og vækstpagten. Dermed traktatfæstes pagten for 
første gang. I erklæringen bekræftes landenes forpligtelser i henhold til 
pagten, og det understreges bl.a., at landene i perioder med økonomisk 
opsving bør konsolidere de offentlige finanser og forbedre budgetstil-
lingen.  

 
DET MONETÆRE SAMARBEJDE I EU 

Reglerne om det monetære samarbejde i EU er ikke ændret substantielt 
i forfatningstraktaten. Det betyder bl.a., at forholdet mellem ECB og de 
nationale centralbanker fortsætter som hidtil, ligesom ECBs primære 
målsætning forbliver fastholdelse af prisstabilitet. I boks 3 findes en 

 

DET EKSISTERENDE MONETÆRE SAMARBEJDE I EU Boks 3 

Siden euroens indførelse den 1. januar 1999 har eurolandene ført en fælles penge- og 

valutakurspolitik, og den primære målsætning er prisstabilitet (nuværende artikel 

105/ny artikel III-185). Derudover skal pengepolitikken understøtte euroområdets øv-

rige økonomiske politikker, såfremt dette ikke strider imod den primære målsætning 

om prisstabilitet. Pengepolitikken gennemføres via det fælles centralbanksystem, eu-

rosystemet, der består af de nationale centralbanker fra eurolandene og ECB. Det Eu-

ropæiske System af Centralbanker (ESCB) består af ECB og de nationale centralbanker 

fra samtlige EU-lande. Så længe der er EU-lande uden for eurosamarbejdet, er det 

nødvendigt at skelne mellem eurosystemet og ESCB.  

ECB og de nationale centralbanker er uafhængige i gennemførelsen af deres opga-

ver (nuværende artikel 108/ny artikel III-188). De nationale centralbanker udgør en 

integreret del af arbejdet i ESCB. De deltager i ECBs besluttende organer og i den be-

slutningsforberedende proces, ligesom den praktiske udførelse af beslutningerne alt-

overvejende sker via de nationale centralbanker. Styrelsesrådet er ECBs øverste beslut-

tende organ. Centralbankerne fra de EU-lande, som ikke har indført euroen, deltager 

kun i den del af samarbejdet, der foregår i Det Generelle Råd.  

EU-landene uden for eurosamarbejdet betragter deres valutakurspolitik som et 

spørgsmål af fælles interesse (nuværende artikel 124/ny artikel III-200). Bortset fra 

Danmark og Storbritannien, der har en traktatfæstet undtagelse, er alle udelande på 

sigt ifølge traktaten forpligtet til at indføre euroen. For at deltage i euroen vil lande-

ne skulle opfylde konvergenskriterierne, herunder skulle deltage mindst 2 år i EUs va-

lutakurssamarbejde, ERM2, uden alvorlige spændinger. For øjeblikket er de eneste 

deltagere i ERM2 Danmark, Estland, Litauen og Slovenien. 
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nærmere beskrivelse. Regelværket for det monetære samarbejde frem-
går af traktaten samt ESCB-statutten, og disse bestemmelser er som ho-
vedregel overført nærmest ordret til forfatningstraktaten. Der er dog 
foretaget enkelte tilpasninger.  

 
Forfatningstraktatens tilpasninger i det monetære samarbejde 
Begrebet "eurosystemet", der betegner ECB og de nationale central-
banker fra eurolandene, er indført af ECB for at gøre det nemmere at 
forstå centralbankstrukturen i euroområdet, da det eksisterende trak-
tatgrundlag kun omtaler ECB og ESCB. Som noget nyt refererer forfat-
ningstraktaten nu også eksplicit til eurosystemet.  

Proceduren for udnævnelse af medlemmer af ECBs direktion ændres 
med forfatningstraktaten (artikel III-382). Sådanne udnævnelser skal 
ikke længere ske efter fælles overenskomst blandt stats- og regerings-
cheferne, men derimod med kvalificeret flertal. Dermed bringes denne 
udnævnelsesprocedure på linje med udnævnelsesprocedurerne for an-
dre EU-poster. 
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Gennemsigtighed på kapitalmarkeder 

Jesper Ulriksen Thuesen, Kapitalmarkedsafdelingen 
 

INDLEDNING 

Både politisk og akademisk er der meget fokus på gennemsigtighed på 
kapitalmarkederne. Gennemsigtighed påvirker direkte prisdannelsen og 
dermed effektiviteten på markederne. Derfor er der mange interessen-
ter i debatten om gennemsigtighed, og de forskellige markedsdeltagere 
har ofte forskellige interesser i gennemsigtighed. Denne artikel beskri-
ver de væsentligste forhold, som skal tages i betragtning i forbindelse 
med gennemsigtigheden ved selve handelsfunktionen på kapitalmarke-
der.1 Der findes ikke noget universelt svar på, hvad der er den "rigtige" 
gennemsigtighed. Forskellige markeder og markedssegmenter kræver 
forskellige løsninger, og både typen og mængden af gennemsigtighed 
har betydning for, hvordan markederne kommer til at fungere. 

I EU-regi har spørgsmålet om gennemsigtighed i bred forstand spillet en 
vigtig rolle i arbejdet med den såkaldte finansielle handlingsplan2. Den 
form for gennemsigtighed, der direkte relaterer sig til handelsfunktionen, 
er især søgt reguleret med det nye direktiv om markeder for finansielle 
instrumenter, det såkaldte MiFID3. For flere af de vigtige direktivbestem-
melser om gennemsigtighed vil det reelle indhold først være klart, når der 
senere er vedtaget tilhørende gennemførelsesbestemmelser4. Udformnin-
gen af den samlede nye EU-regulering for gennemsigtighed vil få stor 
betydning for udviklingen af de europæiske kapitalmarkeder. 

 
HENSYN I FORBINDELSE MED MARKEDSGENNEMSIGTIGHED 

Det overordnede formål med kapitalmarkeder er at bidrage til den 
bedst mulige allokering af samfundets kapital. Velfungerende markeder 

 1
 I boks 1 findes en beskrivelse af gennemsigtighed i bredere forstand. 

2
  For yderligere oplysninger om den finansielle handlingsplan, jf. Kurek (2004). 

3
  Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004. Medlemslandene skal senest 1. 

maj 2006 have implementeret direktivets bestemmelser og de kommende gennemførelsesbestem-
melser i national lovgivning. Forkortelsen MiFID stammer fra det engelske "Markets in Financial In-
struments Directive". 

4
  Efter den såkaldte Lamfalussy-procedure vedtager Rådet og Europa-Parlamentet rammelovgivning 

med de centrale principper for det pågældende område. Dette er gjort med MiFID. De mere tekniske 
dele bliver efterfølgende fastlagt i gennemførelsesbestemmelser. Gennemførelsesbestemmelser bli-
ver fastlagt i en såkaldt komitologi-procedure af Europa-Kommissionen bistået af højtstående repræ-
sentanter for medlemslandene. Lamfalussy-proceduren er beskrevet yderligere i Kurek (2004). 
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for køb og salg af værdipapirer er i hele samfundsøkonomiens interesse; 
det gælder virksomheder, investorer, opsparere, boligejere, skattebor-
gere, forbrugere osv. Både investorer og låntagere skal have mulighed 
for at kunne gennemføre værdipapirhandler til priser, der afspejler for-
holdet mellem efterspørgsel og udbud af kapital. Det kræver velfunge-
rende markeder med konkurrence og effektiv prisdannelse. Vurdering af 
gennemsigtigheden skal derfor ske på baggrund af, hvordan gennem-
sigtigheden kan bidrage til at sikre velfungerende kapitalmarkeder.  

Den overvejende del af den samlede kapitalformidling sker over de 
professionelle markeder, engrosmarkederne, hvor markedsaktørerne er 

GENNEMSIGTIGHED I BREDERE FORSTAND Boks 1 

Ord som gennemsigtighed eller transparens bruges ofte om vidt forskellige begreber. 

I den bredeste betydning omfatter gennemsigtighed alle de informationer, der kan 

have betydning for priser og transaktioner på kapitalmarkederne. Det kan dreje sig 

om information om: 

 

Udstederen (hvem?) 

Relevante oplysninger om udstederen omfatter regnskabsinformationer og øvrige op-

lysninger om  kreditværdighed, herunder en eventuel rating. Hertil kommer fx oplys-

ninger om udstederens juridiske status, branchetilhørsforhold, opbygningen af orga-

nisation, herunder tilgang til corporate governance, samt informationer om fremtidi-

ge strategier og forventninger. 

 

Udstedelsen (hvad?) 

Oplysninger om udstedelsen omfatter fx størrelsen af udstedelsen, tilknyttede rettig-

heder såsom stemmerettigheder og optioner, rente, løbetid, særlige juridiske forhold 

og henvisninger til lov og værneting. 

 

Marked (hvor?) 

Oplysninger om, hvor et finansielt produkt handles, omfatter for det første, om der 

handles over et reguleret marked, dvs. en børs eller  en autoriseret markedsplads, el-

ler om der handles på ikke-regulerede markeder. Herefter kommer en række oplys-

ninger om indholdet af de regelsæt, der gælder specifikt for det pågældende mar-

ked, og som er fastlagt diskretionært af dette marked. Det er fx regler om deltager-

kreds og regler for clearing og afvikling. 

 

Markedsindretning (hvordan og hvornår?) 

Information om markedsindretningen omfatter bl.a. beskrivelser af udstedelsesmeto-

der (fx auktion, tap eller syndikering), typen af handelssystem (fx elektronisk handel, 

floor-trading eller telefonbaseret handel) samt ordrestørrelser, prisstilleraftaler og 

andre forhold omkring markedsdesign, der påvirker mekanismen for prisdannelse. 

Af særlig interesse for denne artikel er typen og graden af den information om pri-

ser og mængder, der er til stede såvel før som efter handlers indgåelse. 
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værdipapirhandlere og institutionelle investorer. Det er her, de store 
beløb vedrørende pensionsopsparere, boligejere, virksomheder mv. om-
sættes. Når der fastlægges vilkår for gennemsigtighed, må hensynet til 
engrosmarkederne derfor veje tungest. 

Detailmarkederne er af mindre betydning for den samlede kapitalal-
lokering. Effektive detailmarkeder kan dog være af betydning for den 
enkelte (mindre) markedsdeltager. Det gælder fx i forbindelse med bo-
ligfinansiering, som typisk udgør den største enkeltpost i husholdnin-
gernes økonomi. Og det gælder for den mindre investor med place-
ringsbehov. 

Det er væsentligt at pointere, at prioritering af hensynet til engros-
markederne ikke er i modstrid med hensynet til at sikre den bedst muli-
ge gennemsigtighed på detailmarkederne. Et velfungerende engros-
marked er en forudsætning for et velfungerende detailmarked. Hertil 
kommer, at strukturelle fremskridt på engrosmarkeder, herunder for 
gennemsigtighed,  i mange tilfælde vil gøre det lettere at gennemføre 
tilsvarende forbedringer i den måde, hvorpå detailmarkeder kan indret-
tes. 

 
GENNEMSIGTIGHED PÅ BAGGRUND AF FØR- OG 
EFTERHANDELSINFORMATION 

Der skelnes overordnet mellem to former for markedsinformation, før-
handelsinformation og efterhandelsinformation. 

 
Førhandelsinformation 
Ved førhandelsinformation forstås markedsinformation, der er tilgæn-
gelig op til og på det tidspunkt, hvor en handel indgås. Der er typisk tale 
om information om priser og ordrestørrelser, der kan købes og sælges til 
i markedet. Førhandelsinformation giver markedsdeltagerne mulighed 
for løbende at observere udviklingen i markedet og for at foretage kon-
krete transaktioner til på forhånd kendte priser og mængder. Når man 
skal vurdere et markeds funktionalitet, er det derfor vigtigt at se på 
omfanget og kvaliteten af den tilgængelige førhandelsinformation. 
Boks 2 illustrerer forskellige karakteristika ved forskellige typer af før-
handelsinformation. 

 
Efterhandelsinformation 
Med efterhandelsinformation menes markedsinformation, der er til-
gængelig efter handelstidspunktet. Det kan være information om en-
kelthandler eller aggregeret information om hver handlers eller et mar-
keds samlede aktivitet i en given periode. Information om enkelthandler 
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kan bl.a. omfatte pris, mængde, tidspunkt for handlens indgåelse samt 
identifikation af køber og sælger. 

I EU er der krav om, at markedsdeltagerne skal indberette deres hand-
ler1. En markedsdeltager indberetter handler til den kompetente myn-
dighed i sit hjemland. Fx vil en handel i østrigske statspapirer indgået 
mellem en britisk indberetningspligtig bank og en tysk indberetnings-
pligtig bank blive indberettet til de britiske myndigheder af den ene 
bank og til de tyske myndigheder af den anden bank, mens de østrigske 
myndigheder ikke vil modtage indberetninger. 

Krav om indberetninger tjener flere overordnede formål, nemlig hen-
synet til markedsovervågningen, hensynet til gennemsigtigheden på 
markedet og hensynet til at give markedsdeltagerne mulighed for at 
tjekke, om afregningen er sket til de rigtige priser.    

Af hensyn til den markedsovervågning, der foretages af myndighe-
derne, er det nødvendigt, at den relevante myndighed har adgang til 
information om enkelthandler. Kun på den baggrund er det muligt for 
denne myndighed at foretage en løbende overvågning af markedet og 
at undersøge fx sager om insiderhandel og  kursmanipulation. Det er en 
fordel for denne form for markedsovervågning, at indberetning sker 
hurtigt efter, en handel er indgået. Det er her væsentligt at skelne mel-
lem behov for indberetninger og behov for offentliggørelse af indbe-
retninger. En effektiv markedsovervågning fra myndighedernes side 
kræver ikke, at handler offentliggøres. 

En væsentlig del af kontrollen med markedet foretages imidlertid af 
markedet selv, dvs. af markedsdeltagerne, der selv har en direkte inte-
resse i, at reglerne for markedet overholdes.  

Når indberetninger offentliggøres, er det for at øge gennemsigtighe-
den i markedet. Efterhandelsinformation vil i sagens natur altid være 

 1
  Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer. 

EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KARAKTERISTIKA VED 
FØRHANDELSINFORMATION Boks 2  

 

 Kvalitet 
Marginale omkostninger  
ved fremskaffelse 

Omkostninger ved 
videredistribution 

Elektronisk handel 
med bindende pris-
stillelse 

Høj 
 
 

Ingen 
 
 

Lav 
 
 

Bloomberg, Reuters 
mfl. (indikative 
bud/udbud) 

Middel 
 
 

Ingen (hvis der er nogen,
der frivilligt 
byder/udbyder) 

Lav 
 
 

Telefonmarkedet Middel/lav Høj Høj 
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historisk information – med en kortere eller længere historie. Jo større 
forsinkelsen er på indberetninger og/eller offentliggørelse heraf, og jo 
større prisvolatiliteten er på markedet, jo større usikkerhed vil der være 
om, hvorvidt efterhandelsinformationen afspejler aktuelle handelspriser.  
Hensynet til gennemsigtigheden betyder ikke altid, at hver enkelt han-
del skal offentliggøres. Hvis markedet eksempelvis har adgang til rele-
vant førhandelsinformation om den løbende prisdannelse, vil offentlig-
gørelse af enkelthandler ikke bidrage yderligere til gennemsigtigheden i 
prisdannelsen1. 

Hensynet til markedsdeltagernes behov for at kunne tjekke, om der er 
afregnet til de rigtige priser, har en anden karakter. Sådanne tjek kan 
ske efter handelsdagens slutning og stiller således heller ikke krav om 
hurtig offentliggørelse.  

 
Indberetninger anvendes også til statistik. Herved forstås aggregeret og 
struktureret efterhandelsinformation, ofte dækkende en hel handelsdag 
eller en endnu længere periode. Statistikken kan omfatte det samlede 
handelsomfang i markedet, dvs. samtlige deltageres handelsomfang – 
eventuel præciseret med high, low, mid, volume etc. – og danne grund-
lag for markedsdeltageres og andre analytikeres arbejder. 

 
Endelig kan indberetninger anvendes som pejlemærke for best execution 
– altså bestemmelser om, at værdipapirhandlere skal udføre kunders or-
drer på de for kunderne mest gunstige betingelser, givet markedsforhol-
dene – når der ikke ad andre kanaler kan tilvejebringes bedre information 
til dette formål. Det er dog her værd at bemærke, at best execution hand-
ler om andet og mere end priser2, og at priserne på et engrosmarked ofte 
ikke vil være direkte anvendelige for best execution, jf. boks 3. 

 
MARKEDSINFORMATION, GENNEMSIGTIGHED OG LIKVIDITET3 

Ingen entydig påvirkning fra markedsinformation til gennemsigtighed 
En given type markedsinformation kan påvirke gennemsigtigheden på 
forskellig vis alt efter, hvilket marked der er tale om. Fx vil hurtig offent-

 1
  Hensynet til gennemsigtighed stiller i sig selv heller ikke nødvendigvis krav om, at indberetninger 

skal foretages enkeltvis. Men af hensyn til markedsovervågningen skal der under alle omstændighe-
der ske indberetning af enkelthandler.  

2
  I dansk regulering er reglerne om best execution formuleret som:  

 "Værdipapirhandleren skal ved udførelsen af modtagne ordrer sikre den efter omstændighederne, 
herunder tid og mængde, bedst mulige pris samt bedste betingelser i øvrigt for sine kunder (best execu-
tion). Kundens forhold er afgørende for, hvad der i den konkrete situation er best execution. (§ 5 i Be-
kendtgørelse om god værdipapirhandelsskik, Bekendtgørelse nr. 72 af 31. januar 2003.) 

 Også af MiFID fremgår det klart, at best execution handler om andet end prisen, jf. artikel 21, stk.1. 
3
 I fx Lee (2002), Madhavan (2002) og Holland (2000) findes oversigter over den akademiske litteratur 

på dette område. 
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liggørelse af indgåede handler kunne øge gennemsigtigheden i et tele-
fonbaseret marked, hvor opdateret førhandelsinformation om bedste 
bud og udbud ikke er umiddelbart tilgængelig fra én central kilde. No-
get tilsvarende kan gælde for såkaldt floor-trading-markeder, hvor dea-
lerne fysisk signalerer tilbud om køb og salg til hinanden. Ideelt set ville 
samtlige dealere her skulle være i uafbrudt kontakt med hver og en af 
deres kolleger på "gulvet" for at have fuld førhandelsinformation. Der-
imod vil offentliggørelse af indgåede handler som ovenfor nævnt ikke 
øge gennemsigtigheden i fx et elektronisk marked med adgang til før-
handelsinformation om aktuelle bud og udbud. 

Hvis man ønsker at ændre på gennemsigtigheden i et marked, er det 
derfor vigtigt at tage udgangspunkt i det konkrete marked og de mu-
ligheder og behov for gennemsigtighed, der eksisterer. 

 
Graden af gennemsigtighed har betydning 
Ikke kun typen, men også graden af gennemsigtighed har betydning for 
den måde, hvorpå kapitalmarkederne fungerer. Mens gennemsigtighed 
er en forudsætning for en velfungerende prisdannelse, kan det – af-
hængigt af det konkrete marked – være hensigtsmæssigt at begrænse 
mængden af nogle former for markedsinformation. Det drejer sig typisk 
om hurtig offentliggørelse af efterhandelsinformation om enkelthand-
ler. I nogle tilfælde vil også visse former for førhandelsinformation kun- 

FORSKELLE I PRISER PÅ ENGROS- OG DETAILMARKEDER Boks 3  

Forskelle i priser på engros- og detailmarkeder kan skyldes flere forskellige forhold. For 

det første vil en værdipapirhandler, som modtager en ordre fra en kunde, sjældent 

kunne gå i engrosmarkedet og købe netop den mængde af et givent værdipapir, kun-

den ønsker. I engrosmarkedet er handelspoststørrelserne typisk meget store set i forhold 

til handelspoststørrelserne på detailmarkedet. Det betyder, at værdipapirhandleren 

midlertidigt må lade den resterende mængde værdipapirer gå ind på sin egenbehold-

ning, som dermed ændres i forhold til det ønskede. For det andet sker prisdannelsen på 

engrosmarkeder og detailmarkeder typisk på baggrund af beløb af meget forskellig 

størrelse. Fx er det på engrosmarkedet for danske statspapirer kun bud og udbud på 

over 20 mio.kr., der kan opdatere markedsinformationen om bedste bud og udbud, 

mens der på detailmarkedet sker en opdatering på baggrund af bud og udbud på 1.000 

kr. eller mere. Prisen på bedste bud/udbud kan alene af den grund være forskellig på de 

to markeder på et givent tidspunkt – selv om vedvarende prisforskelle for store beløb 

ville give anledning til arbitragehandel og dermed udligning af prisforskellene. For det 

tredje kan der være forskel på de operationelle risici forbundet med indgåelse af hand-

ler på henholdsvis detail- og engrosmarkeder. Det gælder, hvis der på engrosmarkeder 

er gentlemen agreements om, at man ikke udnytter situationen, hvis en modpart er 

kommet i klemme i en handel som følge af systemnedbrud etc., og hvis kunder på de-

tailmarkedet typisk vil kræve handlen eksekveret – eventuel med tillæg af erstatning – 

hvis der er sket en fejl hos værdipapirhandleren. 
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TRADE-OFFS MELLEM GENNEMSIGTIGHED OG LIKVIDITET Boks 4 

Eksempel 1: Efterhandelsinformation 

For at sikre likviditet i et marked anvendes ofte market makere, der løbende stiller 

samtidige købs- og salgspriser for givne beløb. Udgangspunktet er her et meget 

uigennemsigtigt marked, hvor mere gennemsigtighed kun kan skabes ved at kræve 

en hurtigere offentliggørelse af efterhandelsinformation. Der vil i begyndelsen være 

få handler, da både låntagere og investorer vil være utilbøjelige til at indgå i transak-

tioner, som de ikke kan få informationer om. 

I takt med, at gennemsigtigheden øges, vil pristilpasning ske hurtigere, og konkur-

rencen mellem market makerne vil indsnævre spread'et. Kundesiden vil derfor få sta-

digt større incitament til at låne/placere på det stadigt mere effektive marked. 

Market makerne vil derimod – alt andet lige – blive mindre tilbøjelige til at handle 

kundesidens ordrer, efterhånden som gennemsigtigheden øges. Med de indsnævrede 

spreads og den hurtigere pristilpasning vil de skulle påtage sig stadigt større risici un-

der det forløb, hvor de skal nå at handle kundesidens ordrer af i markedet, før mar-

kedet rykker sig. I nogle tilfælde kan der endog opstå risici for, at markedet bevidst 

vil kunne "squeeze" en market maker, hvis markedet ved, at han har taget en stor 

kundeordre. Disse såkaldte revelation risks vil være større, jo større ordrer der er tale 

om, og jo færre handler der er i det pågældende papir. 

Konsekvensen er enten, at market makerne vil tage sig bedre betalt i form af et hø-

jere spread, eller at market makerne vil vælge at handle deres kundeordrer af i andre 

markeder, hvor der ikke stilles krav om den samme grad af efterhandelsinformation – 

såkaldt "regulation arbitrage". I begge tilfælde vil prisdannelsen blive mindre effektiv 

i det marked, vi betragter, og likviditeten vil falde. 

 

 
 

Eksempel 2: Førhandelsinformation 

Udgangspunktet er på samme måde som ovenfor et marked, hvor den løbende likvi-

ditetsstillelse foretages af brokere eller market makere, der løbende stiller samtidige 

købs- og salgspriser for givne beløb. Ved at stille op med kombinationer af priser og 

beløb, hvortil der rent faktisk kan handles, giver market makerne en form for optio-

ner til markedet. Market makernes betaling for at stille optioner til rådighed afspejles 

Information

Likviditet

Information

Likviditet
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TRADE-OFFS MELLEM GENNEMSIGTIGHED OG LIKVIDITET – FORTSAT  Boks 4  

i den forskel, spreadet, der er mellem de stillede købs- og salgspriser. I et ugennem-

sigtigt marked vil det være muligt for market makerne at opretholde et relativt stort 

spread. Dermed vil de optioner, market makerne giver markedet, kunne lyde på rela-

tivt store beløb. Med andre ord vil market makerne kunne bidrage med en stor 

mængde likviditet. Hvis man i et sådant marked indfører øget gennemsigtighed, fx 

ved at der tilvejebringes konkret førhandelsinformation om samtlige market makeres 

prisstillelse, opnår man i første omgang en mere effektiv prisdannelse, fordi den øge-

de konkurrence mellem market makerne vil betyde en indsnævring af spreadet til 

gavn for kundesiden. Men det indsnævrede spread betyder samtidig – alt andet lige –  

at market makerne ikke vil stille den samme mængde likviditet til rådighed for mar-

kedet. Resultatet kan derfor ligesom i eksempel 1 ovenfor blive et mindre likvidt mar-

ked. 

Anm.: Ovenstående er inspireret af bl.a. Gravelle (2002) og Madhavan, Porter and Weaver (2003). 

 
ne påvirke likviditeten negativt. Boks 4 indeholder eksempler på, hvor-
ledes gennemsigtighed kan påvirke likviditeten. 

 
Forskellige markeder kræver og muliggør forskellige løsninger for 
gennemsigtighed 
Førhandelsinformation af høj kvalitet vil give markedsdeltagerne de 
bedste muligheder for at foretage transaktioner til på forhånd kendte 
priser og mængder. Førhandelsinformation af høj kvalitet vil fx være til 
stede i elektroniske handelssystemer, hvor der samtidig eksisterer obli-
gatoriske prisstillerordninger, således som det i dag er tilfældet for 
mange af de europæiske statspapirmarkeder. Sådanne ordninger kan 
bæres af markeder, hvor der handles store, likvide og standardiserede 
produkter, hvad enten dette er statspapirer eller store aktieudstedelser. 

Omvendt vil det i markeder, hvor der handles mindre og illikvide pro-
dukter, typisk små aktieudstedelser, ikke være rationelt at etablere lø-
bende førhandelsinformation af høj kvalitet. Fx vil der i disse markeder 
typisk ikke kunne etableres et forretningsmæssigt grundlag for at indfø-
re elektronisk handel, ligesom market makere vil skulle have en prohibi-
tiv høj betaling for at påtage sig de risici, der er knyttet til en forpligtel-
se til løbende at stille priser i et illikvidt produkt. 

Mellem disse to yderpunkter er der selvsagt en stor gruppe af produk-
ter, hvor det i større eller mindre grad vil være muligt at etablere for-
skellige former for førhandelsinformation. Som eksempel kan nævnes 
de danske realkreditobligationer. Her er tale om en lang række forskel-
lige serier, hvoraf nogle er blandt de største og mest likvide på det dan-
ske obligationsmarked, mens andre kun sjældent handles. Endvidere 
indeholder nogle realkreditobligationer optionselementer, som vanske-
liggør prisfastsættelse, mens andre er mere ligetil. 
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TILGANGEN TIL GENNEMSIGTIGHED I DET NYE DIREKTIV OM MARKEDER 
FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 

Myndigheder og markedsoperatører  
Formelle regler om gennemsigtighed fastlægges både på internationalt 
niveau, fx på EU-niveau, af nationale myndigheder og i de enkelte mar-
keders egne regelsæt, fx Københavns Fondsbørs' regelsæt. Da forskelli-
ge markeder kræver forskellige løsninger for gennemsigtighed, bør der 
være et tæt samspil mellem reguleringen af markederne og den øvrige 
markedsindretning. Udvikling i markedsindretning sker løbende, bl.a. 
som følge af konsolideringer, indførelse af nye handelssystemer, ny til-
gængelig teknik, ændrede aktieklasser etc. Det betyder, at der bør være 
et tæt samspil mellem myndigheder og markedsoperatører, når det 
gælder opgaven at fastlægge den rigtige form og den rigtige mængde 
af gennemsigtighed for de enkelte markeder og markedssegmenter. Der 
ligger en særlig udfordring for myndighederne i løbende at sikre en 
tilpas fleksibel reguleringsmæssig ramme, der kan tage højde for mar-
kedernes forskellige behov. Det gælder især, når der på overordnet in-
ternationalt plan laves fælles regulering om gennemsigtighed, som det 
er tilfældet i EU. 

 
I EU-regi har spørgsmål om gennemsigtighed i bred forstand spillet en 
stor rolle i arbejdet med den såkaldte finansielle handlingsplan. Den 
form for gennemsigtighed, der direkte relaterer sig til handelssituatio-
nen, er især søgt reguleret med det nye direktiv om markeder for finan-
sielle instrumenter, det såkaldte MiFID1. 

Som beskrevet ovenfor findes der ikke nogen "one size fits all", når 
det gælder gennemsigtighed på kapitalmarkeder. Typen og graden af 
transparens må tilpasses de konkrete markeder. Bestemmelserne i selve 
MiFID tager i vid udstrækning højde for dette. Meget vil imidlertid af-
hænge af de gennemførelsesforanstaltninger, der aktuelt er under for-
handling, jf. nedenfor. 

 
Direktivets overordnede tilgang til gennemsigtighed 
Direktivet omhandler alene transparens for aktiemarkeder. Men med-
lemsstaterne kan individuelt beslutte at anvende bestemmelserne også 
for andre finansielle instrumenter, herunder obligationer. 

Ifølge direktivet vil den rigtige form for og den rigtige grad af gen-
nemsigtighed kunne bidrage til både at beskytte investorerne og at 
sikre velfungerende værdipapirmarkeder. Dette er udgangspunktet for 

 1
  Jf. særligt artiklerne 27-30 og 44-45 i dette direktiv. 
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direktivets bestemmelser om den gennemsigtighed i form af før- og 
efterhandelsinformation, der skal tilvejebringes på de europæiske ak-
tiemarkeder. Gennemsigtighed ses i direktivet som en nødvendig forud-
sætning for konkurrencen og dermed for den fortsatte integration af 
aktiemarkederne i EU. Investorerne skal til enhver tid kunne sammenlig-
ne prisen på de produkter, der udbydes, herunder prisen for det samme 
produkt handlet på forskellige markeder. 

Endelig ser direktivet gennemsigtighed som et vigtigt led i at sikre 
best execution. Investorer skal kunne kontrollere de betingelser, hvor-
under deres handler er blevet gennemført, herunder om der er afregnet 
til den rigtige pris.  

Direktivets tilgang er at sikre den samme grad af gennemsigtighed, 
uanset om aktiehandler finder sted på regulerede markeder, på de så-
kaldte Multilaterale Handelsfaciliteter1 eller uden for disse systemer. 
Således fastlægger direktivet også krav til gennemsigtighed i forbindel-
se med investeringsselskabers internalisering, dvs. når investeringssel-
skaber på systematisk vis udfører kundehandler op mod deres egenbe-
holdning. 

 
Direktivets bestemmelser om før- og efterhandelsinformation 
Direktivet medfører, at de enkelte medlemsstater over for deres respek-
tive markeder skal stille krav om, at der offentliggøres førhandelsinfor-
mation i form af aktuelle købs- og salgskurser samt markedsdybden ved 
disse priser. Oplysningerne skal være tilgængelige for offentligheden 
på, som det hedder, rimelige forretningsmæssige vilkår. De enkelte 
medlemsstater kan på baggrund af forhold som fx markedsmodel, or-
dretype og ordrestørrelse, jf. nedenfor, helt eller delvist undtage mar-
keder eller markedssegmenter for forpligtelserne til at sørge for offent-
liggørelse af førhandelsinformation. 

For efterhandelsinformation medfører direktivet, at medlemsstaterne 
skal stille krav om, at markederne offentliggør priser, mængder og tids-
punkter for transaktioner, der er gennemført med de aktier, de respek-
tive markeder har optaget til handel på deres systemer. Oplysningerne 
skal offentliggøres på rimelige forretningsmæssige vilkår og så tæt på 
realtid som muligt. Der kan i medlemsstaterne dog gives tilladelse til at 
udskyde offentliggørelsen af disse oplysninger, hvis det kan begrundes i 
transaktionernes omfang eller art. Navnlig kan der gives tilladelse til 
udskydelse af offentliggørelse af efterhandelsinformation, når der er 

 1
 Multilaterale Handelsfaciliteter, eller MHFer, er handelssystemer uden for regulerede markeder. En 

MHF defineres i artikel 4 i MiFID som "Et multilateralt system drevet af et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der – inden for systemet og efter ufravigelige regler – sætter forskellige tredjepar-
ters interesse i køb og salg af finansielle instrumenter i forbindelse med hinanden på en sådan måde, 
at der indgås en aftale …  ". 
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tale om transaktioner, der er store i forhold til den normale markeds-
størrelse. 

 
Betydningen af gennemførelsesforanstaltningerne 
For førhandelsinformation skal der laves gennemførelsesbestemmelser 
om, hvilke købs- og salgspriser samt hvilken prisstillelse der skal offent-
liggøres sammen med oplysninger om markedsdybde ved disse priser. 
Der skal ligeledes laves gennemførelsesbestemmelser om betingelserne 
for, hvornår medlemsstaterne kan undtage fra forpligtelserne til at leve-
re førhandelsinformation.  

For efterhandelsinformation skal der laves gennemførelsesbestemmel-
ser både om indholdet af de oplysninger, der skal offentliggøres, og om 
betingelserne for hvornår og under hvilke omstændigheder, der kan 
gives tilladelse til udsættelse af offentliggørelse af indgåede handler. 

 
Vurdering af direktivets tilgang til gennemsigtighed 
Mens selve direktivet således i sig selv rummer muligheder for, at natio-
nale myndigheder i samarbejde med markedsoperatører kan fastlægge 
typer og grader af gennemsigtighed, der tilpasses de enkelte markeder, 
så vil den faktiske fleksibilitet i meget høj grad afhænge af, hvorledes 
gennemførelsesbestemmelserne udformes, og hvor detaljerede be-
stemmelser, der bliver tale om. Reelt kendes de samlede konsekvenser 
for markedsgennemsigtighed ikke, før gennemførelsesbestemmelserne 
foreligger. 

Det er væsentligt for udviklingen af de europæiske kapitalmarkeder, 
at der politisk findes den nødvendige afvejning af på den ene side hen-
synet til den nødvendige fleksibilitet i fastlæggelsen af gennemsigtig-
hed på de enkelte markeder og på den anden side hensynet til ensartet-
hed som baggrund for den fortsatte integration af de europæiske kapi-
talmarkeder. 
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Revision af vægtgrundlaget til beregning af 
Nationalbankens effektive kronekursindeks 

Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling 
 
 
Indledning 
Det effektive kronekursindeks, der løbende offentliggøres af National-
banken, er et mål for udviklingen i kronens styrke over for en kurv af 
valutaer.  Indekset beregnes ved at sammenveje en række af vore største 
handelspartneres valutaer med vægte fastlagt ud fra industrivarehande-
len. Både importen og eksporten indgår i beregningen af vægtene, jf. 
Pedersen (1998) for en nærmere beskrivelse af teknikken i beregningen.  

Siden 1997 er kronekursindekset blevet beregnet ud fra vægte baseret 
på industrivarehandlen i 1995. Fra 1. oktober 2004 anvendes et nyt 
vægtsæt baseret på industrivarehandlen i 2002, der er de seneste offent-
liggjorte tal fra OECD. Det effektive kronekursindeks revideres ikke til-
bage i tiden.   

I 1995-vægtsættet indgår 25 lande, mens der i det nye vægtsæt er 27 
lande. De to nye lande, Kina og Hongkong, er i modsætning til de øvri-
ge lande i indekset ikke medlemmer af OECD, men deres betydning i 
verdenshandlen er vokset betydeligt i løbet af perioden. Ud over udvi-
delsen af landegruppen er der ved beregning af vægtsættet foretaget 
en mindre metodeændring, der bringer beregningsmetoden på linje 
med, hvad der er international standard i dag. Ændringen har især be-
tydning for vægten til Tyskland, jf. boks 1.  
  
Det nye vægtsæt 
Det nye vægtsæt, kaldet 02-vægte, er vist i tabel 1. Den mest markante 
ændring i forhold til 1995-vægtene er et fald fra 27,4 pct. til 21,0 pct. i 
vægten til Tyskland, der er Danmarks største samhandelspartner. Faldet 
forklares overvejende ved, at Tyskland i dag er mindre dominerende i 
den danske eksport end tidligere, selv om landet stadig er Danmarks 
suverænt største eksportmarked. Det tyske hjemmemarked er vokset 
svagere end flere af de andre samhandelspartners hjemmemarkeder, 
mens den høje vægt i 1995-vægtsættet afspejler forholdene efter genfor-
eningsboomet i tysk økonomi. Ca. en fjerdedel af faldet i den tyske vægt 
skyldes den tidligere nævnte metodeændring som beskrevet i boks 1. 



 

25-11-2004 08:57    Antal sider: 8   Rev. nr. 10   I:\12-SEKR\WEB-publikationer\KVO4_04 

folder\til tryk\Kronekursindeks_EHP.doc  Oprettet af Erik Haller Pedersen    

76 

Danmarks næststørste samhandelspartner har traditionelt været Sverige, 
men den position er nu overtaget af UK, mens Sverige er faldet ned på 
3. pladsen. Vægten til den japanske yen har været faldende siden 1983-
vægtsættet, og den udvikling er fortsat, således at Japan er rykket fra 
en 6. til en 9. plads i det nye vægtsæt.  

 Danmarks udenrigshandel retter sig i stigende grad mod verdens høj-
vækstområder. Det afspejler sig klart i det nye vægtsæt, hvor vægtene 

METODEÆNDRING Boks 1 

Ved beregning af vægtsættet til det effektive kronekursindeks sammenvejes dobbelt-

vejede eksportvægte med bilaterale importvægte. At eksportvægtene er dobbeltve-

jede vil sige, at der tages hensyn til, at danske industri konkurrerer med fx svensk in-

dustri ikke blot på det svenske marked, men også på andre markeder, hvortil både 

dansk og svensk industri eksporterer. Beregning af et sæt dobbeltvejede eksportvæg-

te kræver, at man kender hvert enkelt lands markedsandel i hvert enkelt land, herun-

der industriens hjemmemarkedsandel. Salg til hjemmemarkedet udgør diagonalen i 

en matrice, hvori den enkelte celle angiver eksport fra land i til land j, jf. Pedersen 

(1998) for en nærmere redegørelse for beregningerne.  

Der er forskellige tilgange til beregning af industriens salg til hjemmemarkedet. 

Hidtil er diagonalen i handelsmatricen blevet beregnet ved at tage udgangspunkt i 

produktionsværdien i industrien og trække eksporten fra. Problemet er, at der er van-

skeligheder med at skaffe tal for produktionsværdi i OECD-landene. Produktionsvær-

dien er derfor blevet beregnet ud fra tal for værditilvækst, dvs. produktionsværdi mi-

nus forbrug af råvarer, som så er blevet skaleret op. Denne tilgang har den ulempe, at 

diagonalen for en række lande bliver negativ. Det er fx tilfældet for Belgien og Hol-

land, der via sine havne har en stor import af varer, som derefter reeksporteres, dvs. 

eksport- og importtallene er blæst op. Problemet er blevet løst ved at anslå en hjem-

memarkedsandel for de pågældende lande. Vægtene for Belgien og Holland var der-

for forbundet med ekstra stor usikkerhed. 

I det nye vægtsæt er der anvendt en alternativ metode til beregning af diagonalen, 

idet der nu tages udgangspunkt i værditilvæksten i industrien direkte. Herfra trækkes 

eksporten og importen lægges til. Metoden er langt fra ideel som diskuteret i et papir 

fra BIS, jf. Turner et al. (1993) s. 116-117, men metoden hindrer negative tal i diagona-

len og er i dag standard i internationale beregninger af effektive valutakurser og an-

vendes bl.a. også af ECB, jf. Buldorini et al. (2002). 

For at vurdere konsekvenserne af metodeskiftet er der blevet beregnet et 2002-

vægtsæt efter både den gamle og den nye metode. Forskellene viser sig at være be-

grænsede for langt de fleste lande. Kun for Holland, Belgien og Tyskland er der en vis 

forskel. Den nye metode til diagonalberegningen i handelsmatricen hæver vægten 

for Belgien og Holland med ca. 0,3 procentpoint til hver. Af faldet i Tysklands vægt 

fra 95- til 02-vægtsættet på 6,4 procentpoint kan de 1,8 procentpoint tilskrives meto-

deændringen. Tysk industris hjemmemarkedsandel, der i de tidligere beregninger lå 

meget højt, er faldet til et noget lavere niveau, godt 40 pct., hvilket er på linje med 

andre større lande som fx Frankrig. For de andre lande er forskellene som følge af 

metodeændringen beskedne. 
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til bl.a. de tre østeuropæiske lande, Polen, Tjekkiet og Ungarn, er steget 
markant. For Ungarns vedkommende er der næsten tale om en tredob-
ling. Dette afspejler naturligvis også den øgede integration af de østeu-
ropæiske landes økonomier i verdensøkonomien. Også vægten til Irland, 
der er et højvækstområde, er steget meget.  

Landene i det nye vægtsæt dækker knap 90 pct. af Danmarks uden-
rigshandel, hvilket er det samme som 1995-vægtsættet. Da Danmarks 
udenrigshandel bliver mere og mere diversificeret på tværs af lande, er 
det nødvendigt at inddrage nye lande for at fastholde dækningsgraden. 
I det nye vægtsæt er medtaget Kina og Hongkong, der begge kommer 
ind med en betydelig vægt. Kina er nu Danmarks 11. største samhan-

VÆGTE TIL NATIONALBANKENS EFFEKTIVE KRONEKURS Tabel 1 

 
Dobbeltvejede 
eksportvægte

Bilaterale 
importvægte 02-vægte    

 54,4 45,6 100 95-vægte 89-vægte 83-vægte 

Tyskland (DEM) ................. 16,8 26,1 21,0 27,4 25,6 24,8 
UK (GBP) ............................ 9,8 11,2 10,4 8,6 9,8 10,6 
Sverige (SEK) ..................... 5,7 13,0 9,0 9,4 11,7 12,4 
USA (USD) ......................... 12,6 3,8 8,6 7,5 8,7 9,0 
Frankrig (FRF) .................... 6,9 5,9 6,4 7,0 6,8 6,5 
Holland (NLG) ................... 3,8 7,1 5,3 5,5 4,6 5,2 
Italien (ITL) ........................ 5,1 5,0 5,1 5,4 5,3 4,9 
Belgien (BEF) ..................... 3,9 4,4 4,1 3,8 3,5 3,2 
Japan (JPY) ........................ 5,6 1,8 3,9 5,9 6,7 7,8 
Norge (NOK) ..................... 4,5 2,8 3,7 3,7 3,9 5,3 
Finland (FIM) ..................... 2,1 3,1 2,5 3,1 3,6 3,0 
Spanien (ESP) .................... 3,2 1,7 2,5 1,8 1,8 1,2 
Schweiz (CHF) ................... 2,1 1,5 1,9 2,4 2,7 2,8 
Østrig (ATS) ....................... 1,8 1,5 1,7 1,6 1,7 1,5 
Irland (IEP) ......................... 1,8 1,5 1,7 0,9 0,7 0,6 
Portugal (PTE) ................... 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 0,5 
Canada (CAD) ................... 1,1 0,2 0,7 0,5 0,7 0,7 
Australien (AUD) .............. 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 - 
Grækenland (GRD) ........... 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 - 
Island (ISK) ........................ 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 - 
New Zealand (NZD) .......... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 
Polen (PLN) ........................ 2,0 1,8 1,9 1,5 - - 
Sydkorea (KRW) ................ 1,9 0,7 1,4 1,4 - - 
Tjekkiet (CZK) ................... 1,1 0,6 0,8 0,4 - - 
Ungarn (HUF) .................... 1,1 0,4 0,8 0,3 - - 
Kina (CNY) ......................... 3,3 3,9 3,6 - - - 
Hongkong (HKD) .............. 1,7 0,6 1,2 - - - 

Euroområdet (EUR) .......... 46,5 57,4 51,3 57,7 55,0 - 

Anm.: Det samlede vægtsæt, 02-vægte, fremkommer som et vejet gennemsnit af den dobbeltvejede eksportvægt og den 
bilaterale importvægt. Eksporten indgår med en vægt på 54,4 pct., beregnet som den danske eksports andel af 
produktionsværdien i fremstillingserhverv. Ved sammenvejning af eksport- og importvægtene til det samlede 
vægtsæt er anvendt flere decimaler end vist i tabellen. 

Kilde: OECD, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
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delspartner. Dette skyldes ikke blot en stor import af billigvarer fra Kina, 
eksporten til landet er fulgt med op.  

Den samlede vægt til euroområdet er faldet markant. Modstykket er 
en stigning i eksponeringen over for dollar, dels som følge af en højere 
vægt til USA, men nok så meget som følge af inddragelsen af Kina og 
Hongkong, der begge fører fastkurspolitik over for dollaren. Også væg-
ten til det engelske pund er øget. Det kan alt i alt medføre, at det effek-
tive kronekursindeks fremover bliver en smule mere volatilt. 

 
Sammenligning af vægtsæt 
Figur 1 viser en beregning af den effektive kronekurs med henholdsvis 
det nye 2002-vægtsæt og 1995-vægtsættet. Den overordnede udvikling 
er ens med de to vægtsæt, men udsvingene er større med 2002-
vægtsættet. Det kan helt overvejende tilskrives, at dollareksponeringen 
er øget, jf. ovenfor, samtidig med at udsvingene i dollarkursen over for 
kroner har været markante i perioden. Den amerikanske dollar styrkedes 
fra 1998 og frem til udgangen af 2000. Fra begyndelsen af 2002 satte en 
kraftig svækkelse ind. Den større dollarfølsomhed i 2002-vægtsættet 
betyder, at den effektive kronekurs i perioden med faldende dollar lig-
ger under den effektive kronekurs beregnet med 1995-vægtsættet, og 
omvendt i perioden med stigende dollar. 

 
Mere om eksportvægtene 
For en del lande er der betydelig forskel på den dobbeltvejede eksport-
vægt, hvor konkurrencen på tredjemarkeder inddrages, og den bilatera-
le eksportvægt, der angiver, hvad industrieksporten til det pågældende 
land fylder i den danske industrieksport, jf. tabel 2. Mønstret er, at for 
nærmarkederne som fx Tyskland og i endnu højere grad Sverige og 
Norge er den bilaterale vægt større end den dobbeltvejede. Det afspej-
ler, at de pågældende lande fylder mere i den danske industrieksport, 
end de fylder på verdensmarkedet, så dansk industri konkurrerer i høj 
grad med disse lande på deres hjemmemarkeder. For mere fjerntliggen-

DEN EFFEKTIVE KRONEKURS BEREGNET MED TO FORSKELLIGE VÆGTSÆT Figur 1 
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de lande som fx Japan, USA, Kina og Hongkong er den dobbeltvejede 
vægt til gengæld større end den bilaterale. Det afspejler, at konkurren-
cen ikke blot finder sted på de pågældende landes hjemmemarkeder, 
men nok så meget på tredjemarkeder. Mest markant er forskellen for 
Kina og Hongkong, hvor den dobbeltvejede vægt er tre gange så stor 
som den bilaterale. Det viser, at disse lande i dag er store aktører på alle 
markeder.  

Den implicitte forudsætning bag beregning af effektive kurser er, at 
landene producerer sammenlignelige varer, der konkurrerer med hinan-
den om forbrugernes gunst. I den udstrækning at fx Kina producerer og 
eksporterer billigvarer, som Danmark ikke producerer, giver beregnin-
gerne mindre mening. Det er således ikke uden problemer blot at øge 
antallet af valutaer i vægtsættet.  

Det er, som nævnt, kun industrivarehandel (SITC 5-9), der indgår ved 
beregning af vægtsættet. Industrieksporten udgør ca. 70 pct. af den 
samlede danske vareeksport, der også omfatter landbrugsvarer, og ca. 
50 pct. af hele eksporten, der er inkl. tjenester, som ikke i den nuvæ-

BILATERALE OG DOBBELTVEJEDE EKSPORTVÆGTE Tabel 2 

 Dobbeltvejet eksportvægt Bilateral eksportvægt 

Tyskland (DEM) .............................  16,8 20,0 
UK (GBP) ........................................  9,8 9,0 
Sverige (SEK) .................................  5,7 10,9 
USA (USD) ......................................  12,6 7,3 
Frankrig (FRF) ................................  6,9 4,8 
Holland (NLG) ................................  3,8 4,2 
Italien (ITL) ....................................  5,1 2,3 
Belgien (BEF) .................................  3,9 1,8 
Japan (JPY) ....................................  5,6 2,0 
Norge (NOK) ..................................  4,5 7,0 
Finland (FIM) .................................  2,1 2,5 
Spanien (ESP) .................................  3,2 3,0 
Schweiz (CHF) ................................  2,1 1,5 
Østrig (ATS) ...................................  1,8 1,1 
Irland (IEP) .....................................  1,8 2,0 
Portugal (PTE) ...............................  0,7 0,4 
Canada (CAD) ................................  1,1 0,8 
Australien (AUD) ...........................  0,8 0,8 
Grækenland (GRD) ........................  0,4 0,5 
Island (ISK) .....................................  0,3 0,5 
New Zealand (NZD) ......................  0,1 0,1 
Polen (PLN) ....................................  2,0 1,9 
Sydkorea (KRW) ............................  1,9 0,7 
Tjekkiet (CZK) ................................  1,1 0,5 
Ungarn (HUF) ................................  1,1 0,5 
Kina (CNY) .....................................  3,3 1,1 
Hongkong (HKD) ..........................  1,7 0,6 

Kilde: OECD, Danmark Statistik samt egne beregninger. 
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rende statistik kan landefordeles. Landbrugsvarer er holdt ude af be-
regningerne på grund af den omfattende regulering og prisstøtte, som 
gælder på dette område, og som forvrider både samhandel og konkur-
rence.  

 
Eurolandene som blok samt beregning af reale effektive kurser 
Beregningerne af effektive valutakurser er følsom over for graden af 
aggregering af lande. Det er således ikke ligegyldigt, om vægten til eu-
roområdet beregnes ved at beregne vægtene for de enkelte eurolande 
og så aggregere disse, eller om euroområdet i beregningerne fra starten 
betragtes under ét, hvorved den interne handel nettes ud. For at vurde-
re betydningen af denne forskel er der blevet beregnet et alternativt 
vægtsæt med euroområdet som blok. 

Euroområdets samlede vægt bliver i en sådan beregning 49,1 pct. mod 
51,3 pct. ved aggregering over enkeltlande, jf. tabel 1. Modstykket  er 
en stigning i vægtene til specielt UK, USA og Japan. 

Ved at betragte euroområdet som blok går der information tabt i for-
hold til en beregning, hvor eurolandene behandles hver for sig. De en-
kelte eurolandes vægte anvendes ved beregning af reale effektive kur-
ser, jf. Pedersen (1996), hvor vægtene benyttes til at beregne et samlet 
udtryk for den udenlandske pris- og lønudvikling. I princippet ville det 
også være ønskeligt at opdele et stort land som USA i enkeltstater, men 
det tillader handelsstatistikken ikke. 

Hidtil er der anvendt det samme vægtsæt til beregning af såvel nomi-
nel som real effektiv kurs, men det er besluttet indtil videre, at Kina og 
Hongkong ikke indgår ved beregning af de reale effektive kurser, som 
offentliggøres af Nationalbanken. Grunden er dataproblemer for de to 
lande, der som nævnt ikke er OECD-lande. Det vægtsæt, der fremover 
vil danne grundlag for beregning af de reale effektive kurser, er vist i 
tabel 3. 

 
Markedsandelskonforme vægte 
Markedsandele opgøres ofte som rene importmarkedsandele, hvor man 
ved beregning af dansk industris markedsandel i fx Sverige holder 
svensk import fra Danmark op mod Sveriges import fra andre lande, 
mens den direkte konkurrence med svensk industri ikke inddrages. Det 
svarer til at sætte diagonalen i handelsmatricen lig nul og derefter gen-
nemføre vægtberegningerne som hidtil. Herved kan der beregnes et nyt 
vægtsæt, kaldet markedsandelskonforme vægte, som kan være relevan-
te, når udviklingen i markedsandele skal tolkes. Dette vægtsæt vil ikke 
blive præsenteret her, men kan fås ved henvendelse til forfatteren af 
denne artikel.  
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VÆGTE TIL NATIONALBANKENS REALE EFFEKTIVE KRONEKURSER Tabel 3 

 02-vægte 95-vægte 89-vægte 83-vægte 

Tyskland (DEM) ....................................... 22,3 27,4 25,6 24,8 
UK (GBP) .................................................. 10,9 8,6 9,8 10,6 
Sverige (SEK) ........................................... 9,4 9,4 11,7 12,4 
USA (USD) ................................................ 9,0 7,5 8,7 9,0 
Frankrig (FRF) .......................................... 6,7 7,0 6,8 6,5 
Holland (NLG) ......................................... 5,6 5,5 4,6 5,2 
Italien (ITL) .............................................. 5,4 5,4 5,3 4,9 
Belgien (BEF) ........................................... 4,3 3,8 3,5 3,2 
Japan (JPY) .............................................. 4,1 5,9 6,7 7,8 
Norge (NOK) ........................................... 3,9 3,7 3,9 5,3 
Finland (FIM) ........................................... 2,6 3,1 3,6 3,0 
Spanien (ESP) .......................................... 2,6 1,8 1,8 1,2 
Schweiz (CHF) .......................................... 2,0 2,4 2,7 2,8 
Østrig (ATS) ............................................. 1,8 1,6 1,7 1,5 
Irland (IEP) ............................................... 1,8 0,9 0,7 0,6 
Portugal (PTE) ......................................... 0,7 0,9 1,0 0,5 
Canada (CAD) .......................................... 0,7 0,5 0,7 0,7 
Australien (AUD) ..................................... 0,5 0,5 0,5 - 
Grækenland (GRD) ................................. 0,3 0,3 0,4 - 
Island (ISK) ............................................... 0,2 0,1 0,2 - 
New Zealand (NZD) ................................ 0,1 0,1 0,1 - 
Polen (PLN) .............................................. 2,0 1,5 - - 
Sydkorea (KRW) ...................................... 1,5 1,4 - - 
Tjekkiet (CZK) .......................................... 0,8 0,4 - - 
Ungarn (HUF) .......................................... 0,8 0,3 - - 
Kina (CNY) ............................................... - - - - 
Hongkong (HKD) .................................... - - - - 

Euroområdet (EUR) ................................. 54,1 57,7 55,0 - 

Kilde: OECD, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
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Omsætning på valuta- og 
derivatmarkederne i april 2004 

Peter Askjær Drejer og Vibeke Buur Hove, Statistisk Afdeling 
 

INDLEDNING 

Nationalbanken har i april 2004 forestået en undersøgelse af omsætnin-
gen på det danske valutamarked (spot, termin og FX swaps) og marke-
det for OTC-derivater (valuta- og renteafledte derivater)1. Undersøgelsen 
er et led i en større international undersøgelse, der er gennemført hvert 
tredje år siden 1989, og som koordineres af Bank for International 
Settlements, BIS2. Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe infor-
mation om aktiviteten på de globale valuta- og derivatmarkeder. 

Resultaterne for den danske del af undersøgelsen i april 2004 viser, at 
omsætningen på både valutamarkedet og markedet for valuta- og ren-
tederivater er steget betragteligt i forhold til undersøgelsen i 2001. De 
globale resultater viser tilsvarende omsætningsfremgang på det interna-
tionale valuta- og derivatmarked. 

 
VALUTAMARKEDET 

Set i forhold til april 2001 steg den gennemsnitlige daglige omsætning 
på det danske marked for traditionelle valutainstrumenter (spot, termin 
og FX swaps) med knap 76 pct. til 40,9 mia.dollar, jf. tabel 1. Udviklingen 
er på linje med den globale omsætning, der steg med 57 pct. til 1.880 
mia.dollar pr. bankdag. I 2001 faldt både den globale og den danske 
omsætning i forhold til undersøgelsen i 1998, hvilket bl.a. blev tilskrevet 
euroens indførelse. 

Da undersøgelsens resultater omregnes til dollarbeløb, har ændringer 
i valutakurserne betydning for den opgjorte omsætning. Tages der høj-
de for dollarens generelle svækkelse i perioden op til april 2004, er stig-
ningen i den danske omsætning på valutamarkedet siden 2001 knap 52 
pct., og globalt set 32 pct. 

 1
 7 danske pengeinstitutter deltog i BIS-undersøgelsen 2004. For yderligere information om kilder og 

metode samt resultater henvises til Nationalbanken, Særlig Opgørelse, Undersøgelse af omsætnin-
gen på det danske valuta- og derivatmarked i april 2004. 

2
 Den globale undersøgelse omfatter i 2004 de største markedsaktører i 52 lande. For yderligere oplys-

ninger henvises til BIS, pressemeddelelse 2004. 
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Den stigende omsætning er sammenfaldende med, at der siden 2001 har 
været en tendens til lavere spreads1 på valutaforretninger og en generel 
tilstrømning af likviditet på det globale marked. BIS nævner i denne 
sammenhæng, at valuta i højere grad end tidligere er blevet et selv-
stændigt investeringsaktiv, at porteføljeforvaltere er blevet mere aktive, 
samt at et stigende antal hedgefonde opererer på valutamarkederne. I 
Danmark ses en mere udbredt anvendelse af elektroniske handelssyste-
mer, jf. boks 1, side 86, hvilket ifølge markedsdeltagere kan have været 
medvirkende årsag til den øgede aktivitet på det danske valutamarked2.  

 
Valutahandlens sammensætning 
Den betydelige omsætning på både det danske og det globale valuta-
marked dækker over handel med forskellige typer af instrumenter, der 
handles med forskellige typer af modparter. Som det fremgår af figur 1, 
består langt den største del af den danske valutaomsætning af handel 
mellem rapporterende institutioner3. Banker kan ud over egentlige valu-
tabehov ønske at handle med andre banker, hvis de kan se en arbitra-
gemulighed i prissætningerne, eller hvis de ønsker at kurssikre eventuel-
le åbne valutapositioner foranlediget af indgåede valutahandler med 
andre kunder, fx virksomheder, pensionsselskaber og andre banker. 
Sidstnævnte afdækningsbehov er med til at skabe en kæde af valuta-

 1
 Spreads angiver forskellen mellem købs- og salgspriser på valutamarkederne. Lavere spreads svarer 

til, at transaktionsomkostningerne ved valutahandel er faldet. 
2
 En øget omsætning tilskrives, at nye forretningsmuligheder opstår med anvendelsen af elektroniske 

handelssystemer. I 2001 blev indførelsen af elektroniske handelssystemer nævnt som en medvirkende 
faktor til faldende omsætning. Det hænger sammen med, at brugen af systemerne fører til en mere 
gennemsigtig prisdannelse, hvorfor der umiddelbart skal indgås færre handler for at udligne priser-
ne. 

3
 Rapporterende institutioner dækker over alle deltagende banker i den globale undersøgelse. 

OMSÆTNING PÅ VALUTAMARKEDET I APRIL FORDELT PÅ INSTRUMENTTYPE Tabel 1 

Mia.dollar pr. bankdag 1989 1992 1995 1998 2001 2004 

Danmark  
Spothandler ................ 6,4 10,5 8,6 6,3 4,3 9,2 
Terminshandler ........... 1,3 2,0 1,5 1,1 0,7 2,1 
FX swaps ...................... 5,5 14,4 19,7 19,9 18,3 29,6 

Valuta i alt .................. 13,2 26,9 29,8 27,3 23,3 40,9 

Globalt  
Spothandler ................ 317 394 494 568 387 621 
Terminshandler ........... 27 58 97 128 131 208 
FX swaps ...................... 190 324 546 734 656 944 

Valuta i alt1 ................. 590 820 1.190 1.490 1.200 1.880 

1 "Valuta i alt" for den globale omsætning svarer ikke til summen af de enkelte komponenter, idet totalen inkluderer 
et estimat for manglende indberetninger. 
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handler mellem bankerne, hvilket øger omsætningen. Også bankernes 
deltagelse i aftaler om market making, som involverer en forpligtelse til 
at købe og sælge valuta, medvirker til at øge omsætningen. 

Det er hovedsageligt spotforretninger og FX swaps, som handles mel-
lem de danske banker, jf. figur 1. FX swaps udgør med 73 pct. langt ho-
vedparten af den danske omsætning på valutamarkedet. Instrumentet 
anvendes bl.a. i forbindelse med bankernes likviditetsstyring og kan i 
den sammenhæng betragtes som et lån i én valuta mod sikkerhed i en 
anden valuta. I Danmark anvendes FX swaps traditionelt af bankerne til 
at styre kronelikviditet, hvorfor instrumentet ofte kategoriseres som et 
pengemarkedsprodukt. Placering og låntagning med FX swaps sker ofte 
på endagsbasis, hvilket er en medvirkende årsag til, at den danske han-
del i dette instrument andrager den betydelige størrelse1. 

Den store andel af handler i terminskontrakter med ikke-finansielle 
kunder skyldes hovedsageligt virksomheders brug af disse i forbindelse 
med kurssikring af fremtidige betalinger til og fra udlandet. 

Globalt set udgør handlen med modpartskategorien andre finansielle 
institutioner en større andel af den samlede omsætning, end det er til-
fældet i Danmark, jf. figur 1. Denne kategori dækker bl.a. over pensi-
ons- og forsikringsselskaber, investeringsbanker samt hedgefonde, der 
placeringsmæssigt er koncentreret i få lande. Gruppens andel steg glo-
balt med 5 procentpoint i forhold til 2001, og afspejler ifølge BIS, at fx 

 1
 Dette indikeres i undersøgelsen af, at 69 pct. af den danske omsætning i FX swaps bestod af kontrak-

ter med en løbetid på under 7 dage. 

OMSÆTNING PÅ VALUTAMARKEDET I APRIL 2004 FORDELT PÅ MODPARTER Figur 1 
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porteføljeforvaltere og hedgefonde er blevet mere aktive på valutamar-
kedet. En tilsvarende udvikling ses ikke på det danske valutamarked. 
 
Omsætningen i valutaer 
Valutasammensætningen på det danske og det globale valutamarked er 
stort set uforandret i forhold til 2001. Dollaren indgik i størstedelen af 
alle valutahandler, hvilket afspejler, at en stor del af handler mellem 
andre valutaer fortsat sker med dollaren som mellemvaluta. Euro var 
den næstmest anvendte valuta, herunder også på det danske marked, 
hvor andelen af euroforretninger har været stigende, jf. tabel 2. Samti-
dig er andelen af handler i danske kroner på det danske valutamarked 
faldet. Det må tilskrives, at kursforholdet mellem danske kroner og euro 
næsten ikke har varieret som følge af den danske valutapolitik. Det har 
derfor betydet et fortsat aftagende behov for afdækning mellem kroner 
og euro samt en fortsat øget anvendelse af euroen til afdækning af 
eksponering i øvrige valutaer i forhold til danske kroner. 

Det globale kronevalutamarked kan defineres som alle traditionelle 
valutahandler, hvori danske kroner indgår. Det danske kronevalutamar-
ked er et udsnit heraf, som alene involverer danske banker1.  

Undersøgelsen af det globale valutamarked viser, at der foregår en 
betydelig kronevalutahandel ud over, hvad der omsættes i Danmark. 
Den globale gennemsnitlige valutahandel pr. bankdag med danske kro-
ner steg med knap 13 pct. til 16,4 mia.dollar i april 20042. Til sammenlig-
ning steg omsætningen på det danske kronevalutamarked med 43 pct. 

 1
 Jf. også kapitel 2.2. i Pengepolitik i Danmark, Danmarks Nationalbanken, 2. udgave 2003. 

2
 BIS offentliggør blandt mange tallene for den globale kroneomsætning i en kommende publikation 

Foreign exchange and derivatives market activity in 2004, foråret 2005. 

DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING I HANDLEN MED OTC-INSTRUMENTER Boks 1 

Elektronisk handel har gennem de senere år vundet udbredelse inden for interbank-

handel med OTC-instrumenter. Bankernes valuta- og derivathandel har traditionelt 

hovedsageligt foregået ved, at der bilateralt indhentes priser, hvilket ofte sker telefo-

nisk. Anvendelsen af elektroniske handelssystemer gør prissætningen flersidet og 

øger dermed gennemsigtigheden på markedet. Handlen via elektroniske systemer på 

det danske interbank-marked udgjorde 47 pct. af alle spothandler i 2004 mod 11 pct. i 

2001, hvor 58 pct. af terminskontrakterne og FX swaps blev handlet elektronisk mod 

22 pct. i 2001. Mest udbredt er anvendelsen inden for valutaoptioner, hvor 76 pct. af 

handlerne gennemføres via elektroniske systemer. 

Anvendelsen af CLS (Continuous Linked Settlement)1 til clearing af valutahandler er 

med til at lette interbank-handlerne. CLS har siden etableringen af systemet i septem-

ber 2002 mindsket kreditrisikoen og dermed afviklingsrisikoen ved valutahandler. 

1 Jf. fx Nationalbanken, Finansiel Stabilitet 2003, side 97. 
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til 7,6 mia.dollar pr. bankdag. Hovedparten (83 pct.) af den globale kro-
nevalutaomsætning foregik mellem rapporterende institutioner og an-
dre finansielle institutioner. 

Den relativt større stigning i det danske kronevalutamarked har med-
ført, at andelen af danske bankers kroneomsætning i forhold til den 
globale kronevalutahandel er steget siden 2001, jf. figur 2. 

 

OMSÆTNING PÅ DET DANSKE VALUTAMARKED I APRIL FORDELT PÅ 
VALUTAPAR Tabel 2 

Andel i pct. 2001 2004 

Danske kroner mod US dollar ................................ 26 21 

Danske kroner mod euro ........................................ 6 5 
Danske kroner mod andre valutaer ....................... 2 2 
Euro mod US dollar ................................................. 21 24 
Euro mod andre valutaer......................................... 7 8 
US dollar mod andre valutaer ................................. 37 39 
Andre valutapar ...................................................... 2 1 

Omsætning hvori valuta indgår   
Danske kroner ......................................................... 34 28 
US dollar .................................................................. 84 84 
Euro .......................................................................... 34 38 
Andre ....................................................................... 48 50 

Anm.: I "Omsætning hvori valuta indgår" summer den totale valutaomsætning til 200 pct., idet hver valutahandel er 
registreret for hver af de to involverede valutaer.  

 

 

DANSKE BANKERS ANDEL AF DEN GLOBALE KRONEVALUTAHANDEL 
FORDELT PÅ INSTRUMENTER Figur 2 
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MARKEDET FOR VALUTA- OG RENTEDERIVATER, OTC 

Handlen med OTC-derivater1 på det danske marked blev næsten fordob-
let i forhold til 2001 og udgør nu 12 mia.dollar pr. bankdag, jf. tabel 3. 
Den globale omsætning steg tilsvarende. Korrigeres for svækkelsen af 
dollaren i perioden mellem 2001 og 2004, er væksten henholdsvis 53 pct. 
for den danske omsætning og 77 pct. for den globale. 

Som på valutamarkedet er den stigende omsætning på derivatmarke-
det sammenfaldende med en tendens til mindre spreads og øget likvidi-
tet. BIS nævner, at et stigende antal hedgefonde, der i høj grad anven-
der derivater i deres positionstagninger, kan antages at have været en 
medvirkende årsag til den globale stigning. 

Væksten i Danmark og globalt har været ligeligt fordelt på valuta- og 
rentederivater og er specielt drevet af handel med optioner og ren-
teswaps. I lighed med tidligere undersøgelser udgør langt den største 
andel af derivathandlen rentederivater. En del af den store omsætning i 
april 2004 skal ses i lyset af, at renteswaps og -optioner i nogen grad 
anvendes til at implementere strategier på baggrund af forventninger 
om den fremtidige renteudvikling. I april 2004 skete et forventningsskif-
te til udviklingen i den amerikanske rente. 

I Danmark steg handlen med renteswaps markant, og produktet var i 
april 2004 det mest handlede på det danske OTC-derivatmarked. I mod-
sætning til de øvrige rentederivater faldt den danske omsætning i FRAs. 
Samlet set har denne udvikling på det danske marked ført til, at instru-

 1
 Over-the-counter, OTC, dækker over ikke-børshandlede derivater. Undersøgelsen omfatter valutade-

rivater (currency swaps og valutaoptioner) samt rentederivater (renteswaps, renteoptioner og FRAs). 

OMSÆTNING PÅ OTC-DERIVATMARKEDET I APRIL PÅ INSTRUMENTTYPE Tabel 3 

 Danmark Globalt 

Mia.dollar pr. bankdag 1998 2001 2004 1998 2001 2004 

Currency swaps ...........................  0,1 0,1 0,2 10 7 21 
Valutaoptioner (OTC) .................  0,7 0,4 1,0 87 60 117 

Valutaderivater i alt ...................  0,7 0,5 1,2 97 67 140 

Forward rate agreements (FRAs) 3,4 4,1 2,9 74 129 233 
Renteswaps .................................  0,7 1,5 7,2 155 331 621 
Renteoptioner (OTC) ..................  0,1 0,2 0,7 

36 29 171 

Rentederivater i alt ....................  4,2 5,8 10,8 265 489 1.025 

OTC-derivater i alt ......................  4,9 6,3 12,0 375 575 1.165 
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mentsammensætningen nu i højere grad ligner sammensætningen på 
det globale marked. 

Der ses en generel tendens på det danske derivatmarked til en øget 
andel af rentekontrakter mod eurorenten, jf. figur 3. Den stadigt tætte-
re sammenhæng siden 2001 mellem renterne i Danmark og euroområ-
det kan have ført til, at aktører har anvendt eurokontrakter til at af-
dække renterisiko1. 

Derivatmarkederne er ligesom valutamarkederne internationalt inte-
grerede, hvilket ses af, at aktiviteten med udenlandske modparter udgør 
93 pct. af den samlede derivatomsætning. Dette er en væsentlig for-
øgelse i forhold til 2001, hvor 79 pct. af de danske bankers derivathan-
del foregik med udenlandske modparter. 

 
Stigende handel med renteswaps 
Renteswaps anvendes i vid udstrækning til at afdække renterisikoen af 
allerede indgåede aftaler eller til at tage positioner mod renteudviklin-
gen. En betydelig del af swapmarkedet består af endagsswaps.  

En medvirkende faktor til det øgede omfang af swaphandler er sand-
synligvis udbredelsen af sikkerhedsstillelsesaftaler2. Ved at stille sikker-
hed i øvrige aktiver undgår aktørerne at skulle indregne risikotillæg i 

 1
 Jf. Kristian Kjeldsen, Realkredit i USA og Danmark, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. 

kvartal 2004.  
2
 Ifølge International Swaps and Derivatives Association, ISDA Margin Survey 2004, er omfanget af 

sikkerhedsstillelsesaftaler i 2004 globalt steget til det firedobbelte niveau i forhold til 2001. 

RENTEDERIVATER NEDBRUDT PÅ VALUTAANDELE Figur 3 
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priserne, hvilket gør prissætningen mere effektiv og produktet mere 
attraktivt.  

I euroområdet er swaprenten gradvist blevet toneangivende for den 
europæiske rentestruktur. Det har betydet en meget aktiv handel med 
eurorenteswaps, der globalt udgør ca. halvdelen af den samlede  
omsætning i renteswaps. Dette afspejles i den danske omsætning,  
hvor handel med eurorenteswaps steg betydeligt og således i 2004 ud-
gør 53 pct. af den samlede omsætning i dette instrument mod 19 pct. i 
2001.  

 
UDVIKLINGEN I DE NATIONALE MARKEDER  

Storbritannien har fortsat den markant største andel af omsætningen på 
både det globale valutamarked og markedet for OTC-derivater efter-
fulgt af USA og euroområdet, jf. tabel 4. Tilsammen står de tre områder 
for 63 pct. af omsætningen på valutamarkedet og 89 pct. af omsætnin-
gen på derivatmarkedet.  

Danmark har øget sin andel af det globale valutamarked, mens den 
danske markedsandel af det globale OTC-marked er uændret i forhold 

 

OMSÆTNING I APRIL 2004 PÅ DE 20 STØRSTE MARKEDER Tabel 4 

Valutaomsætning pr. bankdag OTC-derivatomsætning pr. bankdag 

 Mia.dollar Andel i pct.  Mia.dollar Andel i pct. 

Storbritannien ............  753 31,3 Storbritannien .......... 643 42,6 
USA .............................  461 19,2 USA ........................... 355 23,5 
Euroområdet ..............  299 12,4 Euroområdet ............ 342 22,7 
   Heraf:      Heraf:   
   Tyskland ...................  118 4,9    Frankrig ................. 154 10,2 
   Frankrig ...................  64 2,7    Tyskland ................ 46 3,0 
   Holland ....................  49 2,0    Italien .................... 41 2,7 
   Belgien .....................  20 0,8    Belgien .................. 32 2,1 
   Italien .......................  20 0,8    Holland .................. 22 1,5 
   Luxembourg ............  14 0,6    Østrig ..................... 15 1,0 
Japan ..........................  199 8,3    Irland ..................... 13 0,9 
Singapore ...................  125 5,2    Spanien .................. 12 0,8 
Hongkong SAR ...........  102 4,2    Luxembourg .......... 7 0,5 
Australien ...................  81 3,4 Japan ........................ 39 2,6 
Schweiz .......................  79 3,3 Australien ................. 18 1,2 
Canada ........................  54 2,2 Schweiz ..................... 18 1,2 
Danmark .....................  41 1,7 Canada ..................... 17 1,2 
Sverige ........................  31 1,3 Singapore ................. 17 1,1 
Rusland .......................  30 1,2 Hongkong ................ 15 1,0 
Korea ..........................  20 0,8 Danmark ................... 12 0,8 
Mexico ........................  15 0,6 Sverige ...................... 8 0,6 
Norge ..........................  14 0,6 Norge ........................ 5 0,3 

Kilde: BIS, pressemeddelelse 2004. 
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til 2001. Det samlede kronevalutamarked udgjorde 0,9 pct. af alle hand-
ler på det globale valutamarked, mens fx markedet for svenske kroner 
udgjorde 2,3 pct. Set i forhold til de nationale valutamarkeders størrelse 
(1,7 pct. for Danmark og 1,3 pct. for Sverige) indikerer dette, at valuta-
omsætningen ikke er bundet til den respektive nationale valuta. Idet 
undersøgelsen er baseret på, hvor forretningen handles, kan koncern-
interne flytninger af aktiviteter imellem lande have påvirket rækkeføl-
gen i tabel 4. 
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Artikler i Kvartalsoversigten 
4. kvartal 2002 – 3. kvartal 2004 

 
Abildgren, Kim: 4. kvartal 2002 

Erfaringerne med Eurosystemets ugentlige  
pengepolitiske operationer 
 

Abildgren, Kim – sammen med Henrik Arnt: 2. kvartal 2004 
Aktiviteten i det danske pengemarked 
 

Andersen, Allan Bødskov: 3. kvartal 2004 
Dansk pengeefterspørgsel 1980 – 2002 
 

Andersen, Allan Bødskov – sammen med 1. kvartal 2003 
Lars Mayland Nielsen: 

Tillidsindikatorer 
 

Andersen, Jens Verner – sammen med 2. kvartal 2004 
Per Plougmand Bærtelsen: 

Likviditet og gennemsigtighed i det danske 
statsobligationsmarked 
 

Andersen, Niels C. – sammen med Kirsten Gürtler: 3. kvartal 2003 
Sikkerhedsstillelse i Nationalbanken set i et 
retligt perspektiv 
 

Arnt, Henrik – sammen med Anne Reinhold Pedersen: 3. kvartal 2003 
Infrastrukturen på værdipapirmarkederne 
 

Arnt, Henrik – sammen med Kim Abildgren: 2. kvartal 2004 
Aktiviteten i det danske pengemarked 

 
Babic, Borka: 4. kvartal 2003 

Inflationsforskelle i euroområdet 
 

Bartholdy, Niels – sammen med Lars Falkenberg: 2. kvartal 2003 
Stabilitets- og vækspagten status 2003 
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Beier, Niels C. – sammen med Ulrik Bie og 2. kvartal 2003 
Lone Christensen: 

To år med inflationsmål i Norge og Island 
 
Beier, Niels C.: 1. kvartal 2004 

USAs betalingsbalanceunderskud og dollaren 
 
Bie, Thomas – sammen med Frank Øland Hansen: 4. kvartal 2002 

Følsomhedsanalyse af udlandsgælden 
 
Bie, Ulrik – sammen med Niels C. Beier og 2. kvartal 2003 
Lone Christensen: 

To år med inflationsmål i Norge og Island 
 
Bie, Ulrik – sammen med Lars Mayland Nielsen: 3. kvartal 2003 

Budgetsituationen i Tyskland og Frankrig 
 
Borup, Lisbeth – sammen med Morten Lykke: 3. kvartal 2003 

Nye kapitaldækningsregler for kreditinstitutter 
 
Bundgaard, Birgitte – sammen med  4. kvartal 2003 
Anne Reinhold Pedersen: 

Investeringsservicedirektivet – et nyt grundlag for  
den europæiske værdipapirhandel 

 
Bærtelsen, Per Plougmand – sammen med 2. kvartal 2004 
Jens Verner Andersen: 

Likviditet og gennemsigtighed i det danske 
statsobligationsmarked 

 
Bøgemark, Ole – sammen med Thomas Enevoldsen: 1. kvartal 2003 

Ratings i 2002   
 
Carlsen, Maria – sammen med Johanne Dinesen Riishøj: 3. kvartal 2004 

Falske pengesedler 
 
Christensen, Anders Møller – sammen med  4. kvartal 2003 
Niels Lynggård Hansen: 

Volatilitet i inflation og økonomisk aktivitet i Norden 
 
Christensen, Lone – sammen med Niels C. Beier og 2. kvartal 2003 
Ulrik Bie: 

To år med inflationsmål i Norge og Island 
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Christoffersen, Tina – sammen med Marie Jakobsen: 2. kvartal 2003 
Ny rentestatistik 
 

Enevoldsen, Thomas – sammen med Ole Bøgemark: 1. kvartal 2003 
Ratings i 2002 
 

Falkenberg, Lars – sammen med Niels Bartholdy: 2. kvartal 2003 
Stabilitets- og vækspagten status 2003 
 

Gürtler, Kirsten – sammen med Niels C. Andersen: 3. kvartal 2003 
Sikkerhedsstillelse i Nationalbanken set i et 
retligt perspektiv 
 

Hahnemann, Niels Peter– sammen med 1. kvartal 2003 
Jens Anton Kjærgaard Larsen: 

Tiltrædelseslandene og konvergenskriterierne 
 
Hansen, Bo William: 2. kvartal 2004 

Indeksobligationer i porteføljebeslutninger 
 

Hansen, Frank Øland – sammen med Thomas Bie: 4. kvartal 2002 
Følsomhedsanalyse af udlandsgælden 

 
Hansen, Niels Lynggård – sammen med 3. kvartal 2003 
Erik Haller Pedersen: 

Årsager til opsvinget i 1993-94, 
hvor afgørende var finanspolitikken? 
 

Hansen, Niels Lynggård – sammen med 4. kvartal 2003 
Anders Møller Christensen: 

Volatilitet i inflation og økonomisk aktivitet i Norden 
 
Hollensen, Ole: 2. kvartal 2003 

Nye mekanismer for omlægning af kriseramte landes 
offentlige gæld 
 

Holm, Birgitte Søgaard – sammen med  2. kvartal 2003 
Katrine Skjærbæk: 

Dansk værdipapirstatistik i et internationalt perspektiv 
 
Jakobsen,  Marie – sammen med Tina Christoffersen: 2. kvartal 2003 

Ny rentestatistik 
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Jakobsen, Winnie – sammen med Pernille Thinggård: 3. kvartal 2004 
Den økonomiske situation på Færøerne 

 
Jayaswal, Peter: 2. kvartal 2003 

Nationalbankens indenlandske fondsbeholdning 
 
Jayaswal, Peter: 3. kvartal 2004 

Nationalbankens omkostninger ved skibsstøtte 
 
Jensen, Thomas Haugaard – sammen med 2. kvartal 2004 
Jens Anton Kjærgaard Larsen: 

Stabilitets- og vækstpagten – status 2004 
 
Kjeldsen, Kristian: 2. kvartal 2004 

Realkredit i USA og Danmark 
 
Kjeldsen, Kristian: 3. kvartal 2004 

Kapitalens rolle i banken 
 
Knudsen, Ulrik: 2. kvartal 2003 

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 
gennem de sidste 10 år 

 
Knudsen, Ulrik – sammen med Michael Sand: 1. kvartal 2004 

Udviklingstendenser på det danske  
obligationsmarked siden 1970 

 
Kurek, Dorte: 1. kvartal 2004 

EUs handlingsplan for finansielle tjenesteydelser 
 
Larsen, Jens Anton Kjærgaard:  4. kvartal 2002 

Den økonomiske situation i Polen 
 
Larsen, Jens Anton Kjærgaard – sammen med 1. kvartal 2003 
Niels Peter Hahnemann: 

Tiltrædelseslandene og konvergenskriterierne 
 
Larsen, Jens Anton Kjærgaard – sammen med 2. kvartal 2004 
Thomas Haugaard Jensen:  

Stabilitets- og vækstpagten – status 2004 
 
Lykke, Morten – sammen med Lisbeth Borup: 3. kvartal 2003 

Nye kapitaldækningsregler for kreditinstitutter 
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Mogensen, Louise: 4. kvartal 2003 
IMF og Nationalbankens balance 
 

Nielsen, Lars Mayland– sammen med 1. kvartal 2003 
Allan Bødskov Andersen: 

Tillidsindikatorer 
 

Nielsen, Lars Mayland– sammen med Ulrik Bie: 3. kvartal 2003 
Budgetsituationen i Tyskland og Frankrig 
 

Olesen, Jan Overgaard – sammen med 1. kvartal 2004 
Jens Jakob Svanholt: 

Kvartalsvise finansielle konti for Danmark 
 

Pedersen, Anders Mølgaard: 4. kvartal 2003 
Kreditkanalen i pengepolitiske analyser 
 

Pedersen, Anders Mølgaard: 2. kvartal 2004 
Møntunioner og udenrigshandel 
 

Pedersen, Anne Reinhold – sammen med Henrik Arnt: 3. kvartal 2003 
Infrastrukturen på værdipapirmarkederne   
 

Pedersen, Anne Reinhold – sammen med 4. kvartal 2003 
Birgitte Bundgaard: 

Investeringsservicedirektivet – et nyt grundlag for  
den europæiske værdipapirhandel 
 

Pedersen, Erik Haller – sammen med 3. kvartal 2003 
Niels Lynggård Hansen: 

Årsager til opsvinget i 1993-94, 
hvor afgørende var finanspolitikken? 
 

Pedersen, Erik Haller: 2. kvartal 2003 
Betalingsbalancen – fra langvarigt underskud  
til solidt overskud 
 

Pedersen, Erik Haller: 1. kvartal 2004 
Udviklingen i kontantpriser på ejerboliger 
 

Pedersen, Gitte Wallin: 4. kvartal 2003 
Kinas rolle i den globale økonomi 



 

23-11-2004 11:51    Antal sider: 8   Rev. nr. 15   I:\12-SEKR\WEB-publikationer\KVO4_04 

folder\til tryk\Artikler i Kvo 2002-2004.doc  Oprettet af Alice Colombo    

98 

Riishøj, Johanne Dinesen – sammen med Maria Carlsen: 3. kvartal 2004 
Falske pengesedler 

 
Saabye, Niki: 1. kvartal 2003 

Risikopræmien på aktier 
 

Sand, Michael – sammen med Ulrik Knudsen:  1. kvartal 2004 
Udviklingstendenser på det danske  
obligationsmarked siden 1970 

 
Skafte, Bjarne – sammen med Pernille Thinggård: 3. kvartal 2003 

Den økonomiske situation på Færøerne 
 

Skjærbæk, Katrine – sammen med  2. kvartal 2003 
Birgitte Søgaard Holm: 

Dansk værdipapirstatistik i et internationalt perspektiv 
 

Storgaard, Peter Ejler: 2. kvartal 2004 
Mål og midler i pengepolitikken 
 

Svanholt, Jens Jakob – sammen med  1. kvartal 2004 
Jan Overgaard Olesen: 

Kvartalsvise finansielle konti for Danmark 
 

Sørensen, Morten Roed: 4. kvartal 2002 
Status for overgangen til eurosedler og -mønter 
 

Thinggård, Pernille – sammen med Bjarne Skafte: 3. kvartal 2003 
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Thinggård, Pernille – sammen med Winnie Jakobsen: 3. kvartal 2004 
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EUs udvidelse 2004 
 
                           ______________________________ 
 
 

Nye kontobestemmelser 4. kvartal 2002 
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Fremtidig publicering af statistik 4. kvartal 2002 
 

Anvendelsen af de pengepolitiske instrumenter 1. kvartal 2003 
 

Ny finansiel statistik 1. kvartal 2003 
 

Nye kontobestemmelser 2. kvartal 2003 
 
Aftale om håndtering af finansielle kriser 3. kvartal 2003 

 
SCP – Scandinavian Cash Pool 4. kvartal 2003 

 
Ny statistikdatabase på Nationalbankens websted 4. kvartal 2003 

 
Nye kontobestemmelser 3. kvartal 2004 
 
Baselkomiteens vedtagelse af nye kapital- 3. kvartal 2004 
dækningsregler 
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Pressemeddelelser 

DEN 7. SEPTEMBER: REVISION AF NATIONALBANKENS LISTE MED 
DAGLIGT OFFENTLIGGJORTE VALUTAKURSER 

Fra 14. september 2004 udvider Nationalbanken listen med dagligt of-
fentliggjorte valutakurser med følgende valutaer:  
• Bulgarske lev  
• Cypriotiske pund  
• Maltesiske lira  
• Rumænske lei  
• Slovenske tolar  
• Slovakiske koruna  
• Tyrkiske lira  
• Sydkoreanske won  
• Sydafrikanske rand  

 
Nationalbankens samlede valutaliste omfatter herefter 29 valutaer, her-
under alle EU-valutaerne. 

 
DEN 17. SEPTEMBER: MØNTSÆT 2004 – I NYT DESIGN OG I TO UDGAVER 

Den Kgl. Mønts møntsæt for 2004 udkommer i nyt design og i to forskel-
lige udgaver, en almindelig og en ekstra fin version, der begge indehol-
der en medalje. Medaljen er en kopi af den største danske medalje præ-
get på Den Kgl. Mønt. Den viser Slaget i Køge bugt.  

I Møntsæt 2004 indgår Den Kgl. Mønts medalje i nordic gold, de syv 
almindelige cirkulationsmønter og 20-krone erindringsmønten i anled-
ning af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys bryllup. Mønterne i 
sættet har et tydeligere præg end de almindelige cirkulerende mønter 
og er pakket i en mappe, der har fået nyt design. Møntsæt 2004 produ-
ceres i et oplag på max. 35.000 stk.  

I den ekstra fine udgave af årets møntsæt findes Den Kgl. Mønts me-
dalje i sølv og de syv cirkulationsmønter præget i fineste kvalitet, såkaldt 
proof-kvalitet. Indholdet er emballeret i en særligt fremstillet æske. 
Oplaget af proof-udgaven er max. 3.000 stk.  

Årets temamønter med tårne som motiv indgår ikke i møntsættene. 
De vil i stedet udkomme i et samlet temamøntsæt, når tårnserien afslut-
tes.  
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Møntsættene kan fra 25. oktober 2004 købes i pengeinstitutter og hos 
mønthandlere. Nogle pengeinstitutter og mønthandlere tager allerede 
nu mod bestilling. Vejledende udsalgspris er 200 kr. for den almindelige 
udgave og 875 kr. for proof-udgaven.  

Et eventuelt restoplag vil blive solgt i Danmarks Nationalbank, Hoved-
kassen, Havnegade 5, 1093 København K fra 25. oktober 2004, ekspedi-
tionstid mandag-fredag kl. 10-13.  

På Nationalbankens websted www.nationalbanken.dk under Sedler og 
Mønter/Møntsæt kan der læses mere om Møntsæt 2004, og under Pres-
se/Pressebilleder/Mønter findes billeder til at downloade. 

 
DEN 28. SEPTEMBER: STIGENDE OMSÆTNING PÅ DET DANSKE VALUTA- 
OG DERIVATMARKED 

En undersøgelse fra Nationalbanken viser, at omsætningen på det dan-
ske valutamarked steg med 76 pct. fra april 2001 til april 2004, svarende 
til et niveau på 41 mia.dollar pr. bankdag. Omsætningen af derivater 
(valuta- og rentederivater) er steget med 90 pct. siden 2001, svarende til 
12 mia.dollar pr. bankdag. Tages der højde for dollarens svækkelse siden 
2001, er omsætningen forøget med 52 pct. på valutamarkedet og med 
53 pct. på derivatmarkedet.  

Undersøgelsen er et led i en international undersøgelse, der gennem-
føres hvert tredje år under koordination af Bank for International 
Settlements (BIS). De danske tal er indsamlet fra syv pengeinstitutter, 
der står for over 95 pct. af den omsætning, undersøgelsen omfatter.  

For valutamarkedet er den stigende omsætning et brud med en fal-
dende tendens i de foregående undersøgelser. Der var især omsætnings-
fremgang for FX swaps, der traditionelt bruges som pengemarkedspro-
dukt.  

Den forøgede omsætning på derivatmarkedet er en fortsættelse af 
tendensen fra tidligere undersøgelser. Fremgangen skyldes især et øget 
brug af kontrakter denomineret i euro.  

Flere oplysninger om undersøgelsen findes i en særlig opgørelse på 
Nationalbankens websted www.nationalbanken.dk under Statistik, Hent 
statistik – Publikationer.  

Resultaterne af den globale undersøgelse kan ses på:  
www.bis.org/publ/rpfx04.htm 
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KILDE- OG SIGNATURFORKLARING 

 
0  Nul eller mindre end en halv af den anvendte enhed. 
 
…  Tal foreligger ikke eller er uden større interesse. 
 
Visse af de seneste tal kan være foreløbige. Der kan som følge af afrun-
dinger være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de 
anførte totalbeløb. 
 
Redaktionen af tabelafsnittet er afsluttet den 24. november 2004. 
 
Danmarks Nationalbank er kilde til tabellerne 1-14, 16-18 og 23-24, dog 
er Københavns Fondsbørs kilde til serierne over obligationsrenter og 
aktiekursindeks i tabel 1. Danmarks Statistik er kilde til tabellerne 15 og 
19-22. Beregningerne i tabel 20 og 24 er foretaget af Danmarks Natio-
nalbank på basis af data fra Danmarks Statistik og OECD.  
 



 

25-11-2004 13:49    Antal sider: 24   Rev. nr. 11   I:\12-SEKR\WEB-publikationer\KVO4_04 

folder\til tryk\ps\TABELLER\tabtill_4kvt_04.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

 

RENTER OG AKTIEKURSINDEKS  Tabel 1 

Nationalbankens
rentesatser 

Effektive 
obligationsrenter 

Diskonto 

Udlån
og 

ind- 
skuds-
beviser 

 
ECB's
mini-
mum-

budrente 

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 ............ 3,57 5,64 7,45 255,69 
2000 ............ 5,33 5,20 7,30 313,90 
2001 ............ 3,54 5,15 6,55 272,45 
2002 ............ 3,00 4,45 5,47 199,49 
2003 ............ 2,16 4,46 5,45 244,35  
apr 04 ..... 2,14 4,38 5,35 254,99 
maj 04 ..... 2,15 4,47 5,47 253,14 
jun 04 ..... 2,17 4,51 5,49 267,43 
jul 04 ..... 2,16 4,61 5,41 266,31 
aug 04 ..... 2,14 4,41 5,28 267,18 
sep 04 ..... 2,17 4,32 5,24 281,86 
okt 04 ..... 2,15 4,18 5,21 272,18 

 

1999 ................ 3,00 3,30 3,00 
2000 ................ 4,75 5,40 4,75 
2001 ................ 3,25 3,60 3,25 
2002 ................ 2,75 2,95 2,75 
2003 ................ 2,00 2,15 2,00 

2002 6. dec ...... 2,75 2,95 2,75 

2003  7.mar .... 2,50 2,70 2,50
        23. maj ..... 2,50 2,65 2,50
          6. jun...... 2,00 2,15 2,00
    

2004 24. nov .... 2,00 2,15 2,00 
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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. 
 
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 ...................................  224,2 49,7 44,0 157,3 12,9 48,0 122,2  
maj 04 ............................  225,9 49,3 96,4 134,5 4,4 71,1 67,8 
jun 04 ............................  227,6 49,5 105,6 140,5 12,4 92,3 60,6 
jul 04 ............................  228,0 50,0 98,4 141,1 6,1 79,2 68,0 
aug 04 ............................  228,5 49,8 109,3 136,9 14,2 93,5 57,7 
sep 04 ............................  225,0 49,7 120,2 137,1 11,0 105,1 43,1 
okt 04 ............................  221,2 49,7 118,0 119,4 11,8 91,4 39,8 
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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 31,0 -1,0 -3,1 32,5 122,2  
maj 04 .............. -3,6 -9,0 5,3 3,1 0,0 -1,1 7,3 67,8 
jun 04 .............. 2,0 13,5 -11,5 4,1 0,1 0,2 -7,2 60,6 
jul 04 .............. 19,5 12,4 7,1 0,4 0,3 -0,5 7,4 68,0 
aug 04 .............. -14,7 -3,8 -10,9 0,5 0,2 -0,2 -10,3 57,7 
sep 04 .............. -0,5 13,9 -14,4 0,0 -0,5 0,3 -14,6 43,1 
okt 04 .............. 11,4 13,0 -1,6 0,0 -0,5 -1,1 -3,2 39,8 
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UDVALGTE POSTER FRA MFI-SEKTORENS KONSOLIDEREDE BALANCE Tabel 4 

Aktiver Passiver 

Indenlandske udlån
Indenlandske 
 værdipapirer 

Balance-
sum 

Offentlig 
sektor 

Privat 
sektor 

Obligati-
oner mv.

Aktier 
mv. 

Inden-
landske 
indlån 

Udstedte 
obligati-
oner mv. 

Uden-
landske 
netto-

aktiver1 

Ultimo Mia.kr. 

1999 ..................  2.612,8 59,5 1.516,6 125,8 45,7 648,4 1.018,0 163,7 
2000 ..................  2.806,8 68,1 1.690,6 114,2 43,1 649,2 1.019,2 46,3 
2001 ..................  2.932,1 75,0 1.850,9 133,1 37,0 686,3 1.048,7 -57,0 
2002 ..................  3.201,5 79,9 1.944,6 142,8 36,5 723,3 1.125,9 -63,9 
2003 ..................  3.359,0 89,6 2.062,0 123,3 43,3 754,7 1.157,9 -70,7  
maj 04 .............  3.458,3 90,6 2.157,1 128,7 44,5 890,3 1.158,6 -73,3 
jun 04 .............  3.522,2 93,2 2.179,1 134,5 45,8 874,5 1.190,1 -40,0 
jul 04 .............  3.476,1 94,4 2.168,0 124,8 45,7 906,4 1.158,4 -55,0 
aug 04 .............  3.535,4 91,5 2.181,3 125,7 45,5 912,3 1.166,8 -57,7 
sep 04 .............  3.604,8 92,5 2.202,6 133,6 45,8 901,4 1.183,1 -46,0 
okt 04 .............  3.656,1 93,4 2.210,6 131,4 45,9 923,5 1.175,8 -69,8 
 
 Ændring i forhold til året før, pct. 

2000 ..................  ... 14,5 11,5 -9,2 -5,7 0,1 0,1 ... 
2001 ..................  ... 10,2 9,5 16,6 -14,0 5,7 2,9 ... 
2002 ..................  ... 6,6 5,1 7,3 -1,4 5,4 7,4 ... 
2003 ..................  ... 12,1 6,0 -13,7 18,6 4,3 2,8 ...  
maj 04 .............  ... 4,1 8,5 -18,0 14,9 7,8 2,9 ... 
jun 04 .............  ... 6,8 7,9 -16,8 15,4 8,9 3,1 ... 
jul 04 .............  ... 5,5 7,9 -22,0 15,2 11,0 3,3 ... 
aug 04 .............  ... 6,7 8,3 -20,1 11,7 11,6 4,6 ... 
sep 04 .............  ... 6,6 8,0 -15,2 11,4 12,5 2,2 ... 
okt 04 .............  ... 6,4 8,7 -13,4 8,7 12,1 6,1 ... 

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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PENGEMÆNGDEN Tabel 5 

Seddel- 
og 

 mønt-
omløb 

Indlån 
på 

anfor-
dring M1 

Tidsind-
skud 

med opr. 
løbetid 
=<2 år 

Indlån 
med 

opsigel-
sesvarsel 

=< 3 
mdr. M2 

Genkøbs-
forret-
ninger 

Udstedte 
obligati-
oner mv. 
med opr. 
løbetid 
=< 2 år M3 

Ultimo Mia.kr. 
 
1999 .............. 36,1 341,8 378,0 111,0 12,9 501,9 4,3 17,0 523,2 
2000 .............. 37,4 349,2 386,6 101,7 6,9 495,2 3,3 8,6 507,1 
2001 .............. 39,2 375,6 414,9 102,7 9,9 527,4 4,0 15,0 546,4 
2002 .............. 39,0 392,1 431,0 105,0 15,8 551,8 7,1 45,8 604,7 
2003 .............. 41,0 428,2 469,2 112,2 19,2 600,5 2,7 77,3 680,6  
maj 04 ......... 41,7 471,8 513,5 144,6 20,1 678,1 9,1 117,0 804,3 
jun 04 ......... 41,7 458,7 500,3 133,2 19,9 653,5 10,1 102,0 765,6 
jul 04 ......... 42,3 476,7 519,0 154,7 19,9 693,6 8,9 103,6 806,1 
aug 04 ......... 41,7 477,3 518,9 151,4 19,6 689,9 7,2 99,7 796,9 
sep 04 ......... 41,9 464,6 506,4 144,1 19,8 670,4 6,3 97,4 774,1 
okt 04 ......... 42,3 486,5 528,9 143,6 20,4 692,8 4,7 88,7 786,3  

 Ændring i forhold til året før, pct. 

2000 .............. ... ... 2,3 ... ... -1,3 ... ... -3,1 
2001 .............. ... ... 7,3 ... ... 6,5 ... ... 7,7 
2002 .............. ... ... 3,9 ... ... 4,6 ... ... 10,7 
2003 .............. ... ... 8,8 ... ... 8,8 ... ... 12,5  
maj 04 ......... ... ... 7,9 ... ... 9,0 ... ... 14,3 
jun 04 ......... ... ... 7,7 ... ... 9,1 ... ... 12,9 
jul 04 ......... ... ... 8,3 ... ... 10,3 ... ... 14,1 
aug 04 ......... ... ... 9,5 ... ... 11,1 ... ... 14,3 
sep 04 ......... ... ... 9,8 ... ... 10,7 ... ... 14,3 
okt 04 ......... ... ... 10,1 ... ... 9,5 ... ... 9,4 
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UDVALGTE POSTER FRA PENGEINSTITUTTERNES BALANCE Tabel 6 

Aktiver Passiver 

Indenlandske udlån 

Heraf: 

Balance-
sum 

Udlån til 
MFIer I alt 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber

Behold-
ning af 
værdi-
papirer 

Lån fra 
MFIer Indlån 

Ultimo Mia.kr. 

1999 ..................... 1.458,6 388,4 399,8 203,4 117,2 427,8 465,8 678,0 
2000 ..................... 1.685,8 427,8 526,2 239,0 186,4 456,1 579,9 684,3 
2001 ..................... 1.798,8 353,0 588,0 253,3 228,8 579,3 627,5 718,0 
2002 ..................... 2.040,1 419,8 599,2 253,5 231,3 620,9 685,6 764,7 
2003 ..................... 2.204,4 468,7 663,0 271,6 285,7 764,4 823,8 795,2  
maj 04 ............... 2.223,4 447,6 706,7 279,9 304,5 792,7 775,8 877,4 
jun 04 ............... 2.281,9 494,7 720,4 292,3 303,0 800,7 837,0 866,9 
jul 04 ............... 2.210,6 439,2 706,0 291,1 291,7 801,9 760,8 890,8 
aug 04 ............... 2.266,8 466,5 708,8 292,2 295,1 809,9 804,1 887,4 
sep 04 ............... 2.359,8 502,1 723,7 302,8 302,0 830,9 880,1 874,7 
okt 04 ............... 2.372,1 510,5 725,9 305,1 302,0 795,5 850,1 903,5  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

2000 ..................... ... 10,1 31,6 17,5 59,0 6,6 24,5 0,9 
2001 ..................... ... -17,5 11,7 6,0 22,8 27,0 8,2 4,9 
2002 ..................... ... 18,9 1,9 0,1 1,1 7,2 9,3 6,5 
2003 ..................... ... 10,7 2,5 7,1 3,1 21,8 18,8 4,0  
maj 04 ............... ... -4,8 10,5 14,0 7,7 3,6 -0,2 4,9 
jun 04 ............... ... -1,2 8,6 14,8 4,0 2,6 -5,4 9,6 
jul 04 ............... ... -5,4 9,5 15,9 4,6 0,1 -7,4 8,5 
aug 04 ............... ... 6,1 11,2 16,5 6,0 2,3 0,8 9,0 
sep 04 ............... ... 19,6 10,2 15,9 6,8 11,6 16,6 10,0 
okt 04 ............... ... 25,9 12,5 18,1 10,6 2,2 14,4 12,3 
  

 Anm.:  Eksklusive danske pengeinstitutters enheder i udlandet. Fra 2003 er udlånet påvirket af en tilgang til kredsen 
af pengeinstitutter, hvilket der er taget hensyn til ved beregning af årsstigningstakt. 
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UDVALGTE POSTER FRA REALKREDITINSTITUTTERNES BALANCE Tabel 7 

Aktiver Passiver 

Indenlandske udlån 

Heraf: 

Balance-
sum 

Udlån til 
MFIer I alt 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber

Behold-
ning af 
værdi-
papirer 

Lån fra 
MFIer 

Udstedte 
obliga-

tioner mv.

Ultimo Mia.kr. 

1999...................... 1.222,9 48,6 1.050,9 785,8 222,9 117,9 22,1 1.116,2 
2000...................... 1.341,1 53,7 1.095,9 830,2 225,6 163,7 36,2 1.212,9 
2001...................... 1.579,5 88,3 1.191,8 907,6 246,8 280,7 55,3 1.421,3 
2002...................... 1.721,8 77,3 1.285,1 988,0 259,2 338,5 58,9 1.584,2 
2003...................... 1.863,8 100,9 1.394,6 1.072,1 284,4 342,6 32,6 1.729,0  
maj 04 ................ 1.673,0 62,9 1.443,3 1.106,8 297,8 135,0 30,5 1.556,5 
jun 04 ................ 1.728,2 87,7 1.455,1 1.115,7 298,9 160,0 26,9 1.590,3 
jul 04 ................ 1.652,9 44,5 1.458,5 1.119,0 300,4 121,8 18,1 1.538,3 
aug 04 ................ 1.674,6 40,3 1.466,2 1.125,1 301,6 135,2 20,3 1.564,5 
sep 04 ................ 1.721,9 79,8 1.472,1 1.125,7 305,7 141,4 27,8 1.588,9 
okt 04 ................ 1.721,1 56,7 1.478,8 1.130,8 308,0 152,6 37,5 1.590,5  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

2000...................... ... 10,5 4,2 5,7 1,2 38,8 63,8 8,7 
2001...................... ... 64,6 8,8 9,3 9,4 71,5 52,6 17,2 
2002...................... ... -12,5 7,8 8,9 5,0 20,6 6,7 11,5 
2003...................... ... 30,6 8,5 8,5 9,7 1,2 -44,8 9,1  
maj 04 ................ ... 2,8 7,4 7,0 9,4 4,6 46,4 4,6 
jun 04 ................ ... -35,0 7,6 7,3 8,9 29,2 0,0 3,8 
jul 04 ................ ... -31,0 7,2 6,9 9,0 -1,0 15,6 3,6 
aug 04 ................ ... -35,2 7,1 6,7 8,3 -8,1 -12,2 4,3 
sep 04 ................ ... -16,8 7,0 6,3 9,1 -4,3 66,9 3,6 
okt 04 ................ ... 23,7 7,0 6,4 9,4 23,2 157,7 8,4 
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PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL INDLÆNDINGE Tabel 8

Samlet udlån Pengeinstitutternes udlån 
Realkreditinstitutternes 

udlån 

I alt 

Hushold-
ninger 

mv. Erhverv I alt 

Hus-
holdnin-
ger mv. Erhverv I alt 

Hus-
holdnin-
ger mv. Erhverv 

Ultimo Mia.kr. 

1999............... 1.573,9 990,1 526,5 523,0 204,3 291,4 1.050,9 785,8 235,1 
2000............... 1.688,3 1.069,2 561,0 592,4 239,0 329,7 1.095,9 830,2 231,4 
2001............... 1.814,4 1.161,0 594,7 622,6 253,3 342,3 1.191,8 907,6 252,4 
2002............... 1.917,0 1.241,6 619,2 631,8 253,5 353,0 1.285,1 988,0 266,2 
2003............... 2.087,7 1.343,7 683,1 693,2 271,6 392,3 1.394,6 1.072,1 290,9  
maj 04 .......... 2.180,9 1.386,7 735,0 737,6 279,9 431,1 1.443,3 1.106,8 303,9 
jun 04 .......... 2.206,4 1.408,1 733,9 751,4 292,3 428,9 1.455,1 1.115,7 304,9 
jul 04 .......... 2.195,0 1.410,1 721,4 736,5 291,1 414,9 1.458,5 1.119,0 306,5 
aug 04 .......... 2.205,4 1.417,4 727,1 739,3 292,2 419,3 1.466,2 1.125,1 307,7 

sep 04 .......... 2.226,3 1.428,6 734,7 754,2 302,8 422,9 1.472,1 1.125,7 311,8 

okt 04 .......... 2.235,3 1.435,9 736,1 756,4 305,1 422,0 1.478,8 1.130,8 314,1  

 Ændring i forhold til året før, pct. 

1999 ............... 7,6 6,7 10,0 10,0 3,9 16,3 6,4 7,5 3,1 
2000 ............... 7,3 8,0 6,6 13,3 17,0 13,1 4,3 5,6 -1,6 
2001 ............... 7,5 8,6 6,0 5,1 6,0 3,8 8,8 9,3 9,1 
2002 ............... 5,7 6,9 4,1 1,5 0,1 3,1 7,8 8,9 5,5 
2003 ............... 6,1 8,2 2,7 1,5 7,1 -1,7 8,5 8,5 9,3  
maj 04 .......... 8,2 8,3 9,0 9,9 14,0 9,0 7,4 7,0 9,1 
jun 04 .......... 7,8 8,8 6,2 8,1 14,8 4,6 7,6 7,3 8,7 
jul 04 .......... 7,8 8,6 6,9 9,1 15,9 5,6 7,2 6,9 8,8 
aug 04 .......... 8,3 8,6 7,8 10,7 16,5 7,6 7,1 6,7 8,0 
sep 04 .......... 7,9 8,2 7,3 9,8 15,9 6,2 7,0 6,3 8,7 
okt 04 .......... 8,7 8,7 8,7 12,0 18,1 8,5 7,0 6,4 9,0 
 
Anm.: Inklusive udlån i danske pengeinstitutters enheder i udlandet. Fra 2003 er pengeinstitutternes udlån påvirket af

en tilgang til kredsen af pengeinstitutter, hvilket der er taget hensyn til ved beregning af årsstigningstakt. 
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REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN FORDELT PÅ LÅNETYPE  Tabel 9 

Rentetilpasningslån Heraf: 

Indekslån

Fastfor-
rentede 

lån I alt 
Heraf 
=<1 år I alt 

Lån i 
valuta 

Afdragsfri 
lån 1 

Ultimo Mia.kr. 
 
1999.................................... 113,7 877,5 59,7 43,5 1.050,9 9,6 ... 
2000.................................... 113,1 882,4 99,8 79,0 1.095,4 15,5 ... 
2001.................................... 109,6 836,5 245,7 151,5 1.191,8 54,5 ... 
2002.................................... 103,6 816,0 365,0 200,4 1.284,6 82,5 ... 
2003.................................... 99,5 795,0 499,0 250,0 1.393,5 85,7 44,4  
maj 04 ............................  100,4 761,2 580,5 339,2 1.442,1 86,0 ... 
jun 04 ............................  98,0 753,9 601,3 351,1 1.453,2 86,8 120,4 
jul 04 ............................  97,9 747,7 611,7 356,1 1.457,3 87,0 ... 
aug 04 ............................  97,9 748,5 618,8 359,6 1.465,2 87,2 ... 
sep 04 ............................  97,9 745,2 627,8 362,5 1.470,9 87,6 138,7 
okt 04 ............................  97,9 744,0 635,9 363,4 1.477,8 87,6 ... 
  
Anm.: Tabellen inkluderer alene indenlandske realkreditudlån, hvorimod tabel 7 og 8 omfatter samtlige indenlandske 

udlån fra realkreditinstitutter. 
1 Realkreditinstitutternes afdragsfri lån til ejerboliger og fritidshuse mv. 

PENGEINSTITUTTERNES EFFEKTIVE RENTESATSER Tabel 10 

Udlån Indlån 

Samlet 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber

Finansiel-
le selska-

ber Samlet 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber 

Finansiel-
le selska-

ber 

 Procent p.a. 

1. kvt. 03............... 5,8 8,2 5,8 3,4 2,2 1,7 2,4 2,7 
2. kvt. 03............... 5,8 8,1 5,6 3,2 2,0 1,6 2,1 2,5 
3. kvt. 03............... 5,4 7,6 5,2 2,8 1,5 1,1 1,7 2,1 
4. kvt. 03............... 5,4 7,5 5,0 2,9 1,5 1,1 1,7 2,1 

1. kvt. 04............... 5,3 7,3 4,9 2,9 1,6 1,1 1,7 2,1 
2. kvt. 04............... 5,2 7,2 4,8 2,9 1,6 1,1 1,7 2,1 
3. kvt. 04............... 5,2 7,1 4,8 2,8 1,5 1,2 1,7 2,0  
maj 04 ................ 5,2 7,2 4,8 2,9 1,6 1,1 1,7 2,1 
jun 04 ................ 5,2 7,2 4,8 2,9 1,5 1,1 1,7 2,1 
jul 04 ................ 5,2 7,1 4,8 2,9 1,5 1,2 1,7 2,1 
aug 04 ................ 5,2 7,0 4,8 2,9 1,5 1,2 1,7 2,0 
sep 04 ................ 5,2 7,1 4,9 2,8 1,6 1,2 1,7 2,1 
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UDVALGTE POSTER FRA INVESTERINGSFORENINGERNES BALANCE  Tabel 11 

Aktiver Passiver 

Værdipapir-
beholdning Udstedte andele fordelt på ejere 

Balance-
sum 

Obligati-
oner mv.

Aktier 
mv. 

Hushold-
ninger 

mv. 

Forsikring 
og 

pension 

Andre 
indlæn-
dinge Udland 

Ultimo Mia.kr. 
 
1999....................................  203,6 84,8 112,3 121,4 43,3 29,0 9,6 
2000....................................  258,1 100,5 147,3 140,8 56,8 49,0 10,4 
2001....................................  282,8 135,4 137,1 143,4 62,2 66,9 9,6 
2002....................................  288,9 180,8 89,5 153,6 68,9 52,7 8,9 
2003....................................  367,1 237,2 108,7 188,2 103,2 60,4 12,3  
3. kvt. 03............................. 341,3 221,3 98,4 179,8 88,8 58,8 10,8 
4. kvt. 03............................. 367,1 237,2 108,7 188,2 103,2 60,4 12,3 
1. kvt. 04............................. 481,3 282,9 135,3 199,5 120,7 145,0 12,9 
2. kvt. 04............................. 478,5 277,5 138,8 199,6 120,8 143,4 12,8 
3. kvt. 04............................. 497,4 292,1 139,4 205,6 125,6 150,2 13,5  
 Kvartalets transaktioner, mia.kr. 

3. kvt. 03.............................  ... 7,2 3,6 5,1 3,8 -0,7 -0,3 
4. kvt. 03.............................  ... 18,9 4,1 5,4 10,8 -0,7 1,0 
1. kvt. 04.............................  ... 40,0 17,1 7,5 12,6 80,0 0,6 
2. kvt. 04.............................  ... 1,2 5,1 5,1 2,8 0,0 0,1 
3. kvt. 04.............................  ... 10,0 1,9 4,0 2,5 3,9 0,3 
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INDENLANDSKE VÆRDIPAPIRER FORDELT PÅ EJERS HJEMLAND Tabel 12 

Obligationer mv. 

Heraf: 

I alt Statspapirer 
Realkredit-

obligationer 
Aktier 

Danmark Udlandet Danmark Udlandet Danmark Udlandet Danmark Udlandet 

Ultimo Kursværdi, mia.kr. 

1999...................... 1.535,1 388,3 441,6 249,1 977,2 134,1 569,7 211,3 
2000...................... 1.659,5 336,8 455,1 214,6 1.090,3 118,2 634,0 255,2 
2001...................... 1.787,7 414,6 443,7 217,1 1.231,8 194,5 480,5 231,1 
2002...................... 1.999,8 414,7 479,8 222,9 1.411,6 189,6 384,3 162,3 
2003...................... 2.124,2 419,6 488,2 210,0 1.523,9 207,9 488,1 208,6  
maj 04 ................ 1.960,2 434,3 488,4 245,7 1.360,9 186,9 515,2 218,5 
jun 04 ................ 1.980,8 462,8 491,6 251,4 1.376,7 209,0 542,7 228,5 
jul 04 ................ 1.945,0 455,6 499,8 254,3 1.334,7 198,9 539,3 227,9 
aug 04 ................ 1.971,0 460,0 493,1 262,3 1.366,3 195,3 537,9 231,1 
sep 04 ................ 2.002,2 463,6 502,8 264,3 1.387,3 196,9 568,5 239,6 
okt 04 ................ 2.030,2 439,6 523,2 251,7 1.393,6 185,4 551,8 233,2 
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HUSHOLDNINGERNES FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER Tabel 13 

Aktiver  Passiver 

Kontan-
ter og 

bankind-
skud mv. 

Obligati-
oner mv.

Aktier og 
andele i 
investe-
ringsfo-
reninger 

mv. 

Opspa-
ring i 

livsforsik-
rings- og 
pensions-
ordninger 

mv. I alt Lån mv. 

Finansiel 
netto-

formue I alt 

Ultimo Mia.kr. 

1999....................  509 219 260 811 1.798 1.153 646 1.798 
2000....................  528 214 307 865 1.913 1.226 687 1.913 
2001....................  551 199 286 890 1.927 1.316 611 1.927 
2002....................  579 191 285 931 1.986 1.401 585 1.986 
2003....................  619 182 360 1.001 2.163 1.508 655 2.163  
         
2. kvt. 03.............  609 173 321 974 2.077 1.414 662 2.077 
3. kvt. 03.............  605 167 342 981 2.097 1.440 657 2.097 
4. kvt. 03.............  619 182 360 1.001 2.163 1.508 655 2.163 
1. kvt. 04.............  618 178 381 1.040 2.217 1.495 721 2.216 
2. kvt. 04.............  658 167 384 1.043 2.252 1.554 698 2.252 

VIRKSOMHEDERNES FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER Tabel 14 

Aktiver Passiver 

Forpligtelser Kontan-
ter, 

bankind-
skud og 
afgivne 

kreditter 
mv. 

Obliga-
tioner 

mv. 

Aktier  
og 

andele i 
investe-
ringsfo-
reninger 

mv. I alt Lån mv.

Udstedte 
obliga-
tioner 

mv. 

Udstedte 
aktier 
mv. 

Finansiel 
netto-

formue I alt 

Ultimo Mia.kr. 
 
1999 ............... 437 145 488 1.069 889 62 954 -837 1.069 
2000 ............... 468 152 662 1.282 1.032 79 1.122 -951 1.282 
2001 ............... 516 139 703 1.358 1.141 95 1.032 -910 1.359 
2002 ............... 528 139 628 1.295 1.111 114 909 -838 1.296 
2003 ............... 623 139 627 1.390 1.128 122 1.079 -939 1.390  
     
2. kvt. 03 ........ 531 137 633 1.299 1.130 119 997 -946 1.300 
3. kvt. 03 ........ 549 132 645 1.326 1.111 128 1.076 -989 1.326 
4. kvt. 03 ........ 623 139 627 1.390 1.128 122 1.079 -939 1.390 
1. kvt. 04 ........ 597 142 654 1.394 1.127 134 1.120 -986 1.394 
2. kvt. 04 ........ 602 141 650 1.394 1.157 129 1.126 -1.018 1.394 
 
Anm:    Virksomheder er defineret som ikke-finansielle selskaber. 
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BETALINGSBALANCENS LØBENDE POSTER (NETTOINDTÆGTER) Tabel 15 

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 25,0 86,7 -25,0 -21,6 40,1 
2002..................................... 60,7 17,6 78,3 -24,6 -23,3 30,4 
2003..................................... 63,9 22,2 86,1 -17,1 -23,1 45,9  
okt 02 - sep 03..................... 67,5 20,4 87,9 -21,0 -24,5 42,4 

okt 03 - sep 04..................... 54,8 24,9 79,6 -14,2 -25,3 40,2  
apr 04 ............................... 4,6 2,2 6,8 -3,1 -2,4 1,4 
maj 04 ............................... 3,8 2,6 6,4 1,1 -2,3 5,2 
jun 04 ............................... 6,1 2,7 8,8 1,1 -3,3 6,6 
jul 04 ............................... 3,1 2,0 5,1 0,1 -2,4 2,8 
aug 04 ............................... 3,8 1,9 5,7 -1,2 -2,1 2,4 
sep 04 ............................... 5,8 1,4 7,3 -0,9 -2,9 3,4 
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BETALINGSBALANCENS HOVEDPOSTER (NETTO FRA UDLANDET) Tabel 16 

Kapitalimport 

Direkte 
 investeringer 

Løbende 
poster 

Danske i 
udlandet

Uden-
landske i 
Danmark

Porteføl-
jeinveste-

ringer 

Anden 
kapital-
import 

Fejl og 
udeladel-

ser 

Forøgelse 
af valuta-
reserven 

Mia.kr. 

1999..................................... 21,2 -118,6 116,9 -21,9 85,0 -18,4 64,2 
2000..................................... 18,6 -202,7 266,8 -145,9 64,3 -44,1 -43,0 
2001..................................... 40,1 -107,9 92,5 -34,9 7,9 29,8 27,5 
2002..................................... 30,4 -44,9 52,3 1,0 21,3 -14,7 45,4 
2003..................................... 45,9 -7,4 17,1 -106,3 70,1 11,4 30,8  
nov 02 - okt 03.................... 44,1 -24,2 22,3 -62,9 42,8 11,5 33,6 

nov 03 - okt 04.................... ... 68,2 -68,6 -126,7 29,7 ... -7,3  
maj 04 ............................... 5,2 -5,8 -0,2 8,1 -8,4 3,9 2,8 
jun 04 ............................... 6,6 64,1 -71,1 17,3 -18,9 3,7 1,7 
jul 04 ............................... 2,8 3,7 -2,5 -19,9 13,2 3,1 0,4 
aug 04 ............................... 2,4 -0,8 -2,2 -21,1 22,3 -0,1 0,5 
sep 04 ............................... 3,4 1,3 1,7 -15,9 0,2 5,8 -3,5 
okt 04 ............................... ... -4,1 8,0 -27,2 8,6 ... -3,8 

BETALINGSBALANCENS PORTEFØLJEINVESTERINGER (NETTO FRA UDLANDET) Tabel 17 

Danske værdipapirer Udenlandske værdipapirer

Obligationer 
i kroner 

Obligationer 
i valuta Aktier Obligationer Aktier I alt 

Mia.kr. 

1999........................ 15,3 30,6 0,1 -24,4 -43,5 -21,9 
2000........................ -21,3 47,7 19,2 -78,7 -112,8 -145,9 
2001........................ -17,7 97,7 7,0 -86,2 -35,8 -34,9 
2002........................ 8,5 24,0 4,7 -34,8 -1,4 1,0 
2003........................ -30,7 58,7 9,1 -121,5 -21,9 -106,3  
maj 04 ................. 2,0 2,0 -1,9 6,8 -0,7 8,1 
jun 04 ................. 16,5 3,5 12,6 -10,9 -4,5 17,3 
jul 04 ................. -7,4 -2,4 0,6 -10,1 -0,6 -19,9 
aug 04 ................. -7,8 -3,2 -0,5 -8,7 -0,9 -21,1 
sep 04 ................. 5,3 -4,2 0,7 -16,7 -0,9 -15,9 
okt 04 ................. -15,4 -15,2 0,8 4,5 -1,8 -27,2 
 
Anm.:  Et negativt fortegn (-) angiver, at indlændinge netto har købt udenlandske værdipapirer, eller at udlændinge 

netto har solgt danske værdipapirer. 
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DANMARKS AKTIVER OG PASSIVER OVER FOR UDLANDET Tabel 18 

Direkte investeringer Porteføljeinvesteringer

Danske i 
udlandet 

Udenland-
ske i Dan-

mark Aktier mv.
Obligatio-

ner mv. 

Andre 
investe-
ringer 

Valuta-
reserven I alt 

Ultimo Mia.kr. 

Aktiver 

1999...................... 358 22 387 151 603 225 1.747 
2000...................... 557 29 454 229 667 121 2.056 
2001...................... 574 32 351 470 765 229 2.422 
2002...................... 584 30 254 359 758 197 2.180 
2003...................... 579 32 310 446 747 228 2.342 
 
2. kvt. 03............... 591 31 250 424 890 240 2.427 
3. kvt. 03............... 589 31 279 409 838 234 2.381 
4. kvt. 03............... 579 32 310 446 747 228 2.342 
1. kvt. 04............... 573 32 348 465 782 219 2.419 
2. kvt. 04............... 574 32 351 470 765 229 2.422  
Passiver 

1999...................... 19 333 160 611 718 58 1.899 
2000...................... 26 564 218 646 816 3 2.274 
2001...................... 42 540 208 847 950 1 2.587 
2002...................... 34 553 146 759 913 4 2.408 
2003...................... 42 555 186 770 967 3 2.523 
 
2. kvt. 03............... 38 565 160 819 1.070 3 2.655 
3. kvt. 03............... 40 567 176 823 1.007 3 2.616 
4. kvt. 03............... 42 555 186 770 967 3 2.523 
1. kvt. 04............... 42 550 202 828 967 1 2.590 
2. kvt. 04............... 42 540 208 847 950 1 2.587  
Nettoaktiver 

1999...................... 338 -311 227 -459 -115 167 -152 
2000...................... 531 -535 236 -418 -150 117 -218 
2001...................... 532 -509 144 -377 -185 228 -166 
2002...................... 550 -523 107 -400 -155 193 -227 
2003...................... 537 -524 124 -323 -220 224 -181 
 
2. kvt. 03............... 554 -534 91 -395 -180 237 -227 
3. kvt. 03............... 550 -536 103 -413 -169 231 -234 
4. kvt. 03............... 537 -524 124 -323 -220 224 -181 
1. kvt. 04............... 532 -519 146 -363 -184 218 -170 
2. kvt. 04............... 532 -509 144 -377 -185 228 -166 
 
Anm.:  Som hovedprincip for opgørelsen er der anvendt markedsværdi. 
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NATIONALREGNSKABETS FORSYNINGSBALANCE Tabel 19 

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. 

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 
2003...................... 1.398,3 659,3 371,8 279,6 -3,7 1.307,0 605,0 513,6  
2. kvt. 03............... 347,5 162,7 93,4 67,7 0,8 324,5 147,5 124,5 
3. kvt. 03............... 346,6 161,3 93,3 67,8 -2,1 320,2 152,3 126,0 
4. kvt. 03............... 367,0 174,0 95,8 78,2 -3,5 344,6 156,4 133,9 
1. kvt. 04............... 348,6 168,0 91,9 67,1 1,9 328,9 151,2 131,6 
2. kvt. 04............... 361,8 169,8 95,2 71,7 0,4 337,1 163,2 138,5  
 Realvækst i forhold til året før, pct.  
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 
2003...................... 0,5 0,8 1,0 0,1 ... 0,3 0,0 -0,6  
2. kvt. 03............... -1,4 -0,3 1,3 -6,2 ... -2,5 -1,5 -3,8 
3. kvt. 03............... 0,4 1,2 0,3 1,5 ... -0,1 -1,2 -2,5 
4. kvt. 03............... 1,4 2,6 0,6 6,2 ... 2,5 -0,9 1,3 
1. kvt. 04............... 1,4 3,3 -0,5 2,7 ... 2,2 0,9 2,4 
2. kvt. 04............... 2,5 3,6 -0,3 6,6 ... 3,2 7,1 9,4  
 Realvækst i forhold til sidste kvartal (sæsonkorrigeret), pct. 

2. kvt. 03............... -0,8 0,1 0,2 -2,0 ... -1,3 -1,0 -2,1 
3. kvt. 03............... 0,8 0,8 -0,4 5,0 ... 1,2 -0,4 1,4 
4. kvt. 03............... 0,5 2,0 0,3 3,6 ... 2,0 0,0 2,0 
1. kvt. 04............... 1,0 0,4 -0,5 -3,1 ... 0,4 2,2 1,1 
2. kvt. 04............... 0,2 0,4 0,2 1,5 ... -0,2 5,0 4,7 
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UDVIKLINGEN I FORBRUGER- OG NETTOPRISERNE Tabel 20 

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 1,8 0,4 2,6 1,8 2,7 7,9 2,2 

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

2004 1. kvt. ........ 0,7 0,9 1,2 -5,8 -0,3 2,1 0,2 2,4 4,5 2,2 
         2. kvt. ........ 0,8 1,1 1,4 5,2 0,0 1,4 -0,3 2,2 4,0 1,0 
         3. kvt. ........ 1,0 1,2 1,5 9,3 1,2 0,9 -0,8 2,2 3,9 0,3 

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 21 

Mængdeindeks 
Sammensat konjunktur-

indikator for 

Tvangs-
auktio-

ner 

Nyregi-
strerin-
ger af

person-
biler 

 

For- 
bruger-
tillids-

indikator Industri

Bygge-  
og  

anlægs-
virk- 

somhed Service 

 

Arbejds-
løshed 

 

Pct. af 
arbejds-
styrken 

Industri 1 

2000=100 

Detail-
handel 

2000=100 Stk. Nettotal 

1999................ 5,7 94,2 99,1 2.397 144.259 -2 -11 -8 -2 
2000................ 5,4 100,0 100,0 2.584 113.634 2 5 -1 2 
2001................ 5,2 101,9 100,6 2.682 96.114 0 -3 -11 5 
2002................ 5,2 102,9 103,6 3.041 111.598 1 -4 -14 5 
2003................ 6,2 102,7 107,8 3.039 96.501 1 -6 -18 -2  

 
Sæsonkorrigeret 

maj 04 .......... 6,4 102,9 108,8 247 9.064 7 3 -3 13 
jun 04 .......... 6,4 101,8 112,5 217 9.964 7 5 -6 15 
jul 04 .......... 6,2 102,3 112,9 210 9.717 8 6 -6 13 
aug 04 .......... 6,3 101,5 113,8 207 10.303 9 4 -5 16 
sep 04 .......... 6,3 102,1 112,5 220 10.611 7 2 -3 18 
okt 04 .......... ... ... ... 192 11.034 7 1 -3 20 
 
1 Eksklusive skibsværfter. 
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UDVALGTE KVARTALSVISE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 22 

Beskæftigelse Lønindeks  

I alt Privat 

Alle  
brancher 

i Danmark, 
totalt 

Industrien 
i Danmark

Industrien  
i udlandet 

 1.000 personer 1996=100 

Ejendoms-
priser  

(enfamilie- 
huse) 

I pct. af 
ejendoms- 
værdi 1995 

1999..................................... 2.721 1.901 114,6 114,3 110,1 143,7 
2000..................................... 2.736 1.917 118,7 118,3 113,9 153,0 
2001..................................... 2.746 1.922 123,7 123,4 117,3 162,0 
2002..................................... 2.741 1.907 128,5 128,4 120,7 168,1 
2003..................................... 2.720 1.885 133,3 133,7 124,3 173,3  
 Sæsonkorrigeret 

2. kvt. 03.............................. 2.720 1.883 132,3 132,6 123,9 173,1 
3. kvt. 03.............................. 2.718 1.885 134,3 134,5 124,6 175,1 
4. kvt. 03.............................. 2.717 1.882 135,1 135,8 125,6 175,1 
1. kvt. 04.............................. 2.718 1.877 136,0 136,7 126,5 179,1 
2. kvt. 04.............................. 2.724 1.879 136,4 137,8 127,4 185,7  
 Vækst i forhold til året før, pct. 

1999..................................... 2,1 2,6 4,2 4,1 2,9 6,9 
2000..................................... 0,6 0,9 3,6 3,5 3,5 6,5 
2001..................................... 0,4 0,3 4,2 4,3 3,0 5,9 
2002..................................... -0,2 -0,8 3,9 4,0 2,9 3,8 
2003..................................... -0,7 -1,2 3,7 4,2 3,0 3,1   
2. kvt. 03.............................. -0,8 -1,1 3,8 4,0 3,1 2,9 
3. kvt. 03.............................. -0,8 -1,3 3,7 4,3 2,8 3,4 
4. kvt. 03.............................. -0,6 -1,1 3,5 4,0 2,7 3,4 
1. kvt. 04.............................. -0,3 -0,7 3,3 3,5 2,7 5,6 
2. kvt. 04.............................. 0,2 -0,2 3,1 3,9 2,8 7,3 
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VALUTAKURSER  Tabel 23 

EUR GBP SEK NOK USD JPY CHF 

Kroner pr. 100 enheder 

 Gennemsnit 

1999..................................... 743,56 1.129,49 84,46 89,47 698,34 6,1755 464,63 
2000..................................... 745,37 1.223,33 88,26 91,89 809,03 7,5081 478,68 
2001..................................... 745,21 1.197,74 80,58 92,60 831,88 6,8522 493,47 
2002..................................... 743,04 1.182,10 81,12 99,03 788,12 6,2969 506,47 
2003..................................... 743,07 1.074,99 81,45 93,03 658,99 5,6840 488,88  
maj 04 .............................. 744,06 1.107,53 81,46 90,62 620,24 5,5293 483,03 
jun 04 .............................. 743,42 1.119,18 81,31 89,73 612,49 5,5964 489,36 
jul 04 .............................. 743,55 1.116,87 80,85 87,73 606,26 5,5457 486,93 
aug 04 .............................. 743,65 1.110,96 80,96 89,26 610,81 5,5280 483,29 
sep 04 .............................. 743,81 1.091,77 81,81 88,97 608,82 5,5307 482,03 
okt 04 .............................. 743,79 1.075,73 82,08 90,32 595,65 5,4703 482,17 
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EFFEKTIV KRONEKURS Tabel 24 

Forbrugerpriser 

Nominel 
effektiv 

kronekurs Danmark Udlandet 

Real 
effektiv 

kronekurs 
baseret på 
forbruger-

priser 

Real 
effektiv  

kronekurs 
baseret på 
timeløn-
ninger 

Forbruger-
priser i 

euromom-
rådet 

Gennemsnit 1980=100 1996=100 

1999..................................... 99,6 213,0 203,7 104,3 102,8 103,8 
2000..................................... 95,6 219,3 208,3 100,6 98,6 106,0 
2001..................................... 96,9 224,4 213,5 101,8 101,2 108,5 
2002..................................... 97,7 229,9 217,1 103,5 103,3 110,9 
2003..................................... 101,2 234,7 220,9 107,5 108,2 113,2  
maj 04 ............................... 101,8 238,3 225,0 107,8 ... 115,9 
jun 04 ............................... 101,8 237,9 224,7 107,8 109,2 115,9 
jul 04 ............................... 102,0 237,0 224,7 107,6 ... 115,7 
aug 04 ............................... 101,9 236,6 225,1 107,2 ... 115,9 
sep 04 ............................... 102,0 238,1 225,6 107,7 ... 116,1 
okt 04 ............................... 102,3 238,8 ... ... ... 116,5 
 
  Ændring i forhold til året før, pct. 

1999..................................... -1,7 2,5 1,2 -0,3 -0,4 1,1 
2000..................................... -4,1 2,9 2,3 -3,5 -4,0 2,1 
2001..................................... 1,3 2,4 2,5 1,2 2,6 2,3 
2002..................................... 0,9 2,4 1,7 1,6 2,0 2,2 
2003..................................... 3,6 2,1 1,7 3,9 4,8 2,1  
maj 04 ............................... -0,1 1,3 1,9 -0,7 ... 2,5 
jun 04 ............................... -0,4 1,1 1,9 -1,1 1,1 2,4 
jul 04 ............................... 0,2 1,3 1,9 -0,4 ... 2,3 
aug 04 ............................... 0,4 1,2 1,9 -0,3 ... 2,3 
sep 04 ............................... 0,7 1,1 1,8 0,0 ... 2,1 
okt 04 ............................... 0,7 1,7 ... ... ... 2,4 

Anm.:  Indekset for den effektive kronekurs er en geometrisk sammenvejning af udviklingen i 25 af Danmarks vigtigste 
handelspartneres valutaer over for den danske krone. Vægtgrundlaget er baseret på industrivarehandelen i 
1995. En stigning i et kronekursindeks er udtryk for en nominel eller real appreciering af kronen. 
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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 database supplerer ovennævnte statistiske publikationer og indehol-
der 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 løben-
de måned samt følgende 3 måneder fremgår af nationalbankens 
websted. 




