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Forord 

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Nationalbanken blev oprettet 
i 1818 og har siden 1936 været en selvejende institution. Lovgrundlaget 
for bankens virksomhed er nationalbankloven fra 1936. Den fastlægger, 
at Nationalbankens formål er at opretholde et sikkert pengevæsen og at 
lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning. Nationalbanken er 
uafhængig af Folketing og regering i udformningen af pengepolitikken. 
 
Nationalbankens Beretning og regnskab indeholder en præsentation og 
beskrivelse af bankens regnskab for 2005 og en beretning fra direktio-
nen. Beretningen indeholder en beskrivelse af den danske økonomi, 
penge- og valutapolitikken, kapital- og valutamarkederne, en gennem-
gang af det internationale samarbejde samt af Nationalbankens øvrige 
funktionsområder og organisation. 
 
Nationalbanken publicerer løbende i kvartalsoversigterne artikler om den 
seneste udvikling inden for en række områder – bl.a. dansk økonomi, 
pengepolitik, finansielle forhold, statistik, sedler og mønter, betalings-
formidling, euroen og EU-samarbejdet. Artikler skrevet i forbindelse 
med forsknings- og udviklingsarbejde, ofte af en mere foreløbig karak-
ter, publiceres elektronisk som Working Papers. Endvidere vurderer 
Nationalbanken stabiliteten af den danske finansielle sektor i en årlig 
publikation, Finansiel stabilitet. 
 
 
 
København, 2. marts 2006 
 
 
Nils Bernstein Torben Nielsen Jens Thomsen 
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Sammendrag 

 
Det økonomiske opsving i Danmark tog til i styrke i 2005. BNP voksede 
med 3,4 pct. mod 1,9 pct. i 2004. Det private forbrug steg betydeligt som 
følge af højere disponible indkomster, lave renter, nye låneprodukter og 
accelererende boligpriser. Boligpriserne steg gennem året med 22 pct. 
Eksporten og importen voksede kraftigt, og der var fortsat et stort over-
skud på betalingsbalancens løbende poster. Inflationen var med 1,7 pct. 
fortsat lav. 
 
Der er udsigt til, at konjunkturfremgangen fortsætter i 2006. Væksten i 
det private forbrug vil sandsynligvis være høj, og fortsætter ejendoms-
prisstigningerne vil dette stimulere forbruget yderligere. Investeringerne 
i boliger og erhverv vil være på et højt niveau, og eksporten vil blive 
positivt påvirket af solid fremgang på eksportmarkederne. De seneste 
måneders forhøjelse af Nationalbankens renter har dog en vis dæm-
pende virkning på efterspørgslen, men der er fortsat risiko for overop-
hedning. Hvis den positive udvikling skal opretholdes, må finanspo-
litikken ikke bidrage til at øge efterspørgslen. 
 
Den offentlige sektor havde i 2005 et stort overskud som følge af den 
gunstige konjunkturudvikling og ikke mindst ekstraordinært høje ind-
tægter fra pensionsafkastskatten og fra olie- og gasaktiviteter i Nord-
søen. Væksten i det offentlige forbrug aftog, men var med 1,3 pct. over 
regeringens målsætning. Gennemførelsen af kommunalreformen vil i 
2006 stille yderligere krav til styring af udgifterne, hvis målet for det of-
fentlige forbrug skal overholdes. Da overskuddet til dels har en midler-
tidig karakter, og da der er stigende kapacitetsproblemer på arbejds-
markedet, bør overskuddet udelukkende anvendes til at nedbringe den 
offentlige gæld. 
 
Ledigheden faldt kraftigt gennem 2005 og var ved slutningen af året 
tilbage på lavpunktet i 2001. Beskæftigelsen steg med ca. 17.000 per-
soner. Arbejdsløsheden ventes at falde yderligere. I byggeriet og den 
finansielle sektor er der allerede betydelig mangel på arbejdskraft, og 
arbejdsmarkedsrådene forventer, at flaskehalsene i 2006 vil blive mere 
udbredte. Der er ikke indtil nu registreret tiltagende lønstigninger, men 
arbejdsmarkedet bør følges med stor årvågenhed.  
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Den gode økonomi giver mulighed for at få flere i arbejde. Uden ar-
bejdsmarkedsreformer, herunder også ændringer med virkning på kort 
sigt, er mulighederne for en varig fremgang i beskæftigelsen næppe til 
stede. En umiddelbar mulighed kan være at anvende arbejdskraft fra 
bl.a. Østeuropa og Tyskland. Det har været med til at lette presset på 
arbejdsmarkedet i lande som Irland, Storbritannien og Norge. 
 
De danske penge- og realkreditinstitutter havde igen i 2005 en markant 
indtjeningsfremgang. De største banker forrentede egenkapitalen efter 
skat med omkring 18 pct. mod 15 pct. i 2004. Fremgangen kan bl.a. 
tilskrives de gode konjunkturer, som medvirkede til en høj udlånsvækst 
og fortsat lave tab samt en betydelig konverteringsaktivitet. 
 
Opsvinget i verdensøkonomien fortsatte i 2005, om end i et lavere 
tempo end året før. Væksten i USA var solid, mens væksten i euroom-
rådet først tiltog i 2. halvår. Den høje globale vækst og Kinas integration 
i verdensøkonomien medvirkede til stigning i olieprisen, men smittede 
ikke for alvor af på prisudviklingen på andre produkter eller lønninger. 
 
Den amerikanske centralbank, fortsatte med at forhøje den pengepoli-
tiske rente. Renten blev forhøjet ni gange fra 2,25 pct. i januar 2005 til 
4,50 pct. i januar 2006. Den Europæiske Centralbank, ECB, forhøjede i 
henholdsvis december 2005 og i marts 2006 den pengepolitiske rente 
med 0,25 procentpoint til i alt 2,50 pct. i lyset af et forventet højere 
fremtidigt inflationspres. 
 
Trods de pengepolitiske stramninger i USA var den amerikanske 10-årige 
rente over året stort set uændret. I euroområdet faldt den tilsvarende 
rente som følge af usikre udsigter for den europæiske økonomi. Det hø-
jere renteniveau i USA medvirkede til, at den amerikanske dollar blev 
styrket over for euro, pund og yen. 
 
Kronekursen lå også i 2005 stabilt over for euro på et niveau tæt på 
centralkursen. Nationalbanken solgte i 2005 netto valuta for omkring 18 
mia.kr. i forbindelse med interventioner med henblik på at stabilisere 
kronekursen. Valutareserven var 212 mia.kr. ultimo 2005, men faldt til 
182 mia.kr. ved udgangen af februar 2006 som følge af interventioner. 
 
I forlængelse af ECBs renteændringer forhøjede Nationalbanken i hen-
holdsvis december 2005 og i marts 2006 udlånsrenten, diskontoen og fo-
liorenten med 0,25 procentpoint. Udlånsrenten blev derudover forhøjet 
med 0,10 procentpoint i februar 2006 som følge af valutaudstrømning. 
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Efter renteforhøjelsen 2. marts var udlånsrenten 2,75 pct., mens diskon-
toen og foliorenten var 2,50 pct.  
 
Cypern, Letland, Malta og Slovakiet indtrådte i ERM2 i 2005, og af de ti 
nye EU lande deltager syv nu i ERM2. Optagelsen af de nye valutaer 
medfører ingen ændring i vilkårene for den danske krone.  
 
Processen med at få ratificeret EUs forfatningstraktat blev stillet i bero, 
efter at Frankrig og Holland stemte nej ved folkeafstemningerne i for-
sommeren 2005. EU-landene blev i marts 2005 enige om en reform af 
stabilitets- og vækstpagten. Ifølge Europa-Kommissionens skøn over-
skred 11 medlemslande, herunder fem eurolande, traktatens 3-pct. 
grænse for offentligt budgetunderskud i 2005. 
 
Efter aftale med Danmark indledte IMF en gennemgang af det danske 
finansielle system svarende til gennemgangen af en lang række andre 
medlemslande. Konklusionen forventes offentliggjort i efteråret 2006. 
 
Nationalbanken vil i 2006 igangsætte arbejdet med design af en ny 
dansk seddelserie, som skal afløse den nuværende serie fra 1997. Den 
første seddel i den nye seddelserie forventes udsendt i 2009.  
 
I anledning af 200-året for H.C. Andersens fødsel påbegyndte Natio-
nalbanken udsendelsen af en ny serie mønter med eventyr som tema. I 
2005 blev der udsendt to eventyrmønter og to tårnmønter. 
 
Nationalbankens regnskab for 2005 viser et overskud på 4,9 mia.kr. mod 
2,8 mia.kr. i 2004. Ændringen skyldes primært, at kursreguleringerne 
steg med 1,9 mia.kr. og andre indtægter steg med 0,8 mia.kr., mens net-
torenteindtægterne faldt med 0,3 mia.kr. Efter overførsel af 1,2 mia.kr. 
til kursreguleringsfonden er der 3,7 mia.kr. til disposition, hvoraf 0,7 
mia.kr. (20 pct.) henlægges til sikringsfonden, og 3,0 mia.kr. (80 pct.) 
overføres til staten. 
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Dansk økonomi 

Danmark havde i 2005 den højeste økonomiske vækst i en årrække. Især 
den indenlandske efterspørgsel ydede et væsentligt bidrag til væksten. 
Samtidig steg eksporten og importen betydeligt, og der var fortsat et 
stort overskud på betalingsbalancens løbende poster. Beskæftigelsen 
steg, ledigheden faldt, og der kom pres på arbejdsmarkedet. Lønstig-
ningstakten forblev afdæmpet, mens inflationen steg som følge af høje-
re energipriser.  

Den gunstige konjunkturudvikling samt ekstraordinært høje indtæg-
ter fra pensionsafkastskatten og olie- og gasaktiviteter i Nordsøen gav 
et stort overskud på de offentlige finanser.  

Den stærke efterspørgsel skaber en risiko for overophedning. Hvis den 
positive udvikling skal opretholdes, må finanspolitikken ikke bidrage til 
at øge efterspørgslen. Den gode økonomi giver mulighed for at få flere i 
arbejde, men uden arbejdsmarkedsreformer er det vanskeligt at opnå en 
varig beskæftigelsesfremgang.       
 
INTERNATIONAL BAGGRUND1 

Opsvinget i verdensøkonomien fortsatte i 2005, om end i et lavere tem-
po end året før, jf. figur 1. Væksten i USA og Japan var solid, mens væks-
ten i euroområdet først tiltog i 2. halvår. 

Den høje globale vækst pressede efterspørgslen efter olie i vejret, og 
ultimo 2005 lå olieprisen 50 pct. over niveauet ultimo året før, målt i 
dollar. Stigningen i olieprisen lagde et opadgående pres på den globale 
inflation, men smittede ikke for alvor af på prisudviklingen på andre 
produkter eller lønninger, ligesom inflationsforventningerne var forank-
ret på et lavt niveau.  

I USA var der et stabilt opsving i 2005. BNP voksede med 3,5 pct. Som i 
de foregående år blev væksten hovedsageligt trukket af solid vækst i 
det private forbrug og investeringerne. Privatforbruget, stimuleret af 
jobvækst og stigende boligpriser, steg mere end de reale disponible ind-
komster, og husholdningernes opsparingskvote var negativ. De høje 
energipriser påvirkede ikke forbruget væsentligt, og bilsalget steg kraf-
tigt hen over sommeren. Efterårets orkaner dæmpede kun aktiviteten 

 1
  For en række af de anvendte tal forelå der ved redaktionens afslutning ikke officielle tal for hele 

2005. Medmindre andet er nævnt, er der i disse tilfælde anvendt skøn fra OECD, Economic Outlook, 
nr. 78, december 2005. 
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kortvarigt. Fremgangen i beskæftigelsen fortsatte, og ledigheden faldt. 
Lønstigningerne forblev afdæmpede. 

Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, CPI, tiltog som følge af sti-
gende oliepriser. I 2005 var inflationen 3,4 pct., mod 2,7 pct. i 2004. Ker-
neinflationen, afgrænset som CPI ekskl. energi og fødevarer, aftog svagt 
gennem året og var 2,2 pct. i 2005.  

Den amerikanske centralbank, FED, fortsatte med at forhøje den pen-
gepolitiske rente med 0,25 procentpoint af gangen. Renten blev forhø-
jet fra 2,25 pct. i januar 2005 til 4,25 pct. ved udgangen af året og yder-
ligere til 4,5 pct. i januar 2006. Stramningen af pengepolitikken medvir-
kede til en styrkelse af dollar.  

De offentlige finanser blev forbedret i 2005, og underskuddet udgjor-
de 3,7 pct. af BNP mod 4,7 pct. i 2004. Baggrunden var især højere skat-
ter som følge af den gunstige konjunkturudvikling. Den offentlige gæld 
var uændret på omkring 64 pct. af BNP.  

Den stærke indenlandske efterspørgsel trak importen i vejret, og det 
samlede underskud på betalingsbalancens løbende poster steg i 2005 til 
næsten 6,5 pct. af BNP. En stærk efterspørgsel efter finansielle dollarak-
tiver fra især østasiatiske lande og olieproducerende lande mere end op-
vejede det nedadgående pres på dollar fra betalingsbalanceunderskud-
det og bidrog til lave lange renter. 

VÆKST I BRUTTONATIONALPRODUKTET, BNP Figur 1
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Kilde: 

Real vækst i BNP. 
Nationale statistikker og IMF. 
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Væksten ventes at fortsætte i USA i 2006. Risici omkring opsvingets hold-
barhed knytter sig især til boligmarkedet og balanceproblemerne i ame-
rikansk økonomi. Det nuværende betalingsbalanceunderskud afspejler en 
lav opsparing, både i den offentlige sektor og hos husholdningerne. En 
opbremsning af prisstigningerne på boliger kan reducere forbrugs-
væksten og trække i retning af en forbedring af betalingsbalancen. 

I Japan fortsatte fremgangen i den økonomiske aktivitet efter mange 
års stilstand. BNP-væksten på 2,8 pct. i 2005 kunne især tilskrives højere 
indenlandsk efterspørgsel. Stigende beskæftigelse understøttede privat-
forbruget, og erhvervsinvesteringerne steg som følge af solid indtjening i 
virksomhederne. Prispresset var beskedent, og inflationen var -0,3 pct. i 
2005. I 4. kvartal blev kerneinflationen svagt positiv. Bank of Japan fast-
holdt nulrentepolitikken. Underskuddet på de offentlige finanser var stort 
set uændret på 6,5 pct. af BNP, og gælden steg til 170 pct. af BNP. Som 
mange andre lande står Japan over for en stigende andel af ældre i frem-
tiden, og på sigt er det nødvendigt med en stramning af finanspolitikken. 

I Kina voksede BNP med 9,9 pct. i 2005. Den kraftige vækst blev især 
båret af eksport og investeringer og afspejler bl.a. landets integration i 
verdensøkonomien. Det høje investeringsniveau blev modsvaret af 
endnu højere opsparing, så der var et stort overskud på betalingsba-
lancen. Samtidig var der en stærk tilstrømning af kapital til bl.a. direkte 
investeringer. For at holde en fast valutakurs over for dollar har den ki-
nesiske centralbank købt amerikanske dollar i de senere år. I juli blev 
fastkurspolitikken justeret til fordel for en styret flydning baseret på en 
kurv af valutaer, jf. boks 4 side 44. Efterfølgende blev den kinesiske valu-
ta, renminbi, svagt styrket over for dollar. En stærkere valutakurs kan på 
sigt forbedre husholdningernes købekraft og øge privatforbrugets 
bidrag til væksten i Kina. 

 
Set over hele 2005 var væksten i euroområdet moderat, og BNP voksede 
med 1,3 pct. I 1. halvår fortsatte den svage konjunkturudvikling fra 
2004, men i løbet af 2. halvår tiltog væksten, hovedsageligt drevet af 
eksport og investeringer. Eksporten blev understøttet af solid fremgang 
i verdensøkonomien og en svækkelse af den effektive eurokurs.  

Ledigheden faldt med 0,4 procentpoint gennem 2005 til 8,4 pct. ved 
udgangen af året, og beskæftigelsen steg. Den høje ledighed i euroom-
rådet lægger en dæmper på husholdningernes forbrug. 

Inflationen, målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, 
blev trukket op af de stigende oliepriser og lå i hovedparten af 2005 
over 2 pct. og dermed over Den Europæiske Centralbanks, ECBs, mellem-
fristede mål på under 2 pct. Kerneinflationen, afgrænset som HICP ekskl. 
energi og fødevarer, lå gennem hele året stabilt i omegnen af 1,5 pct. 
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ECB forhøjede i henholdsvis december 2005 og i marts 2006 den penge-
politiske rente med 0,25 procentpoint til i alt 2,50 pct. i lyset af et for-
ventet højere fremtidigt inflationspres.  

Underskuddet på de offentlige finanser var for euroområdet som hel-
hed på 2,9 pct. af BNP i 2005. Den finanspolitiske konsolidering er ikke 
stærk nok i mange lande – især set i sammenhæng med, at den finans-
politiske holdbarhed er presset af befolkningens stigende gennemsnits-
alder. Ifølge Europa-Kommissionen overskred Frankrig og Tyskland for 
fjerde år i træk EU-traktatens 3-pct. grænse, jf. side 75.  

Ved indgangen til 2006 er euroområdets økonomi i bedring, men styr-
ken af den indenlandske efterspørgsel er usikker. Stigende forbruger- 
og virksomhedstillid i bl.a. Tyskland og Italien indikerer, at opgangen i 
forbrug og investeringer vil blive styrket. Der er fortsat behov for struk-
turreformer, og det er uklart, om beskæftigelsen vil stige væsentligt. 

I Storbritannien voksede BNP med 1,8 pct. i 2005, hvilket var mindre 
end i de foregående år. Stramningen af pengepolitikken i 2004 reduce-
rede stigningen i huspriserne fra et meget højt niveau og lagde derved 
en dæmper på forbrugsvæksten. På den baggrund nedsatte Bank of 
England i august 2005 den pengepolitiske rente fra 4,75 pct. til 4,50 pct. 
Underskuddet på de offentlige finanser var 3,1 pct. af BNP. Arbejdsmar-
kedet var fortsat stramt, og inflationen opgjort uden energi steg til 1,6 
pct. i 2005 fra 1,1 pct. året før.  

Opsvinget i Sverige fortsatte i 2005. BNP voksede med 2,7 pct. især 
som følge af stærk indenlandsk efterspørgsel. I løbet af 2. halvår tiltog 
eksporten. På trods af den solide aktivitet steg beskæftigelsen kun 
svagt, og lønstigningerne var afdæmpede, og inflationen lav. Riksban-
ken nedsatte i juni 2005 den pengepolitiske rente fra 2,0 pct. til 1,5 pct. 
Lempelsen af pengepolitikken medvirkede til en svækkelse af den sven-
ske krone. Den pengepolitiske rente blev i januar 2006 forhøjet til 1,75 
pct. og til 2,00 pct. i februar 2006. 

I Norge var BNP-væksten 2,4 pct. i 2005. Væksten var hovedsageligt in-
denlandsk drevet, men beskæftigelsesfremgangen var beskeden. Kerne-
inflationen lå stabilt omkring 1 pct. gennem året, hvilket er under infla-
tionsmålet på 2,5 pct. Med henvisning til en solid økonomisk vækst og 
forventning om højere inflation forhøjede Norges Bank den pengepoli-
tiske rente fra 1,75 pct. til 2,25 pct. i 2. halvår.  
 
DANSK ØKONOMI 

Det økonomiske opsving i Danmark, som startede i løbet af 2003, tog til 
i styrke i 2005. Sammenlignet med euroområdet er Danmark længere 
fremme i konjunkturforløbet. 
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HOVEDTAL FOR DANSK ØKONOMI Tabel 1

Realvækst i forhold til året før, pct. 2001 2002 2003 2004 2005 

Bruttonationalprodukt, BNP ......................... 0,7 0,5 0,7 1,9 3,4 

Privat forbrug ................................................ 0,1 1,5 1,6 3,4 3,5 
Offentligt forbrug og investeringer ............. 2,8 1,5 -0,3 2,2 1,3 
Erhvervsinvesteringer .................................... -0,3 0,8 0,4 1,5 6,8 
Boliginvesteringer ......................................... -9,3 0,8 11,5 10,5 13,7 

Indenlandsk efterspørgsel ekskl. lager-      
investeringer .................................................. 0,3 1,4 1,3 3,1 4,0 
Lagerinvesteringer1 ........................................ -0,3 0,3 -0,6 0,2 0,1 

Indenlandsk efterspørgsel i alt ..................... 0,0 1,7 0,6 3,3 4,1 

Eksport ........................................................... 3,1 4,1 -1,2 2,7 7,9 
Import ............................................................. 1,9 7,5 -1,7 6,4 10,0 
Nettoeksport1 ................................................. 0,7 -1,1 0,1 -1,3 -0,5 

Ledighed, pct. af arbejdsstyrken .................. 5,2 5,2 6,2 6,4 5,7 
Forbrugerprisindeks2, vækst i pct. ................ 2,3 2,4 2,0 0,9 1,7 
Boligprisindeks3, vækst i pct. ......................... 6,6 2,5 5,4 9,7 21,6 

Betalingsbalance, pct. af BNP ....................... 3,1 2,5 3,2 2,3 3,4 
Offentlig budgetsaldo, pct. af BNP .............. 1,2 0,2 -0,1 1,7 3,3 

Privat opsparingsoverskud4, pct. af BNP ....... 2,0 2,3 3,3 0,6 0,1 

Kilde: Danmarks Statistik. 
1 Bidrag til vækst i BNP. 
2 
3 Realkreditrådets kvartalsvise ejendomsprisstatistik for parcel- og rækkehuse. 
4 Betalingsbalance minus offentlig budgetsaldo (forskel ved afrunding). 

VÆKSTSAMMENSÆTNING Figur 2
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Kilde: 

Private investeringer dækker erhvervs- og boliginvesteringer. De enkelte efterspørgselskomponenters vækstbidrag 
summer til den samlede BNP-vækst. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks, HICP. 
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BNP voksede med 3,4 pct., jf. tabel 1. Den indenlandske efterspørgsel 
ydede det største bidrag til den økonomiske vækst, jf. figur 2. Privatfor-
bruget blev trukket af højere disponible indkomster, lave renter, nye 
låneprodukter og accelererende boligpriser. Bilsalget var næsten på høj-
de med rekordåret 1998. Som følge af fremgangen i forbruget faldt den 
private sektors opsparingskvote. Forbrugertilliden voksede og lå i efter-
året på et højere niveau end under opsvinget i midten af 1990'erne. 
Boligpriserne steg med 22 pct. over året, hvilket stimulerede boliginve-
steringerne, som voksede med 13,7 pct. Tilsvarende boligprisstigninger 
er set i andre lande, jf. boks 1. 

Erhvervsinvesteringerne tiltog i takt med den stigende kapacitetsud-
nyttelse. Væksten vedrørte især materielinvesteringerne, mens de sene-
ste års fald i erhvervsbyggeriet ophørte. I 2005 faldt det private opspa-
ringsoverskud til 0,1 pct. af BNP.  

Overskuddet på den offentlige saldo steg fra 1,7 pct. af BNP i 2004 til 
3,3 pct. i 2005. Det store overskud afspejler den gunstige konjunktur- 
udvikling, og ikke mindst ekstraordinært høje indtægter fra pensions- 
afkastskatten og fra olie- og gasaktiviteter i Nordsøen. Da overskuddet 
til dels har en midlertidig karakter, og da der er stigende kapacitets-
problemer på arbejdsmarkedet, bør overskuddet udelukkende anven-
des til at nedbringe den offentlige gæld. Væksten i det offentlige 
forbrug aftog, men var med 1,3 pct. over regeringens målsætning. 
Gennemførelsen af kommunalreformen vil i 2006 stille yderligere krav 
til styring af udgifterne, hvis målet for det offentlige forbrug skal over- 
holdes.  

Såvel eksport- som importvæksten var kraftig. Navnlig fremgangen i 
industrieksporten var markant, og i modsætning til 2004 faldt over-
skuddet på varehandel ekskl. energi ikke. En stærkere konkurrence-
evne, jf. side 24, har formentlig bidraget til, at Danmark vandt mar-
kedsandele i 2005. Importvæksten blev trukket af den stærke inden-
landske efterspørgsel, men også af det betydelige importindhold i 
industrieksporten. 

Det samlede overskud på betalingsbalancens løbende poster blev på 
53 mia.kr. i 2005, 19 mia.kr. mere end i 2004, jf. figur 3. Overskuddet har 
været mindre følsomt over for indenlandske kapacitetsforhold end tid-
ligere, bl.a. som følge af en forbedring af bytteforholdet og tiltagende 
eksport inden for rederierhvervet.  

Betalingsbalancestatistikken blev omlagt primo 2005, så sammen-
ligninger med tidligere år er behæftet med en vis usikkerhed.  
De senere års store betalingsbalanceoverskud har reduceret udlands-
gælden, der ved udgangen af 3. kvartal 2005 udgjorde 5 pct. af 
BNP. 
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Den fremgang i beskæftigelsen, der begyndte primo 2004, fortsatte 
gennem 2005, og der kom pres på arbejdsmarkedet. Den private be-
skæftigelse steg med ca. 20.000 personer, mens den offentlige beskæf-

DEN INTERNATIONALE BOLIGPRISUDVIKLING Boks 1  

Boligpriserne er gennem de senere år steget betydeligt i en række lande, periodevis 

med tocifrede årlige vækstrater. Det gælder bl.a. Danmark, Frankrig, Irland, Norge, 

Spanien, Sverige, Storbritannien og USA. Husholdningernes stigende boligformue bi-

drager til at forklare forbrugsfremgangen i disse lande og har formentlig været en 

væsentlig faktor bag det nuværende globale opsving.  

Det er især det lave renteniveau, der har drevet boligmarkedet, men også højere 

disponible indkomster og nye låneprodukter har presset priserne op. Prisstigningerne 

på boliger har været mest markant i storbyer, hvor udbuddet af grunde til nybyggeri 

er begrænset.  

Der har ikke været kraftige boligprisstigninger i alle lande. I Japan falder boligpri-

serne fortsat som følge af en længerevarende periode med deflation, og i Tyskland er 

priserne stort set ikke steget i det seneste årti. Efter en årrække med store boligpris-

stigninger i Holland har prisudviklingen siden 2002 været forholdsvis moderat, jf. 

figuren.  

I Storbritannien, hvor væksten i boligpriserne tidligere lå på et meget højt niveau, 

førte den pengepolitiske stramning i 2004 til en stabilisering af priserne. Stramningen 

af den amerikanske pengepolitik vil formentlig lægge en dæmper på prisudviklingen i 

USA, men så længe de lange renter ikke stiger væsentligt, bliver der næppe tale om 

prisfald.       
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Kilde: 

Kvartalsvise observationer. 
EcoWin og Realkreditrådet.  
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tigelse faldt lidt, jf. tabel 2. Efterspørgslen efter arbejdskraft var især 
stærk i servicesektoren og bygge- og anlægssektoren, mens beskæfti-
gelsen i industrien fortsat var vigende. Ledigheden faldt til 5,7 pct. i 
2005 fra 6,4 pct. året før og var ved slutningen af året tilbage på lav-
punktet i 2001. 
 

BETALINGSBALANCEN Figur 3
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Kilde: 

Løbende sum af 4 kvartaler. 
Danmarks Statistik. 

  

 

DET DANSKE ARBEJDSMARKED Tabel 2

1.000 personer, årsgennemsnit 2001 2002 2003 2004 2005 

Lønmodtagere:      
  Privat sektor ................................................ 1.741 1.728 1.708 1.721 1.741 
  Offentlig sektor ..........................................  824 833 822 817 813 
Selvstændige ................................................. 178 182 177 172 173 
Beskæftigede i alt .........................................  2.743 2.743 2.708 2.710 2.727 
Ledige ............................................................  145 145 171 176 157 
Arbejdsstyrke ................................................ 2.887 2.888 2.879 2.886 2.884 

AF-aktiverede ................................................  29 28 19 16 19 
Overgangsydelse ........................................... 20 16 11 7 4 
Efterlønsmodtagere under 65 år .................  111 114 120 127 135 
Personer på orlov inkl. barselsorlov ............ 43 40 42 41 39 

Ledighed, pct. af arbejdsstyrken .................  5,2 5,2 6,2 6,4 5,7 
Ledighed, EU-definition,   
pct. af arbejdsstyrken ...................................  4,5 4,6 5,4 5,5 4,9 

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet, Eurostat og egne beregninger. 
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LØN- OG PRISUDVIKLINGEN 

Set i forhold til konjunkturfremgangen var lønudviklingen afdæmpet. 
Lønstigningstakten i den private sektor var for hele året på 2,9 pct. 
Siden 2. kvartal 2004 har de årlige lønstigninger ligget i omegnen af 3 
pct., mens de i årene 1995-2003 lå omkring 4 pct. Lønstigningerne i 
industrien, der er den mest konkurrenceudsatte sektor, var for 10. år i 
træk højere end i euroområdet, jf. figur 4. 

De danske lønomkostninger pr. time er i dag blandt de højeste i ver-
den. Hvis danske virksomheder skal være konkurrencedygtige, forudsæt-
ter det, at produktsammensætningen er en anden end i lavtlønslandene, 
herunder at den har et højere videnindhold, så vores varer og tjenester 
ikke er i direkte konkurrence med produktion fra disse lande.  

Konkurrenceevnen blev forbedret af et fald i den effektive kronekurs. 
Kronen blev svækket over for en række valutaer, herunder den ameri-
kanske dollar, det britiske pund og den norske krone, og blev styrket 
over for den svenske krone. Ultimo 2005 lå den effektive kronekurs ca. 3 
pct. under niveauet ultimo året før, jf. figur 5. 

Olieprisstigningerne påvirkede den danske inflation, som, målt ved 
HICP, var 1,7 pct. i 2005, mod 0,9 pct. i 2004, jf. figur 6. Den indenlandske 
markedsbestemte inflation, IMI, som udtrykker udviklingen i virksom-
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Kilde: 

Samlet udland udgøres af de lande, som indgår i indekset for den effektive kronekurs. Lønstigningerne er 
sammenvejet med vægtene i indekset. Lønstigningerne refererer til lønstigninger i fremstillingsvirksomhed.  
OECD, Danmarks Statistik, Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger. 
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hedernes lønomkostninger og avancer var negativ, da virksomhederne 
ikke fuldt ud overvæltede de højere priser på energi og visse andre 
råvarer i forbrugerpriserne. 

 

NOMINEL OG REAL EFFEKTIV KRONEKURS Figur 5
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Kilde: 

Real effektiv kronekurs baseret på timelønninger i industrien. Den reale kronekurs angiver udviklingen i de danske
lønninger i forhold til udlandets, målt i fælles valuta. 
OECD, Danmarks Statistik, Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger. 

  

STIGNING I FORBRUGERPRISERNE OG IMI Figur 6
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Anm.: 
Kilde: 

IMI er et udtryk for den indenlandske markedsbestemte inflation i Danmark. 
Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 
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KREDITFORMIDLING 

Det samlede udlån fra penge- og realkreditinstitutterne steg i 2005, jf. 
figur 7. I december var den årlige vækst 15 pct. mod 9 pct. i december 
2004. Det er ikke helt på niveau med udlånsvæksten under den stærke 
højkonjunktur i midten af 1980'erne, men da var inflationen også højere 
end i dag. Det stigende udlån er blevet fulgt af et voksende indlån. Det 
ses i udviklingen i pengemængden, M2, der i 2005 steg med 15 pct. 
sammenlignet med 2004. M2 består primært af borgernes og virksom-
hedernes indskud i pengeinstitutter samt deres beholdning af sedler og 
mønter.   

Udlån til husholdninger voksede kraftigt i 2005 på baggrund af de 
store stigninger i huspriserne og det lave renteniveau. Husholdningernes 
renteudgifter er de senere år blevet mere følsomme over for ændringer 
i de korte renter som følge af en øget udbredelse af rentetilpasningslån 
og banklån, jf. figur 8. En del af rentetilpasningslånene er dog med 
renteloft, og denne lånetype beskytter låntagerne mod store rente-
stigninger. Værdien af udestående obligationer med renteloft svarede 
ultimo 2005 til ca. 26 pct. af realkreditinstitutternes samlede udlån med 
rentetilpasning.  
 

 

 
 

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅNSVÆKST Figur 7
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Anm.: 
Kilde: 

Samlet udlån til husholdninger og erhverv opgjort ultimo kvartalet. Sidste observation er 4. kvartal 2005. 
Danmarks Nationalbank. 
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ØKONOMISKE UDSIGTER  

Der er udsigt til, at konjunkturfremgangen fortsætter i 2006. Væksten i 
det private forbrug vil sandsynligvis være høj, og fortsætter ejendoms-
prisstigningerne vil dette stimulere forbruget yderligere. Investeringerne 
i boliger og erhverv vil være på et højt niveau, og eksporten vil blive 
positivt påvirket af solid fremgang på eksportmarkederne. De seneste 
måneders forhøjelse af Nationalbankens renter har dog en vis dæmpen-
de virkning på efterspørgslen.  

Arbejdsløsheden ventes at falde yderligere og vil dermed nå det lave-
ste niveau i 30 år. I byggeriet og den finansielle sektor er der allerede 
betydelig mangel på arbejdskraft, og arbejdsmarkedsrådene forventer, 
at flaskehalsene i 2006 vil blive mere udbredte. Der er ikke indtil nu regi-
streret tiltagende lønstigninger, men arbejdsmarkedet bør følges med 
stor årvågenhed.  

Den gode økonomi giver mulighed for at få flere personer i arbejde, 
men uden arbejdsmarkedsreformer, herunder også ændringer med virk-
ning på kort sigt, vil det næppe være muligt at opnå en varig beskæfti-
gelsesfremgang. En umiddelbar mulighed kan være at anvende arbejds-

HUSHOLDNINGERNES LÅN I DANSKE PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER Figur 8

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2002 2003 2004 2005

Mia.kr.

Fastforrentede lån Afdragsfrie fastforrentede lån Rentetilpasningslån

Afdragsfrie rentetilpasningslån Banklån til boligformål Andre banklån  
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Kilde: 

Ultimo året. Husholdninger inkluderer selvstændige erhvervsdrivende. Fordelingen mellem fastforrentede lån,
variabelt forrentede lån og lån med og uden afdrag er delvist skønnet ud fra realkreditlånenes fordeling på
ejendomskategori og lånetype. Fastforrentede lån inkluderer indekslån. Rentetilpasningslån inkluderer lån med
renteloft. 
Danmarks Nationalbank. 
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kraft fra bl.a. Østeuropa og Tyskland. Det har været med til at lette 
presset på arbejdsmarkedet i lande som Irland, Storbritannien og Norge. 
Ved at øge arbejdsudbuddet kan presset på arbejdsmarkedet lettes, og 
vores konkurrenceevne fastholdes.  

Situationen er ikke til en lempelse af finanspolitikken. Erfaringer fra 
andre lande, herunder Holland, viser, at en konjunkturmedløbende fi-
nanspolitik risikerer at føre til en længerevarende lavkonjunktur. Der er 
således behov for en særdeles stram styring af de offentlige udgifter. Da 
det store overskud på det offentlige budget til dels har en midlertidig 
karakter, og da der er stigende kapacitetsproblemer på arbejdsmarke-
det, bør overskuddet udelukkende anvendes til at nedbringe den offent-
lige gæld. 
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Penge- og valutapolitikken 

Kronekursen lå også i 2005 stabilt over for euro på et niveau tæt på cen-
tralkursen.  

Nationalbanken solgte i 2005 netto valuta for omkring 18 mia.kr. i for-
bindelse med interventioner med henblik på at stabilisere kronekursen. 
Ved udgangen af året var valutareserven 212 mia.kr.  

Den Europæiske Centralbank, ECB, forhøjede i december 2005 og marts 
2006 de pengepolitiske renter. I forlængelse af ECBs renteændringer for-
højede Nationalbanken udlånsrenten, diskontoen og foliorenten med 0,25 
procentpoint i december 2005 og yderligere 0,25 procentpoint i marts 
2006. Udlånsrenten blev derudover forhøjet med 0,10 procentpoint i feb-
ruar 2006 som følge af valutaudstrømning. Efter renteforhøjelsen 2. marts 
var udlånsrenten 2,75 pct., mens diskontoen og foliorenten var 2,50 pct. 

I begyndelsen af 2006 foretog Nationalbanken en mindre ændring af 
rammerne for de pengepolitiske modparters indskud på folio. 

I 2005 er fire nye lande indtrådt i det europæiske fastkurssamarbejde, 
ERM2. Udvidelsen af deltagerkredsen i ERM2 ændrer ikke ved vilkårene 
for den danske krone. 

  
RAMMERNE FOR FASTKURSPOLITIKKEN 

Målet for den danske penge- og valutapolitik er at holde kronen stabil 
over for euro. Under normale omstændigheder følger de danske penge-
politiske renter ECBs, så rentespændet er konstant. Ved mindre udsving i 
kursen kan Nationalbanken foretage køb og salg af valuta via interven-
tion i valutamarkedet for at stabilisere kronekursen. Hvis der opstår 
mere vedvarende tendens til styrkelse eller svækkelse af kronen, fore-
tager Nationalbanken en ensidig renteændring.  

 Danmark har ført en konsekvent fastkurspolitik siden 1982, og fra 
1999 har den fundet sted inden for rammerne af det europæiske fast-
kurssamarbejde, ERM2. ERM2 fastsætter de maksimale udsvingsgrænser 
for de deltagende landes valutaer over for euro til +/- 15 pct. i forhold til 
centralkursen. I kraft af Danmarks stabilitetsorienterede økonomiske 
politik og den høje grad af økonomisk konvergens med euroområdet 
blev der ved Danmarks indtræden i ERM2 aftalt et mere snævert ud-
svingsbånd for kronekursen på +/- 2,25 pct. i forhold til centralkursen på 
746,038 kroner pr. 100 euro. Kronekursen har i en årrække ligget stabilt 
på et niveau tæt på centralkursen, jf. figur 9. 
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KRONER OVER FOR EURO Figur 9
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Anm.: 
Kilde: 

Daglige observationer. Omvendt skala. 
Danmarks Nationalbank. 

 
Fastkurspolitikken indebærer, at der er en klar fordeling af ansvaret i 
den økonomiske politik. Nationalbanken skal sikre, at kursen på danske 
kroner er stabil over for euro. Regeringen indretter finanspolitikken og 
den øvrige økonomiske politik efter at stabilisere den økonomiske ud-
vikling i overensstemmelse med kravene til en fast valutakurs. 

I løbet af 2005 er fire nye lande indtrådt i ERM2 som led i forberedel-
serne til euromedlemskab: Cypern, Letland og Malta trådte ind i maj, 
mens Slovakiet kom med i november, jf. side 70. Udvidelsen af ERM2 
deltagerkredsen til nu otte lande fører ikke til ændringer i vilkårene for 
den danske krone. Centralkursen for de deltagende valutaer er alene 
fastsat i forhold til euroen. Hvis en deltagervaluta bevæger sig ud på en 
af udsvingsgrænserne, påhviler det alene det pågældende lands central-
bank og ECB at intervenere.        

 
ECBs PENGEPOLITIK  

Den primære målsætning for ECBs pengepolitik er prisstabilitet. Derud-
over skal pengepolitikken understøtte euroområdets øvrige økono-
miske politikker, såfremt dette ikke strider imod den primære målsæt-
ning. ECB har defineret prisstabilitet som en år-til-år stigning i det EU-
harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, på under, men tæt på 2 pct. 
på mellemlangt sigt. De pengepolitiske beslutninger er baseret på 
økonomiske og monetære analyser, som har til formål at vurdere de 

Beretning og regnskab 2005



 

08-03-2006 11:18:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 2   

H:\Aarsberetninger\2005\Dansk\faerdige\Hel.doc  Oprettet af Hanne Christensen 

31 

fremtidige risici for prisstabiliteten. Den økonomiske analyse tager 
udgangspunkt i en række indikatorer for realøkonomien og prisudvik-
lingen, mens der i den monetære analyse bl.a. ses på væksten i udlån 
og pengemængde.   

 
Pengepolitikken i 2005 
Forbrugerpriserne i euroområdet målt ved HICP steg i løbet af 2005 
med 2,2 pct. Stigningen kan henføres til højere oliepriser, som især 
slog igennem i efteråret 2005. Stigningen i kerneinflationen (HICP 
ekskl. energi og fødevarer) lå i 2005 omkring 1,5 pct. Den økonomiske 
aktivitet i euroområdet viste fremgang i 2. halvår af 2005, efter at før-
ste halvdel af året var præget af en svag udvikling. Styrelsesrådet 
besluttede på sit møde 1. december at reducere den pengepolitiske 
stimulans og forhøjede minimumsbudrenten fra 2,00 pct. til 2,25 pct., 
jf. figur 10. På styrelsesrådets møde 2. marts 2006 blev det besluttet at 
forhøje minimumsbudrenten med yderligere 0,25 procentpoint til 2,50 
pct. Renteforhøjelsen i december var den første i fem år, og begge 
renteforhøjelser var i de foregående måneder gradvist blevet indpriset 
i pengemarkedsrenterne. ECB begrundede renteforhøjelserne med risi-
ko for øgede inflationsforventninger som følge af høje oliepriser, bed-
re økonomiske vækstudsigter samt robuste vækstrater i pengemængde 
og udlån.  

 

 

ECBs RENTESATSER OG KORTE PENGEMARKEDSRENTER I EUROOMRÅDET  Figur 10
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Anm.: 
Kilde: 

Sidste observation for ECBs skæringsrente er 28. februar 2006. 
ECB. 
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NATIONALBANKENS PENGE- OG VALUTAPOLITIK 

I forlængelse af ECBs beslutning om renteforhøjelse annoncerede Natio-
nalbanken 1. december 2005 en forhøjelse af udlånsrenten fra 2,15 pct. 
til 2,40 pct. med virkning fra 2. december, jf. figur 11. Diskontoen og 
foliorenten blev ligeledes forhøjet fra 2,00 pct. til 2,25 pct.  

Den 17. februar 2006 forhøjede Nationalbanken udlånsrenten yderli-
gere til 2,50 pct. Renteforhøjelsen skyldes, at der i de første uger af feb-
ruar havde været en udstrømning af valuta, bl.a. som følge af danske in-
stitutionelle investorers køb af udenlandske aktier og andre værdipapi-
rer. 

Nationalbanken fulgte ECBs renteforhøjelse 2. marts 2006 og forhøjede 
udlånsrenten fra 2,50 pct. til 2,75 pct. med virkning fra 3. marts. Diskon-
toen og foliorenten blev samtidig forhøjet fra 2,25 pct. til 2,50 pct.  

Forud for renteforhøjelsen 2. marts indsatte en række penge- og real-
kreditinstitutter store beløb på deres foliokonti i Nationalbanken. Da 
dette medførte en overskridelse af den samlede ramme for indestående 
på folio blev 9,1 mia.kr. af det samlede folioindestående konverteret til 
indskudsbeviser. 

Kronen lå stabilt over for euro i 2005, jf. figur 9. Kronen blev i 1. halv-
år svækket en smule til et niveau tæt på centralkursen over for euro. 
Kapitalbevægelser mellem Danmark og udlandet indebærer ofte køb  
og salg af valuta mod kroner, som kan påvirke kronekursen på kort sigt. 

ECBs OG NATIONALBANKENS UDLÅNSRENTER Figur 11
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Anm.: 
Kilde: 

Før 28. juni 2000 er ECBs faste tildelingsrente anvendt. 
ECB og Danmarks Nationalbank. 
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Svækkelsen af kronen i 1. halvår af 2005 var sammenfaldende med en 
kapitaludstrømning i forbindelse med forsikrings- og pensionssektorens 
køb af udenlandske obligationer og andre sektorers køb af udenlandske 
aktier i 2005, jf. figur 12. Desuden har rentespændet mellem en 10-årig 
dansk statsobligation og en tysk statsobligation med tilsvarende løbetid 
overvejende været negativt siden maj 2005. Nettokøbet af udenlandske 
obligationer var for året som helhed 105 mia.kr., mens der blev købt 
udenlandske aktier for 79 mia.kr. Udlændinge købte netto danske 
obligationer for 149 mia.kr. i 2005, hvoraf 126 mia.kr. dog var i fremmed 
valuta. Udlændinges nettokøb af danske kroneobligationer kan under-
liggende have støttet kronen. Kapitalstrømme i forbindelse med danske 
obligationer har dog normalt haft mindre effekt på kronekursen end 
danskeres køb af udenlandske obligationer og aktier.1  

Danske virksomheders direkte investeringer i udlandet oversteg ud-
lændinges investeringer i Danmark med ca. 17 mia.kr. i 2005. Der kan 
dog ikke knyttes en direkte sammenhæng mellem udviklingen i krone-
kursen og direkte investeringer. Det skyldes bl.a., at valutapåvirkningen 
ofte finder sted ved annonceringen af investeringen, og ikke når den 
senere gennemføres. 

 1
 Se artikel af Jakob Lage Hansen og Peter Ejler Storgaard, Kapitalbevægelsernes betydning for 

kronekursen, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2005.  

KAPITALIMPORT KNYTTET TIL PORTEFØLJEINVESTERINGER Figur 12

-60

-40

-20

0

20

40

60

Forsikrings- og pensionssektorens nettokøb af udenlandske aktier
Forsikrings- og pensionssektorens nettokøb af udenlandske obligationer
Andre sektorers nettokøb af udenlandske aktier
Udlændinges nettokøb af danske obligationer (udstedt i danske kroner og fremmed valuta)

Mia.kr.

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

2004 2005

 
Anm.: 
Kilde: 

Kapitalimport er opgjort netto. Kun udvalgte poster er medtaget. 
Danmarks Nationalbank. 
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NATIONALBANKENS INTERVENTION I VALUTAMARKEDET  Tabel 3

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Interventionskøb af valuta, mia.kr. ............. 62 21 27 41 25 15 16 
Interventionssalg af valuta, mia.kr. ............. 5 58 4 0 1 28 34 
Nettointerventionskøb af valuta, mia.kr. .... 56 -37 24 41 24 -12 -18 
Antal dage med intervention ...................... 65 55 11 35 20 34 35 

Anm.: Opgjort efter afviklingsdage. 
Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 
Nationalbanken solgte i 2005 netto valuta for omkring 18 mia.kr. i for-
bindelse med interventioner med henblik på at stabilisere kronekursen 
jf. tabel 3. Valutareserven var efter kursreguleringer 212 mia.kr. ultimo 
2005, men faldt til 182 mia.kr. ved udgangen af februar 2006 som følge 
af interventioner. 

 
Nationalbankens pengepolitiske instrumenter 
Nationalbanken ændrede pr. 2. januar 2006 rammerne for de pengepoli-
tiske modparters indskud på folio. Niveauet for den samlede folioramme 

BESKRIVELSE AF FOLIORAMMESYSTEMET1 Boks 2 

I 1999 indførtes et samlet loft (en ramme) for de pengepolitiske modparters indskud 

på folio ved dagens slutning (dvs. ved udgangen af det pengepolitiske døgn kl. 15.30). 

Den samlede ramme er ca. 25 mia.kr. og er fordelt på foliorammer til de enkelte mod-

parter. Standardfoliorammen for de enkelte modparter er på 100 mio.kr. Modparter 

med stor aktivitet på pengemarkedet, og som derfor er hovedbidragsydere til en smi-

dig likviditetsudveksling, har et tillæg til standardrammen.  

Formålet med foliorammerne er at sikre, at der ikke opbygges store indskud på fo-

lio, som kan anvendes til spekulation i rente- og valutakursændringer, hvis der er pres 

på kronen. Foliorammerne bidrager desuden til at sikre et velfungerende pengemar-

ked, idet modparterne tilskyndes til at udveksle likviditet indbyrdes.  

Foliorammerne er først bindende, hvis modparternes samlede indskud på folio over-

stiger den samlede ramme. De enkelte pengepolitiske modparter kan således overskri-

de deres individuelle ramme, så længe den samlede ramme ikke er overskredet. Ind-

skud, der overstiger de individuelle rammer, forrentes også med foliorenten, så længe 

den samlede folioramme ikke er overskredet.  

Ved overskridelse af den samlede ramme ved dagens slutning vil indskud over de 

individuelle rammer blive konverteret til indskudsbeviser. Konverteringen vil ske i ind-

skudsbeviset med den længste restløbetid. 

Nationalbanken sikrer via ekstraordinære operationer i indskudsbeviser, at folio-

rammerne ikke udgør et problem for den daglige betalingsafvikling. Hvis der i løbet 

af en dag er tegn på, at indskuddet på folio ved dagens slutning vil overstige den 

samlede folioramme, vil Nationalbanken normalt åbne for salg af indskudsbeviser. 

Herved kan modparterne tilpasse deres indestående på folio, så den samlede folio-

ramme ikke overskrides. 

1 De aktuelle foliorammer kan ses på Nationalbankens websted (www.nationalbanken.dk). 
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blev forhøjet fra ca. 20 mia.kr. til ca. 25 mia.kr. En stor del af forøgelsen 
skyldes, at systemet er blevet forenklet, idet modparterne nu får tildelt 
en standardramme. Det indebærer, at de mindre modparter generelt får 
tildelt en større ramme end tidligere. Forhøjelsen af den samlede folio-
ramme skal desuden ses i lyset af den generelle økonomiske udvikling 
siden den seneste justering af foliorammerne i 2003. Der var ingen mod-
parter, som fik reduceret deres folioramme i forbindelse med ænd-
ringen. Foliorammesystemet er beskrevet i boks 2. 

Indretningen af de øvrige pengepolitiske instrumenter er ikke blevet 
ændret i 2005. En gennemgang af Nationalbankens pengepolitiske in-
strumenter findes i boks 3.  

De senere år er omfanget af pengepolitiske lån øget. Låntagningen af-
spejler i høj grad en forøgelse af penge- og realkreditinstitutternes 
beholdning af indskudsbeviser, jf. figur 13. Interessen for indskuds-
beviser er bl.a. steget i takt med et stigende omfang af betalinger knyt-
tet til refinansiering af realkreditlån. Indskudsbeviser indgår som en del 
af penge- og realkreditinstitutternes likviditetsberedskab. Nationalban-
kens likviditetstilførsler ved de ekstraordinære markedsoperationer fore-
tages således ved at tilbagekøbe indskudsbeviser. Indskudsbeviser kan 
endvidere anvendes af penge- og realkreditinstitutterne til likviditets-
fremskaffelse via pengemarkedet gennem indbyrdes salg eller belåning. 
Da udlånsrenten og indskudsbevisrenten er identiske, er lånefinansie-
rede køb af indskudsbeviser ikke forbundet med renteomkostninger.  

 

NATIONALBANKENS PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER1 Boks 3 

Nationalbanken stiller to faciliteter til rådighed for de penge- og realkreditinstitutter, 

der er pengepolitiske modparter. 

For det første har modparterne på den sidste bankdag hver uge mulighed for at 

købe indskudsbeviser eller optage lån mod sikkerhed i krone- og eurodenominerede 

stats- og realkreditobligationer. Disse forretninger løber normalt i 14 dage, og rente-

satserne på de to forretninger, indskudsbevisrenten henholdsvis udlånsrenten, er ens. 

Nationalbanken foretager desuden køb eller salg af indskudsbeviser, når der opstår 

behov herfor, fx i forbindelse med udsving i statens betalinger. 

For det andet har modparterne mulighed for at placere midler på dag-til-dag basis 

på en foliokonto. Disse forrentes med foliorenten, der er lavere end indskudsbevis-

renten. Der er en ramme for modparternes samlede indskud på folio, og hver enkelt 

modpart er tildelt en andel af den samlede folioramme. 

Diskontoen er en signalrente, der angiver det overordnede niveau for de pengepo-

litiske renter. Ingen af de pengepolitiske instrumenter er direkte forrentet med dis-

kontoen. Siden 1992, hvor hovedprincipperne i det nuværende pengepolitiske instru-

mentarium blev indført, har foliorenten dog svaret til diskontoen.  

1 For en udførlig beskrivelse af de penge- og valutapolitiske instrumenter se Danmarks Nationalbank, 
Pengepolitik i Danmark, 2. udgave, 2003 og Nationalbankens websted (www.nationalbanken.dk). 
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PENGEMARKEDET OG UDVIKLINGEN I DE KORTE RENTER 

Renterne på det danske pengemarked1 fulgte i 2005 overordnet udvik-
lingen i euroområdets pengemarkedsrenter. De korte danske pengemar-
kedsrenter havde i gennemsnit et spænd over for euroområdet på om-
kring 5 basispoint, jf. figur 14. Det var lidt under spændet mellem Natio-
nalbankens udlånsrente og ECBs skæringsrente. Spændet blev som i 
tidligere år påvirket af, at mange banker i euroområdet justerede deres 
balance i slutningen af året. Som resultat af dette steg pengemarkeds-
renterne i euroområdet mod udgangen af året, efterhånden som løbe-
tiden gik hen over årsskiftet.2 Effekten var dog mindre i 2005 end i 2004. 
I februar 2006 blev spændet udvidet efter Nationalbankens forhøjelse af 
udlånsrenten og indskudsbevisrenten med 0,10 procentpoint. 

De korte pengemarkedsrenter i euroområdet lå på et stabilt niveau 
frem til slutningen af september. Forventningerne om renteforhøjelser 
fik rentekurven på europengemarkedet til at blive mere stejl i slut-
ningen af 2005. 

 1
 Det danske pengemarked er markedet mellem pengeinstitutter for låneaftaler og rentederivater i 

kroner med en løbetid på op til et år.  
2
 Se artikel af Kim Abildgren, Jacob Lindewald og Michal Chr. Nielsen, Det 10-årige rentespænd 

mellem Danmark og Tyskland, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2005.  

DE PENGEPOLITISKE MODPARTERS NETTOSTILLING OVER FOR 
NATIONALBANKEN Figur 13
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Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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Cibor (Copenhagen Interbank Offered Rate) er en referencerente for 
udlån af kronelikviditet på interbankmarkedet på usikret basis. En ræk-
ke pengeinstitutter indberetter satser til Nationalbanken, som dagligt 

RENTESPÆND TIL EUROOMRÅDET PÅ PENGEMARKEDET Figur 14
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Daglige observationer. Spænd mellem Cibor- og Euribor-satser. 
Danmarks Nationalbank. 

 

 
DISKONTOEN OG PENGEINSTITUTTERNES GENNEMSNITLIGE 
UDLÅNSRENTER Figur 15
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Kilde: 

Diskontoen er på daglig basis. Øvrige renter er kvartalsvise gennemsnitsrenter. Sidste observation er 4. kvartal 
2005 for gennemsnitsrenter og ultimo 2005 for diskontoen.  
Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik. 
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beregner og offentliggør Cibor. De enkelte bankers indberettede satser 
offentliggøres af Finansrådet. I april 2005 blev kredsen af banker, der 
deltager i fastsættelsen af Cibor udvidet med fire udenlandske banker til 
i alt 12 banker, ligesom antallet af løbetider, for hvilke der fastsættes 
Cibor-satser, er blevet forøget med seks til i alt 14 løbetider. Formålet 
med ændringerne var at sikre en fortsat troværdig og anerkendt Cibor.  
 
Pengeinstitutternes renter  
De gennemsnitlige udlånsrenter for pengeinstitutterne faldt hen over 
året med omkring 0,4 pct., mens renterne for indlån var stort set uænd-
rede, jf. figur 15. Indsnævringen af forskellen mellem udlånsrenten og 
indlånsrenten afspejler bl.a. den øgede udbredelse af udlån med sikker-
hed i fast ejendom.  
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Kapital- og valutamarkederne 

Trods de pengepolitiske stramninger i USA var den amerikanske 10-årige 
rente over året stort set uændret. I euroområdet faldt den tilsvarende 
rente som følge af usikre udsigter for den europæiske økonomi.  

Den amerikanske dollar blev styrket over for euro, pund og yen i 2005. 
Styrkelsen afspejlede bl.a. det højere renteniveau i USA. 

Amerikanske aktier steg beskedent, aktier fra euroområdet steg kraf-
tigt, mens der var en endnu større stigning i japanske aktier i 2005. På 
de skandinaviske aktiemarkeder var kursstigningerne som de to foregå-
ende år højere end i euroområdet. 

 
RENTEMARKEDERNE 

Renten på den toneangivende amerikanske 10-årige statsobligation steg 
fra ca. 4,3 pct. primo 2005 til ca. 4,4 pct. ultimo 2005, jf. figur 16. I 2. kvar-
tal faldt den 10-årige rente, bl.a. på baggrund af uroen på markedet for 
kreditobligationer i kølvandet på nedgraderingen af General Motors og 
Ford, se nedenfor. Uroen betød stigende efterspørgsel efter sikre 
statsobligationer. Ved indgangen til 3. kvartal vendte udviklingen, og ren-

 

10-ÅRIGE RENTER I USA, EUROOMRÅDET, JAPAN OG STORBRITANNIEN Figur 16
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Ugentlige observationer. For euroområdet er anvendt renten på en 10-årig tysk statsobligation. 
EcoWin. 

Beretning og regnskab 2005



 

08-03-2006 11:18:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 2   

H:\Aarsberetninger\2005\Dansk\faerdige\Hel.doc  Oprettet af Hanne Christensen 

40 

ten begyndte at stige. Stigningen skyldes bl.a. stærkere nøgletal samt en 
stigende frygt for højere inflation i takt med de stigende oliepriser.  

Den amerikanske centralbank strammede pengepolitikken otte gange 
i 2005. Det betød, at den pengepolitiske rente over året steg med 2 pro-
centpoint til 4,25 pct. ultimo 2005. Stramningerne havde imidlertid ikke 
nævneværdig effekt på de lange amerikanske renter, hvorfor hældnin-
gen på rentekurven for amerikanske statsobligationer blev fladere over 
året. Forskellen mellem den 10- og 2-årige rente blev i 2005 indsnævret 
med ca. 120 basispoint. Indsnævringen fortsatte, og ved udgangen af 
februar 2006 var den 10-årige rente lavere end den 2-årige. I januar 
2006 forhøjede den amerikanske centralbank renten med yderligere 
0,25 procentpoint til 4,50 pct. 

I euroområdet faldt renten på den toneangivende 10-årige tyske 
statsobligation fra ca. 3,6 pct. primo 2005 til ca. 3,3 pct. ultimo 2005, jf. 
figur 16. Faldet i renten resulterede i en udvidelse af det 10-årige 
rentespænd til USA med ca. 50 basispoint til omkring 110 basispoint. 
Faldet i renten i euroområdet kan bl.a. tilskrives usikkerhed om den 
fremtidige økonomiske vækst i euroområdet. Sidst på året blev tegn på 
økonomisk fremgang tydeligere. Dette styrkede forventningerne til et 
fremtidigt inflationspres, hvilket medvirkede til, at Den Europæiske Cen-
tralbank, ECB, forhøjede den pengepolitiske rente med 0,25 procentpoint 
i december 2005 og yderligere med 0,25 procentpoint i marts 2006.  

På trods af de mange pengepolitiske stramninger i USA, anses de 
lange renter i USA og i euroområdet stadig for at være lave. Det skyldes 
bl.a. globaliseringseffekter, lave og stabile inflationsforventninger og 
pensionskassernes og asiatiske centralbankers køb af statsobligationer.1 

Renten på den toneangivende 10-årige japanske statsobligation var 
forholdsvis stabil i 2005. Ultimo 2005 var den 10-årige rente ca. 1,5 pct., 
jf. figur 16. Den pengepolitiske rente forblev uændret på 0,1 pct. i 2005. 
Renten blev sidst ændret i 2001.  

I Storbritannien faldt renten på den toneangivende 10-årige stats-
obligation fra ca. 4,5 pct. primo 2005 til ca. 4,1 pct. ultimo 2005, jf. figur 
16. I 4. kvartal blev den 10-årige rente lavere end den 10-årige ameri-
kanske rente, bl.a. på grund af en rentenedsættelse fra Bank of England i 
august. Det 10-årige rentespænd til euroområdet, som har været stigende 
de senere år, faldt kraftigt i 4. kvartal 2005, jf. figur 17. Rentespændet 
stabiliserede sig i december og var ultimo 2005 ca. 80 basispoint.   

I Danmark faldt renten på den toneangivende 10-årige statsobligation 
i 1. halvår fra ca. 3,8 pct. til ca. 3,2 pct. Faldet i den danske rente var 

 1
 Se artikel af Allan Bødskov Andersen, John Hydeskov og Michael Sand, Hvorfor er de lange ameri-

kanske renter lave?, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2005. 
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kraftigere end i euroområdet, hvilket resulterede i, at det 10-årige 
rentespænd til euroområdet blev negativt i begyndelsen af sommeren, 
jf. figur 17. I 2. halvår stabiliseredes det 10-årige rentespænd og var ved 
udgangen af 2005 tæt på nul. Den lave rente i Danmark i forhold til 
euroområdet afspejler bl.a. den stærke danske økonomi.  

I forlængelse af ECBs renteændringer forhøjede Nationalbanken i hen-
holdsvis december 2005 og i marts 2006 udlånsrenten, diskontoen og 
foliorenten med 0,25 procentpoint. Efter at Nationalbanken i februar 
2006 ensidigt forhøjede udlånsrenten med 0,10 procentpoint til 2,50 
pct., jf. side 32, steg det 10-årige rentespænd til euroområdet en anelse. 
Efter renteforhøjelsen 2. marts var udlånsrenten 2,75 pct., mens diskon-
toen og foliorenten var 2,50 pct.  

Renten på den svenske toneangivende 10-årige statsobligation faldt 
fra ca. 3,9 pct. i begyndelsen af 2005 til ca. 3,0 pct. i september. Faldet 
skyldes bl.a. en rentenedsættelse på 0,5 procentpoint fra Riksbanken i 
juni 2005 samt usikkerhed omkring nye regler for opgørelsen af 
pensions- og livsforsikringssektorens risiko.1 Rentefaldet resulterede i, at 
spændet til euroområdet blev negativt i maj og forblev negativt frem til 
primo december, jf. figur 17. I kølvandet på offentliggørelsen af regler-

 1
 De nye regler kan på nogle områder sammenlignes med det danske finanstilsyns "trafiklyssystem". 

Reglerne i den svenske pensions- og livsforsikringssektor trådte i kraft 1. januar 2006. Reglerne 
betyder en stigning i efterspørgslen efter lange obligationer fra pensions- og livsforsikringsselska-
berne. 

10-ÅRIGE RENTESPÆND TIL EUROOMRÅDET Figur 17
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Ugentlige observationer. For euroområdet er anvendt renten på en 10-årig tysk statsobligation. 
EcoWin. 
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ne, som var mindre restriktive end først ventet, vendte den nedadgåen-
de trend i den svenske 10-årige rente, og den steg til ca. 3,3 pct. ultimo 
2005. Riksbanken forhøjede den pengepolitiske rente fra 1,50 pct. til 
1,75 pct. i januar 2006 og til 2,00 pct. i februar 2006. 

I Norge faldt renten på den toneangivende 10-årige statsobligation fra 
ca. 4,0 pct. primo 2005 til ca. 3,7 pct. ultimo 2005. Den pengepolitiske 
rente blev forhøjet med 0,25 procentpoint i henholdsvis juli og novem-
ber og var 2,25 pct. ved udgangen af 2005. 

Kreditspændene, dvs. spændet mellem renten på erhvervs- og realkre-
ditobligationer og en sikker statsobligation, er faldet kraftigt de senere 
år, jf. figur 18. Indsnævringen skyldes bl.a. det faldende renteniveau og 
hermed lavere indtjeningspotentiale ved investering i statsobligationer 
med høj kreditværdighed. Det har medført, at investorer har søgt mod 
mindre sikre investeringer for at opnå et højere forventet afkast.  

I april og maj 2005 skete der en kraftig udvidelse af det amerikanske 
kreditspænd med vurdering A og især BBB, hvilket også påvirkede kre-
ditspændet i euroområdet. Baggrunden var en nedjustering af General 
Motors og Fords kreditvurdering.1 Spændet faldt dog hurtigt tilbage og 
var medio juni omkring samme niveau som før nedjusteringen. I 2. halv-
år 2005 og i begyndelsen af 2006 steg kreditspændene en anelse.  

 1
 General Motors og Ford er blandt de største udbydere af virksomhedsobligationer. Tilsammen har de 

to virksomheder en udestående mængde af obligationer på ca. 320 mia.dollar. Det svarer til ca. 10 
pct. af den samlede udestående mængde af virksomhedsobligationer i USA.  

KREDITSPÆND FOR OBLIGATIONER FRA EUROOMRÅDET Figur 18
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Aggregeret indeks af likvide euro denominerede obligationer. 
J.P. Morgan og EcoWin. 
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VALUTAMARKEDERNE 

Den amerikanske dollar blev styrket i 2005 på trods af fortsat store un-
derskud på betalingsbalancen og det offentlige budget. I alt blev dollar 
styrket med ca. 11 pct. over for euro og yen og ca. 8 pct. over for pund. 
Kursen på dollar var 1,19 dollar pr. euro ultimo 2005 og forblev omkring 
dette niveau i begyndelsen af 2006, jf. figur 19.  

Dollarstyrkelsen i 2005 skal bl.a. ses i lyset af den fortsatte stramning 
af pengepolitikken i USA, der har medført, at det amerikanske renteni-
veau generelt er blevet højere end i euroområdet og Japan. Usikkerhe-
den omkring euroområdets økonomiske udvikling, og afvisningen af EUs 
forfatningstraktat i forsommeren i Frankrig og Holland kan også have 
medvirket til at styrke dollar over for euro. 

Ultimo juli annoncerede den kinesiske centralbank, at den ville justere 
den hidtidige fastkurspolitik over for dollar. Det betød en opskrivning af 
kursen på den kinesiske valuta, renminbi, over for dollar på 2 pct., jf. 
boks 4. Dollar blev herefter marginalt svækket over for de store valutaer 
for en kort periode. Svækkelsen skyldes bl.a. usikkerhed omkring Kinas 
fremtidige strategi for dollarbeholdningen i valutareserven. 

Set over året var kursen på japanske yen over for euro uændret. Ved 
udgangen af 2005 var kursen 139 yen pr. euro, jf. figur 19. Inden for året 
udviste forholdet mellem valutaerne dog en vis volatilitet. 

 

 

DOLLAR OG YEN OVER FOR EURO Figur 19
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Ugentlige observationer. 
EcoWin. 
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Det britiske pund blev i 1. halvår 2005 styrket med ca. 6 pct. over for 
euro, jf. figur 20. I 2. halvår vendte billedet, og pund blev kortvarigt 
svækket, mens udviklingen i sidste del af året var forholdsvis stabil. Over 
året steg pundet med ca. 3 pct. til 0,69 pund pr. euro. 

Den svenske krone blev i 2005 svækket med ca. 4 pct. over for euro, jf. 
figur 20. I 1. halvår skyldtes faldet bl.a. mindre positive vækstudsigter. 

REVALUERING AF DEN KINESISKE VALUTA Boks 4 

Den kinesiske centralbank annoncerede 21. juli 2005, at fastkurspolitikken over for 

den amerikanske dollar ville blive forladt til fordel for en styret flydning af valutakur-

sen baseret på en kurv af valutaer. De fire hovedvalutaer i referencekurven er dollar, 

euro, yen og koreanske won. Vægtene til de enkelte valutaer fastsættes ud fra bilate-

rale handelsandele, valutastrukturen for udlandsgælden (rentebetalinger), direkte 

udenlandske investeringer (dividender) og valutastrukturen for løbende overførsler 

(dækker bl.a. over ulandsbistand). 

I det nye system fastsætter den kinesiske centralbank dagligt en bilateral valuta-

kurs. Kursen beregnes på baggrund af sidste handelsdags lukkekurser for valutaerne i 

referencekurven. Det daglige udsvingsbånd for den kinesiske renminbi over for dollar 

er fastsat til +/- 0,3 pct. Det daglige udsvingsbånd i forhold til de øvrige valutaer i 

referencekurven er fastsat til +/- 1,5 pct. 

Ved overgangen til det nye valutasystem blev renminbi fastsat til 8,11 renminbi pr. 

dollar, svarende til en revaluering på 2 pct., jf. figuren (venstre). De daglige udsving 

efter ændringen af valutapolitikken har været små, typisk under +/- 0,05 pct. Den 

samlede appreciering over for dollar siden 22. juli 2005 har været lidt under 1 pct. 

I 1994 gik Kina væk fra et dobbelt valutakurssystem og over til et system baseret på 

en valutakurs. I perioden herfra og frem til 1997 apprecierede renminbi med ca. 5 pct. 

over for dollar. Siden 1994 har Kina stort set ført fastkurspolitik over for dollar, hvor 

kursen siden 1998 har været konstant på 8,28 renminbi pr. dollar, jf. figuren (venstre). 

Den kinesiske centralbank benytter sig af intervention som middel til at styre kursen 

på renminbi, hvilket de senere år har bidraget til en kraftigt voksende valutareserve, 

jf. figuren (højre). Liberaliseringen af valutapolitikken i juli har imidlertid ikke bety-

det, at den kinesiske centralbank har stabiliseret reserverne. Tværtimod er reserverne 

fortsat med at stige og var ved udgangen af 2005 på ca. 819 mia.dollar.  

        

RENMINBI OVER FOR DOLLAR OG UDVIKLINGEN I KINAS VALUTARESERVE 
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Kilde: 

Bemærk, omvendt akse for figuren til venstre. 
EcoWin.   
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Endvidere var der gennem maj 2005 en stigende forventning om, at 
Riksbanken ville nedsætte den pengepolitiske rente. Forventningen blev 
indfriet i juni, da banken nedsatte den pengepolitiske rente med 0,5 
procentpoint. Sidst på året blev den svenske krone styrket over for 
euroen, bl.a. på grund af en stigende forventning til, at Riksbanken ville 
forhøje den pengepolitiske rente. Riksbanken forhøjede renten til 1,75 
pct. i januar 2006 og til 2,00 pct. i februar 2006. Ultimo 2005 var kursen 
9,43 svenske kroner pr. euro. 

I takt med at prisen på olie steg i 2005, blev den norske krone  
styrket med omkring 3 pct. over for euro og var ved udgangen af 2005 
8,01 norske kroner pr. euro. Kraftig økonomisk vækst og to rente-
forhøjelser fra Norges centralbank medvirkede til styrkelsen af den 
norske krone. I slutningen af året blev kronen svækket en anelse over 
for euro, bl.a. på grund af faldende oliepris og renteforhøjelsen fra  
ECB. 

 
AKTIEMARKEDERNE 

De globale aktiemarkeder steg i 2005, om end der var stor forskel på 
stigningerne, jf. figur 21. Amerikanske aktier steg beskedent, aktier fra 
euroområdet steg kraftigt, mens der var en endnu større stigning i 
japanske aktier – den højeste siden 1986. 

BRITISKE PUND, NORSKE OG SVENSKE KRONER OVER FOR EURO Figur 20
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Anm.: 
Kilde: 

Ugentlige observationer. 
EcoWin. 
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Høj energiefterspørgsel og en global olieproduktion nær kapacitets-
grænsen førte til stigende oliepriser i 2005, hvilket satte et særligt præg 
på de globale aktiemarkeder, jf. boks 5.  

Aktiemarkedet i USA var frem til udgangen af 3. kvartal påvirket af 
stramningen af pengepolitikken, dollarstyrkelsen og højere udgifter til 
energi, hvilket betød en stort set flad udvikling for amerikanske aktier. 
Kreditnedgraderingen af de store amerikanske virksomheder General 
Motors og Ford, jf. ovenfor, var også medvirkende til at holde de ameri-
kanske aktier nede. Fortsat høj økonomisk aktivitet og stigende beskæf-
tigelse var dog med til at forhindre aktiekursfald, og mod årets slutning 
steg det brede amerikanske aktieindeks, S&P 500. Set over året steg in-
dekset i alt med 3 pct. 

Aktier fra euroområdet var fra årets start tynget af den svage kon-
junktursituation. Siden maj har der imidlertid været store aktiekursstig-
ninger, bl.a. som følge af de lave renter. Hertil kommer, at svækkelsen 
af euro over for dollar har forbedret konkurrenceevnen. Aktieindekset 
for euroområdet, S&P Euro, steg 23 pct. i 2005. 

Det japanske aktieindeks, Nikkei 225, var stort set uændret i første 
halvdel af året, men oplevede derefter en meget kraftig vækst, som pri-
mært kan henføres til mere positive økonomiske udsigter. Over 90 pct. 
af aktierne i Nikkei steg, og 10 pct. af selskaberne blev over året mere 
end fordoblet i værdi. Samlet set steg Nikkei 225 med 40 pct. over året.  

AKTIEINDEKS FOR USA, EUROOMRÅDET, STORBRITANNIEN OG JAPAN Figur 21
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Anm.: 
Kilde: 

Ugentlige observationer.  
Bloomberg. 
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OLIE- OG BENZINPRISEN SAMT ENERGIRELATEREDE AKTIER 2005 Boks 5 

Stigningen i olieprisen har haft betydning for de globale aktiemarkeder i 2005. Energi-

relaterede aktier blev positivt påvirket, mens de øvrige aktier overvejende blev nega-

tivt påvirket, om end i mindre grad end ventet i markedet. Olieprisen steg fra et 

niveau lige under 45 dollar pr. tønde i begyndelsen af året til 70 dollar pr. tønde ulti-

mo august, dvs. en stigning på over 50 pct. på otte måneder. Dette var det højeste 

nominelle niveau nogensinde og det højeste reale niveau siden 1981. I efteråret faldt 

olieprisen igen under 60 dollar, men er siden steget moderat, jf. figuren.  

 

OLIE- OG BENZINPRISEN SAMT AMERIKANSKE ENERGIRELATEREDE AKTIER 
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Kilde: 

Ugentlige observationer. Olie og benzin er nærmeste generiske futureskontrakt, dvs. prisen på olie og 
benzin leveret om en måned. 
Bloomberg. 

 

Årsagerne til stigningen skal primært findes i en høj og vedvarende olieefterspørgsel 

fra bl.a. Kina, som importerer en stor del af sit forbrug. Også resultatet af de senere 

års lave investeringer i oliesektoren begyndte at påvirke prisdannelsen, idet produk-

tionskapaciteten var tæt på sit maksimum. Desuden steg antallet af spekulative inve-

storer, som følge af at flere investeringsbanker og hedgefonde søgte efter arbitrage i 

markedet. Flere midlertidige faktorer, fx genoptagelse af Irans atomprogram og 

orkanerne Katrina og Rita i Den Mexicanske Golf medvirkede også i perioder til et 

opadgående prispres. 

Særligt orkanerne gav store påvirkninger til benzinprisen, som enkelte dage steg 

betydeligt, henholdsvis 20 pct. under Katrina og 14 pct. under Rita. På trods af prisfald 

i løbet af efteråret var der i 2005 en samlet stigning på 60 pct. på benzinprisen. 

De energirelaterede aktier i både USA og euroområdet nød godt af stigningen i 

energipriserne i 2005, idet begge steg ca. 30 pct. Det var dermed de sektorer i S&P 500 

og S&P Euro, som steg mest. Energirelaterede aktier vægter kun 9 pct. i det ameri-

kanske S&P 500, men er den primære årsag til, at amerikanske aktier samlet set steg i 

2005. 
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Britiske aktier har generelt været påvirket af de samme faktorer som i 
euroområdet, dog med den væsentlige forskel, at britiske virksomheder 
igen i 2005 har haft højere investeringsudgifter som følge af højere ren-
ter. Generelt aftog den økonomiske vækst i Storbritannien i 2005, men 
på trods af dette steg det britiske aktieindeks, FTSE 100, 17 pct. over 
året.  

De skandinaviske aktiemarkeder fulgte den positive aktiekursudvikling 
i euroområdet i 2005, jf. figur 22. Ligesom de to foregående år klarede 
Skandinavien sig dermed bedre end euroområdet.  

Stigningen i det danske OMXC20 indeks – det tidligere KFX indeks – 
skyldtes primært de tungtvejende A.P. Møller – Mærsk aktier, som bi-
drog med lidt under en tredjedel. Også Danske Bank og TDC bidrog til 
den positive udvikling, og næsten alle selskaber oplevede stigninger 
over året. Det samlede indeks steg ca. 37 pct. over året, og dermed blev 
2005 det bedste år på det danske aktiemarked siden 1997.  

I det svenske OMX indeks steg samtlige selskaber, og elektronikvirk-
somheden LM Ericsson bidrog for tredje år i træk mest positivt til 
indekset. Norske aktier nød overvejende godt af stigningen i olieprisen, 
og især Statoil og Norsk Hydro bidrog til stigningen i OBX indekset over 
året. 
 

AKTIEINDEKS FOR DANMARK, SVERIGE OG NORGE Figur 22
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Anm.: 
Kilde: 

Ugentlige observationer. 
Bloomberg. 
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Det indenlandske finansielle system1 

Pengeinstitutternes markante resultatfremgang fortsatte i 2005 drevet 
af en betydelig udlånsvækst og historisk lave tab. De meget lave tab kan 
forklares ved de gode konjunkturer, men også indførelsen af nye regn-
skabsregler i 2005. 

Realkreditinstitutternes indtjening steg fortsat i 2005, bl.a. som følge 
af en markant konverteringsaktivitet og fortsat høj udlånsvækst.  

Gunstige markedsforhold har medført positive og stigende afkast, 
hvilket har styrket formuerne i investeringsforeningerne og indtje-
ningen i pensionsselskaberne.  

I EU blev der i 2005 opnået politisk enighed om direktivforslaget til 
nye kapitaldækningsregler, de såkaldte Basel II regler.  

EUs tilsynsmyndigheder, centralbanker og finansministerier indgik i 
2005 en samarbejdsaftale om krisestyring. De danske myndigheder har 
ligeledes indgået en samarbejdsaftale om finansiel overvågning, som er 
suppleret med en bilateral aftale mellem Finanstilsynet og National-
banken. 
 
PENGEINSTITUTTER 

Pengeinstitutterne forbedrede det samlede resultat efter skat i 2005 i 
forhold til 2004. Pengeinstitutternes indtægter er steget i 2005 som 
følge af en betydelig udlånsvækst, fortsat lave tab og øgede gebyrind-
tægter. De største banker forrentede egenkapitalen efter skat med om-
kring 18 pct. mod 15 pct. i 2004. 

Pengeinstitutternes samlede udlån udgjorde 1.095 mia.kr. ultimo 2005 
mod 860 mia.kr. ultimo 2004. Udlånsvæksten er drevet af gode konjunk-
turer kombineret med en lav rente, hvilket stimulerer låneefter-
spørgslen. De seneste års kraftige stigning i pengeinstitutternes udlån til 
husholdninger skyldes i væsentlig grad øgede udlån til boligfinansiering 
på realkreditlignende vilkår, dvs. udlån med variabel rente, lang løbetid 
og i visse tilfælde afdragsfrihed. Lånene ydes mod sikkerhed i fast 
ejendom og er dermed forbundet med en forholdsvis lav risiko. Lånene 
kan fx være såkaldte prioritetslån, hvor låntager får oprettet såvel en 
udlånskonto som en indlånskonto på samme rentevilkår, typisk til en 

 1
 En mere detaljeret gennemgang og analyse af det finansielle system og dets rammevilkår fremgår af 

publikationen Finansiel stabilitet, der forventes udgivet 23. maj 2006. 
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højere rente end renten på realkreditlån. Modstykket til det stigende 
udlån til husholdninger er øget likviditet, der afspejler sig i stigende 
indlån i pengeinstitutterne, jf. figur 23.  

Gebyrindtægterne er steget betydeligt, primært som følge af konver-
teringsaktivitet og stor handel med værdipapirer, herunder aktier. Pen-
geinstitutternes omkostninger er steget på grund af investering i udbyg-
ning og tilpasning af filialnettet samt et stigende antal medarbejdere 
som følge af større aktivitet.  

Med virkning fra 1. januar 2005 blev de nye internationale regnskabs-
standarder, IFRS, implementeret i Danmark. Efter de nye regler skal der 
ikke længere foretages hensættelser på udlån på baggrund af en sand-
synliggjort risiko for tab efter det såkaldte forsigtighedsprincip. I stedet 
vil der skulle foretages nedskrivning af udlån i tilfælde af værdifor-
ringelse efter et neutralitetsprincip. Det betyder, at der skal være ind-
truffet en eller flere begivenheder, der giver objektiv indikation af en 
værdiforringelse, før der sker nedskrivning. Nedskrivninger sker således 
på et senere tidspunkt i forløbet end hensættelser under forsigtigheds-
princippet og ofte med et lavere beløb.  

Nedskrivninger på udlån er reduceret i 2005 fra et i forvejen meget 
lavt niveau som følge af de gunstige konjunkturer og de nye regnskabs-
regler.   
 

 

ÅRLIG VÆKST I IND- OG UDLÅN Figur 23
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Anm.: 
 
 
Kilde: 

Ind- og udlån til indlændinge i den ikke-finansielle sektor formidlet af penge- og realkreditinstitutter beliggende i
Danmark, dvs. danske penge- og realkreditinstitutters hovedvirksomhed samt filialer og datterbanker af
udenlandske institutter. 
Danmarks Nationalbank. 

Beretning og regnskab 2005



 

08-03-2006 11:18:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 2   

H:\Aarsberetninger\2005\Dansk\faerdige\Hel.doc  Oprettet af Hanne Christensen 

51 

REALKREDITINSTITUTTER 

Realkreditinstitutterne forbedrede årets samlede resultat efter skat i 
2005 i forhold til 2004. Forbedringen i indtjeningen kan tilskrives en 
markant konverteringsaktivitet og høj udlånsvækst, jf. figur 23.  

Realkreditinstitutternes samlede udlån udgjorde 1.663 mia.kr. ultimo 
2005 mod 1.488 mia.kr. ultimo 2004. Nettonyudlånet steg med 75 mia.kr. 
til 163 mia.kr. i 2005. Udlånsvæksten skete hovedsageligt i lån med ren-
tetilpasning. 

Rentetilpasningslånenes andel af realkreditudlånet udgjorde 49 pct. 
ultimo 2005, jf. tabel 4. Lån med en kort rentebinding på op til og med  
1 år udgør med 71 pct. den største andel af rentetilpasningslånene.  

Udbredelsen af afdragsfrie lån er fortsat i 2005, hvor der også er sket 
en betydelig omlægning af eksisterende lån til lån med afdragsfrihed. 
Således steg andelen af afdragsfrie realkreditlån i forhold til det sam-
lede udlån fra 16 pct. ultimo 2004 til 26 pct. ultimo 2005. Stigningen var 
næsten ligeligt fordelt mellem fastforrentede udlån og lån med rente-
tilpasning. 
 
INVESTERINGSFORENINGER 

Investeringsforeningerne forvaltede ved udgangen af 2005 en samlet 
formue på 724 mia.kr., hvilket er en stigning på 40 pct. i forhold til 2004. 
To tredjedele af stigningen kan henføres til nettoindbetalinger, mens 
den resterende stigning kan tilskrives afkast. Formuerne i aktieafdelin-
ger er vokset relativt mest grundet stigende aktiekurser. Ultimo året var 
36 pct. af formuen i investeringsforeninger placeret i aktier, 50 pct. var 
placeret i obligationer, mens den resterende del var placeret i blandede 
afdelinger, jf. figur 24. 

Private investorers andel af udstedte investeringsbeviser udgjorde 35 pct. 
ultimo 2005. Pensionsselskabernes andel var stort set uændret på 30 pct. 

REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL INDLÆNDINGE FORDELT PÅ UDLÅNSTYPE Tabel 4

Pct. af samlet udlån, ultimo 2003 2004 2005 

Fastforrentede lån ........................................  57,1 49,6 45,7 
   heraf afdragsfrie ........................................  1,2 5,0 18,2 

Rentetilpasningslån ......................................  35,8 44,1 49,0 
   heraf afdragsfrie ........................................ 13,4 29,8 35,2 
   heraf med rentebinding ≤ 1år .................. 50,1 57,7 70,8 

Indekslån .......................................................  7,1 6,4 5,3 

Anm.: Realkreditinstitutternes udlån er ekskl. udlån til Monetære Finansielle Institutioner, MFIer.  
Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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Med den nye lov om hedgeforeninger, der trådte i kraft 1. juli 2005, blev 
det muligt at oprette hedgeforeninger i Danmark. Hedgeforeninger er 
den danske udgave af hedgefonde1. Ultimo 2005 havde et mindre antal 
foreninger ansøgt Finanstilsynet om status som hedgeforeninger.   
 
PENSIONSSELSKABER 

Baseret på markedsudviklingen og aflagte årsregnskaber vurderes det, 
at livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, herefter pen-
sionsselskaber, generelt opnåede positive investeringsafkast i 2005. Kraf-
tigt stigende aktiekurser i Europa, beskeden stigning i amerikanske 
aktiekurser og forholdsvis rolige markedsforhold forventes at have bi-
draget positivt til sektorens indtjening i 2005. Pensionsselskabernes sti-
gende brug af finansielle instrumenter til sikring mod renteændringer 
forventes ligeledes at have bidraget positivt. 

Flere pensionsselskaber har i 2005 øget udbuddet af pensionsproduk-
ter uden rentegaranti.  
 

 1
  Der findes ikke en entydig definition af begrebet hedgefond, men det dækker generelt over investe-

ringsfonde, der ikke er underlagt begrænsninger af myndighederne på hverken strategivalg eller 
risikoprofil. De danske hedgeforeninger vil modsat investeringsforeninger fx ikke være begrænset i 
muligheden for at geare eller tage en kort position i markedet. Se også Jesper Ulriksen Thuesen, 
Hedgefonde i Danmark og internationalt, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2005. 

INVESTERINGSFORENINGERNES FORMUE OPDELT EFTER AFDELINGSTYPE, 
ULTIMO ÅRET Figur 24
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Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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OBLIGATIONSMARKEDET 

Den samlede mængde udestående børsnoterede kroneobligationer ud-
gjorde 2.748 mia.kr. ultimo 2005, hvilket var en stigning på 8 pct. i forhold 
til 2004, jf. tabel 5. Mængden af udestående statsobligationer faldt med 
95 mia.kr., mens mængden af realkreditobligationer steg med 283 mia.kr. 

I 2005 var de førtidige indfrielser af danske realkreditobligationer re-
kordhøje på 543 mia.kr., hvilket var en stigning på 233 mia.kr. i forhold 
til sidste år. Stigningen skal ses i lyset af rentefaldene, jf. figur 25. Obli-

mindsterenten blev nedsat fra 3 pct. i 1. halvår til 2 pct. i 2. halvår 2005. 
Mindsterenten for 1. halvår 2006 er uændret 2 pct. 
 
Handel med danske statspapirer 
Danske statspapirer omsættes via elektroniske handelsplatforme med 
forskellige former for prisstillelse og via telefonhandel. En stor del af 
den elektroniske handel med danske statspapirer foregår på den elek-
troniske handelsplatform MTSDenmark. Således har statsobligationer 
siden november 2003 været udstedt og handlet på MTSDenmark, og i 
2005 blev også danske skatkammerbeviser introduceret.   

I 2005 var den gennemsnitlige daglige omsætning på MTSDenmark lidt 
under 2 mia.kr. Ud over handlen på MTSDenmark omsættes danske stats-
papirer også på andre elektroniske handelsplatforme som TradeWeb, 
BloombergBondtrader og BondVision. Desuden er der etableret en pris-
stillelsesordning på Københavns Fondsbørs, som sikrer mindre investorer 
adgang til et gennemsigtigt og effektivt marked for handel med danske 
statspapirer. 
 

 

UDESTÅENDE MÆNGDE BØRSNOTEREDE INDENLANDSKE 
KRONEOBLIGATIONER, NOMINEL VÆRDI Tabel 5

Mia.kr. 2004 2005 

Statsobligationer mv. ...................................  630 535 
Realkreditobligationer .................................  1.806 2.089 
Andre .............................................................  116 125 

I alt .................................................................  2.552 2.748 

Anm.: Både gamle og nye realkreditobligationer er medtaget i opgørelsen af den udestående mængde realkreditobliga-
tioner, og tallet er således påvirket af refinansieringsaktiviteten. Værdien af refinansierede kronerealkreditobliga-
tioner i december 2005 er skønnet til 383 mia.kr. Statsobligationer mv. omfatter også statsgældsbeviser og skat-
kammerbeviser. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

gationsrenterne faldt yderligere i 2005 fra et lavt niveau, jf. side 40, og 
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ENIGHED OM NYE KAPITALDÆKNINGSREGLER I EU 

I Danmark blev lovforslag til implementering af direktivet om nye kapi-
taldækningsregler, de såkaldte Basel II-regler, sendt i høring i februar 
2006. Det forventes, at lovforslaget vil blive fremsat i Folketinget i for-
året.  

Der blev opnået politisk enighed om direktivforslaget til nye kapital-
dækningsregler i EU i efteråret 2005. Det nye direktiv medfører ændrin-
ger i det gældende kreditinstitutdirektiv og kapitaldækningsdirektiv og 
følger Baselkomiteens reviderede anbefalinger til internationale kapital-
kravsregler. Basel II er en videreudvikling af de gældende kapitaldæk-
ningsregler, som følges i mere end 100 lande verden over. Målsætnin-
gen med de nye regler er, at kapitalkravet i større omfang skal afspejle 
de risici, som de enkelte institutter påtager sig ved udførelsen af deres 
virksomhed.  

Den endelige version af direktivet forventes offentliggjort i løbet af 
2006 og vil formelt blive vedtaget i EU af Ministerrådet på dette tids-
punkt.1 Direktivet skal udmøntes i national lovgivning i medlemslandene 

 1
  En foreløbig dansk version af direktivet med dokumentnummer 12890/05, kan findes på Det Euro-

pæiske Råds websted http://ue.eu.int. 

FØRTIDIGE INDFRIELSER AF REALKREDITOBLIGATIONER OG 
OBLIGATIONSRENTER Figur 25
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Anm.: 
 
 
Kilde: 

Den toneangivende 30-årige realkreditobligation er den serie under kurs 100, hvori der typisk udstedes obliga-
tionsudlån. Skift til ny serie sker, når der opnås et passende udestående. Renten på den 30-årige toneangivende
realkreditobligation er ikke en præcis indikator for, hvornår det er fordelagtigt at omprioritere. 
Danmarks Nationalbank. 
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med ikrafttræden primo 2007. Institutterne vil dog have mulighed for at 
anvende de eksisterende regler frem til ultimo 2007. De mest avancere-
de metoder til opgørelse af minimumskapitalkravet vil først kunne 
anvendes fra 1. januar 2008. 

Rammerne for de nye kapitaldækningsregler er dermed fastlagt. Det 
mere tekniske indhold vil skulle udfyldes af Europa-Kommissionen efter 
konsultation af Det Europæiske Bankudvalg (European Banking Com-
mittee, EBC). 

For at sikre et velfungerende marked også på det finansielle område 
er det vigtigt, at direktivet implementeres ensartet, og at der arbejdes 
for konvergens i tilsynsmyndighedernes praktiske håndhævelse. En stor 
del af dette arbejde er forankret i det Europæiske Banktilsynsudvalg 
(Committee of European Banking Supervisors, CEBS), hvor de nationale 
tilsynsmyndigheder og centralbanker i mere end to år har arbejdet på 
udformningen af bl.a. fælles retningslinjer, standarder og anbefalinger 
mv. 
 
HIMMERLANDSBANKEN 

Nationalbanken stillede sammen med en række pengeinstitutter (garanti-
konsortiet) en garanti på maksimalt 150 mio.kr. i forbindelse med 
Himmerlandsbankens konkurs i august 1993. Nationalbankens andel var 
90 mio.kr. Formålet med garantien var dels dækning af konkrete 
engagementer, som ikke blev overtaget af Spar Nord i forbindelse med 
dennes overtagelse af hovedparten af aktiver og passiver fra Himmer-
landsbanken, dels dækning af ubogførte garantier eller erstatningskrav i 
konkursboet efter Himmerlandsbanken. Formålet med garantien var 
ikke at dække aktie- eller efterstillet kapital. Ud over den maksimerede 
garanti på 150 mio.kr. stillede Nationalbanken en ulimiteret garanti for 
ubogførte forpligtelser. Krav, som er anerkendt som simple krav i kon-
kursboet, er omfattet af garantikonsortiets eller Nationalbankens garan-
ti. 

Konkursboet tabte i april 2005 en obligationssag ved Højesteret, der 
hermed stadfæstede tidligere afgørelser ved retterne i Hobro og Vestre 
Landsret. Med dommen tilpligtedes konkursboet at anerkende efter-
stillet kapital, der blev tegnet som obligationer med status af supple-
rende kapital i 1991, som et simpelt krav i konkursboet. Dermed blev 
obligationerne omfattet af garantikonsortiets garanti. Efter dommen 
lagde Nationalbanken vægt på at få iværksat de procedurer, som kunne 
sikre hurtigst mulig udbetaling af berettigede krav i medfør af garan-
tien. På den baggrund besluttede et enigt garantikonsortium at udbe-
tale til obligationsindehaverne gennem Værdipapircentralen. Ved denne 
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fremgangsmåde blev samtlige obligationsindehavere honoreret efter 
ensartede principper. Udbetalingen fandt sted 5. juli 2005. 

Det forventes, at konkursboet endeligt kan afsluttes i første halvdel af 
2006. Herefter vil garantierne kunne frigives. Nationalbankens bidrag til 
afviklingen af Himmerlandsbanken vil herefter udgøre ca. 90 mio.kr. 
inkl. omkostninger forbundet med afviklingen. Bidraget svarer stort set 
til Nationalbankens andel af garantien fra garantikonsortiet. Garanti-
forpligtelsen på 90 mio.kr. blev hensat ved indgåelsen i 1993. Derfor 
forventes afslutningen af konkursboet ikke at påvirke Nationalbankens 
regnskab for 2006 i nævneværdigt omfang. 

 
SAMARBEJDSAFTALER 

Nationalbanken har i 2005 indgået flere samarbejdsaftaler, Memorandum 
of Understanding, MoU. Et MoU er en hensigtserklæring og er ikke juri-
disk bindende.  

Tilsynsmyndigheder, centralbanker og finansministerier i EU indgik 1. 
juli 2005 et MoU om krisestyring.1 Aftalen omhandler principper og 
procedurer for informationsudveksling mellem myndigheder i EU i til-
fælde af en finansiel krise, hvor der er risiko for, at krisen vil spredes til 
flere lande og samtidig vil have en systemisk karakter. For yderligere at 
styrke det grænseoverskridende samarbejde mellem myndighederne 
indeholder aftalen også forhold som beredskabsplaner, stresstest og 
kriseøvelser. 

I foråret 2005 blev der indgået en samarbejdsaftale om finansiel over-
vågning mellem Nationalbanken, Finansministeriet, Økonomi- og Er-
hvervsministeriet samt Finanstilsynet. Aftalen bekræfter det eksisteren-
de uformelle og pragmatiske samarbejde om at opretholde finansiel sta-
bilitet og i påkommende tilfælde at koordinere aftaleparternes hånd-
tering af finansielle kriser. Ansvaret for samarbejdet forankres i et ko-
ordinationsudvalg for finansiel stabilitet med repræsentanter fra alle 
fire myndigheder.  

I henhold til samarbejdsaftalen om finansiel overvågning har National-
banken og Finanstilsynet indgået en samarbejdsaftale.2 Aftalen skal bi-
drage til gennemsigtighed omkring samarbejdet, klarere arbejdsdeling, 
administrative lettelser samt videns- og informationsudveksling mellem 
de to myndigheder. Aftalen omfatter tre underaftaler om henholdsvis 
stabiliteten i det finansielle system, finansiel statistik samt betalings-
systemer og clearingcentraler. 

 1
 En pressemeddelelse om MoUet findes på CEBS' websted www.c-ebs.org. 

2
 Begge nationale samarbejdsaftaler kan ses på Nationalbankens websted www.nationalbanken.dk. 
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Sedler og mønter 

Kontantomløbet steg med 8,1 pct. i 2005 formentlig på grund af høj 
vækst i det private forbrug og udgjorde 55,5 mia.kr. ved udgangen af 
året. 

Nationalbanken vil i 2006 igangsætte arbejdet med design af en ny 
dansk seddelserie, som skal afløse den nuværende serie fra 1997. I 2005 
udsendte Nationalbanken en mere sikker 50-kroneseddel og en ny 
færøsk 1000-kroneseddel. 

I anledning af 200-året for H.C. Andersens fødsel påbegyndte Natio-
nalbanken udsendelsen af en ny serie mønter med eventyr som tema. I 
2005 blev der udsendt to eventyrmønter med motiver fra henholdsvis 
"Den grimme Ælling" og "Den lille Havfrue".  

To nye tårnmønter, der har henholdsvis tårnet på Landet Kirke på Tå-
singe og Nólsoy fyr på Færøerne som motiv, blev udsendt i 2005, og i 
februar 2006 udkom en tårnmønt med et motiv af Gråsten Slotstårn. 

 
SEDDEL- OG MØNTOMLØBET 

Værdien af cirkulerende sedler og mønter udgjorde 55,5 mia.kr. ved ud-
gangen af 2005, hvilket er en stigning på 8,1 pct. i forhold til 2004.1 Den 
kraftige stigning skyldes formentlig den høje vækst i det private for-
brug. 

Antallet af 500-kronesedler er vokset markant de seneste år og udgør i 
dag 16 pct. af seddelomløbet. Stigningen i omløbet af 500-kronesedler 
kan skyldes en stadig større brug af sedlerne i pengeautomater. 
Omløbet af 200-kronesedler er også steget betydeligt de seneste år, 
mens omløbet af 100-kronesedler stort set er uændret i forhold til 2000, 
jf. figur 26. Antallet af 100-kronesedler udgør dog stadig den største 
andel, 39 pct., af det samlede seddelomløb. I alt er seddelomløbet 
vokset med 8,4 pct. i 2005 og udgjorde 50,4 mia.kr. ved udgangen af 
året. 

Omløbet af mønter steg med 5,6 pct. og var i slutningen af 2005 på 5,2 
mia.kr. Omløbsstigningen var størst for 20-kronen. 

I henhold til nationalbankloven skal værdien af seddelomløbet være 
dækket af Nationalbankens beholdning af guld og andre reserver. Siden 

 1
 Omløbet er, som i tabel 2 og 3 i tabeltillægget side 154, opgjort ekskl. erindringsmønter, det færøske 

seddelomløb og visse ældre sedler og afviger derfor fra opgørelsen i henhold til Nationalbankens 
balance. 
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september 1939 har der været dispenseret fra kravet om gulddækning. 
Omløbet er funderet med andre aktiver. 

 
OPGRADERING AF SEDLER 

En mere sikker 50-kroneseddel med hologram og selvlysende farver blev 
udsendt i august 2005. Udsendelsen markerede afslutningen på den op-
gradering af de danske pengesedler, som Nationalbanken påbegyndte i 
2002. Alle pengesedler er nu forsynet med hologram og selvlysende 
farver, hvilket gør sedlerne sværere at forfalske, og gør det lettere at 
skelne en ægte seddel fra en falsk. Motiverne på sedlerne er uændrede, 
og de gamle sedler forbliver gyldige, men inddrages løbende.  

 
NY SEDDELSERIE 

Nationalbanken vil i 2006 igangsætte arbejdet med design af en ny dansk 
seddelserie, som skal afløse den nuværende serie fra 1997. En række 
kunstnere vil blive inviteret til at udarbejde idéoplæg til den nye seddel-
serie. Det foretrukne idéoplæg forventes offentliggjort i sensommeren 
2006, og den første seddel i den nye seddelserie forventes udsendt i 2009. 

Nye og bedre sikkerhedselementer bliver i disse år introduceret på 
pengesedler i en række lande. For at følge den teknologiske udvikling 

ANTAL SEDLER I OMLØB Figur 26
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Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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og til stadighed gøre det vanskeligere at forfalske sedler har National-
banken igangsat arbejdet med en ny seddelserie.  

Yderligere opgraderinger af den nuværende seddelserie vil ske på be-
kostning af seddelæstetikken, og gentagne ændringer af samme seddel-
serie kan skabe usikkerhed om, hvordan en ægte seddel ser ud. Større 
ændringer i seddelsikkerheden kommunikeres derfor bedst i forbindelse 
med en ny seddelserie. 

 
FALSKE SEDLER 

I 2005 blev der fundet 442 falske sedler i cirkulation. Der er således sket 
et væsentligt fald sammenlignet med de seneste tre år, hvor over 1.000 
falske sedler blev taget ud af omløb pr. år. Antallet af falske sedler var i 
2005 på det laveste niveau siden 1997, jf. figur 27. En medvirkende årsag 
til faldet kan være, at Nationalbanken har forbedret sedlernes sikker-
hed, så en stor del af de cirkulerende sedler i dag har hologram og selv-
lysende farver. De nye sikkerhedselementer gør det sværere at forfalske 
sedlerne og lettere at skelne en ægte seddel fra en falsk.  

Der er kun fundet få sedler, hvor de nye sikkerhedselementer er for-
søgt efterlignet. Det er stadig 100- og 500-kronesedlerne, der er de mest 
forfalskede pengesedler. 

 

 

FALSKE SEDLER FUNDET I OMLØB  Figur 27
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EVENTYRMØNTER 

Nationalbanken introducerede i 2005 en ny serie temamønter med moti-
ver fra H.C. Andersens eventyr og udsendte de første to mønter i serien 
på i alt fem mønter. Motivet på den første mønt, "Den grimme Ælling", 
og motivet på den anden mønt, "Den lille Havfrue", er skabt af henholds-
vis billedhugger Hans Pauli Olsen og billedhugger Tina Maria Nielsen. 
Eventyrmønterne kan ses i boks 6. Dronningens portræt på mønternes 
forside er udformet af billedhugger, professor Mogens Møller.  

Eventyrmønterne er udsendt som en 10-krone i tre forskellige udgaver 
– en i guld, en i sølv og en almindelig 10-krone. Mønten er udsendt i 
guld og sølv for at imødekomme en efterspørgsel på samlermarkedet. 
Priserne for guld- og sølvmønten overstiger den pålydende værdi. Alle 
eventyrmønterne er lovlige betalingsmidler og kan indløses til den påly-
dende værdi i Nationalbanken.  

Guldmønten med "Den grimme Ælling" og "Den lille Havfrue" udsen-
des i maksimalt 7.000 og 6.000 eksemplarer, sølvmønten i maksimalt 
75.000 og 60.000 eksemplarer, og den almindelige 10-krone i hver 1,2 
mio. eksemplarer. Den næste eventyrmønt udsendes i foråret 2006.  

 
TÅRNMØNTER 

Nationalbanken udsendte yderligere to 20-kronemønter med danske tår-
ne som bagsidemotiv i henholdsvis januar og september 2005. Motivet på 
den sjette mønt er tårnet på Landet Kirke på Tåsinge, som billedhugger 
Øivind Nygaard har udformet. Den syvende mønt har Nólsoy fyr  
på Færøerne som motiv og er udformet af den færøske billedhugger Hans 
Pauli Olsen. I februar 2006 udkom den ottende mønt i tårnserien.  
Motivet er tårnet på Gråsten Slot og er udført af grafiker og billedhugger 

EVENTYRMØNTER  Boks 6 

Udsendt
31. marts 2005

Udsendt
20. oktober 2005
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Sys Hindsbo. På forsiden af tårnmønterne ses Dronningens portræt i 
profil. Tårnmønterne vises i boks 7. De tre tårnmønter er hver udsendt i 
1,2 mio. eksemplarer.  

 
MØNTSÆT 2005 

Den Kgl. Mønts møntsæt for 2005 udkom igen i to udgaver, en almin-
delig og en i særlig fin kvalitet. Mønterne i det almindelige møntsæt er 
præget med to slag, hvilket er et slag mere end de almindelige cirku-
lerende mønter. Mønterne i den særlig fine udgave, den såkaldte proof-
udgave, er præget med tre slag. Medaljen i årets møntsæt er en kopi af 
den medalje, som blev tildelt Olfert Fischer og hans mandskab, da de 
forsvarede København mod den engelske flåde i "Slaget på Reden" i 
1801. Den almindelige udgave og proof-udgaven udsendes i maksimalt 
31.000 og 3.500 sæt. 

I februar 2006 udsendte Den Kgl. Mønt for første gang et møntsæt til 
børn. Børnemøntsættet indeholder årets mønter præget med to slag 
samt en sølvmedalje. På medaljen er der plads til at indgravere barnets 
navn. Medaljens motiv er tegnet af illustrator Cato Thau-Jensen, som 
også har illustreret den mappe, som mønterne er pakket i, jf. boks 8.  
 
FÆRØSK SEDDELSERIE 

En ny færøsk 1000-kroneseddel blev udsendt i september 2005. Den 
færøske seddelserie, der blev indledt i 2001, er dermed komplet. Hoved-
motiverne til de nye færøske sedler er hentet fra det færøske dyreliv, 
mens der på bagsiderne er gengivet akvareller af færøske landskaber.  

TÅRNMØNTER  Boks 7 

Udsendt
28. januar 2005

Udsendt
15. september 2005

Udsendt
15. februar 2006
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Den nye 1000-kroneseddel har som hovedmotiv en sortgrå ryle, og bag 
denne er gengivet en akvarel med en fugleflok. Motivet på bagsiden er 
en akvarel, der viser udsigten fra Sandoy.  

Den færøske kunstner Zacharias Heinesen har malet akvarellerne til 
seddelserien, der er vist i boks 9.  

MØNTSÆT FOR BØRN Boks 8 
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DEN KOMPLETTE FÆRØSKE SEDDELSERIE Boks 9 
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Betalingsformidling 

Antallet og værdien af kronebetalinger i Nationalbankens betalingssy-
stem, Kronos, er steget i 2005. Afviklingen af kronehandler i det interna-
tionale valutaafviklingssystem, CLS Bank, er steget betydeligt. 

Nationalbankens ansvar for overvågning af systemisk vigtige beta-
lingssystemer blev i marts 2006 indføjet i værdipapirhandelsloven. 

Danmark skal efter planen tilsluttes det nye fælleseuropæiske beta-
lingssystem, Target2, i maj 2008. Target2 vil erstatte eurodelen af Kro-
nos, og Sumclearingen og VP-afviklingen vil blive omlagt til at afvikle 
eurobetalinger via Target2. 

 
UDVIKLINGEN I BETALINGS- OG AFVIKLINGSSYSTEMERNE 

Den danske betalingsinfrastruktur omfatter flere systemisk vigtige 
betalings- og afviklingssystemer, dvs. systemer, som er vigtige for den 
finansielle stabilitet. Systemerne afvikler forskellige typer transaktioner i 
kroner og euro. Nationalbanken er afviklingsbank for systemerne, idet 
afviklingerne sker via konti i Nationalbanken. Tabel 6 og 7 viser transak-
tionsomfanget i systemerne i henholdsvis kroner og euro.1  

Kronos er Nationalbankens system2 til brug for betalinger i kroner og 
euro. Værdien og antallet af kronebetalinger via Kronos steg i 2005. 
Kronos indgår som den danske del af det fælleseuropæiske eurobeta-
lingssystem, Target. Antallet og værdien af eurobetalinger sendt via 
Kronos steg betydeligt i 2005 efter en svagere udvikling året før. Om-
kring halvdelen af de danske eurobetalinger sendes til Tyskland. Trans-
aktionsomfanget i det samlede Target-system steg fortsat i 2005.  

Sumclearingen er det danske detailbetalingssystem til afvikling af Dan-
korttransaktioner, konto-til-konto overførsler, Betalingsservice mv. 
Transaktionsomfanget i Sumclearingen steg i 2005. Sumclearingen afvik-
ler endvidere en beskeden, men stigende mængde konto-til-konto over-
førsler i euro. 

I Værdipapircentralen, VP, afvikles værdipapirhandler og andre trans-
aktioner relateret til værdipapirer. Antallet af kronehandler afviklet i VP 

 1
 For en detaljeret beskrivelse af de danske betalings- og afviklingssystemer samt Nationalbankens 

rolle i den forbindelse henvises til Danmarks Nationalbank, Betalingsformidling i Danmark, 2005. 
2
 Kronos er et realtidsbruttoafviklingssystem, dvs. et RTGS-system, hvor primært store betalinger af-

vikles enkeltvis og øjeblikkeligt. 
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steg markant i 2005, mens den samlede værdi af handlerne faldt. Om-
vendt faldt antallet af eurohandler, mens den samlede værdi steg. 

CLS Bank er et internationalt system til afvikling af valutahandler i 15 
valutaer, herunder danske kroner. Afviklingen af handler i kroner steg 
betydeligt i 2005. Stigningen afspejler bl.a., at stadig flere banker væl-
ger at afvikle deres valutahandler via CLS. 

BETALINGER I KRONER1 Tabel 6

 2003 2004 2005 

Kronos    
   Antal transaktioner, tusinde ......................... 647 631 664 
   Værdi af transaktioner, mia.kr. .................... 56.888 53.040 60.633 

Sumclearingen    
   Antal transaktioner, tusinde ......................... 986.537 1.088.030 1.120.807 
   Værdi af transaktioner, mia.kr. .................... 4.242 4.421 5.027 

VP-afviklingen    
   Antal handelstransaktioner, tusinde ............ 6.215 7.348 10.182 
   Værdi af handelstransaktioner, mia.kr. ....... 26.327 27.951 25.198 

CLS Bank    
   Antal afviklede handler, tusinde .................. 20 86 129 
   Værdi af afviklede handler, mia.kr. ............. 5.097 19.812 31.333 

FUTOP-afviklingen    
   Antal kontrakter, tusinde ............................. 771 704 994 

Anm.: For CLS Bank dækker tallet ikke hele 2003, da danske kroner først blev optaget i CLS-afviklingen 8. september 
2003. 

Kilde: Finansrådet, VP, Københavns Fondsbørs, CLS Bank og egne beregninger. 
1 Tallene for 2003 og 2004 er reviderede i forhold til Beretning og regnskab, 2004. 

 

 

BETALINGER I EURO Tabel 7

 2003 2004 2005 

Target – alle deltagerlande    
   Antal transaktioner, tusinde ......................... 66.608 69.213 76.151 
   Værdi af transaktioner, mia.euro ................. 420.749 443.993 488.901 

      Heraf danske deltagere1    
         Antal transaktioner, tusinde ................... 102,6 92,0 105,8 
         Værdi af transaktioner, mia.euro ........... 3.208 3.278 3.774 

Sumclearingen    
   Antal transaktioner, tusinde ......................... 92,1 148,1 182,6 
   Værdi af transaktioner, mia.euro ................. 1,4 2,0 2,7 

VP-afviklingen    
   Antal handelstransaktioner, tusinde ............ 3,6 10,7 6,1 
   Værdi af handelstransaktioner, mia.euro .... 16,5 19,9 22,6 

Kilde: ECB, Finansrådet og VP. 
1 Tallene for 2004 er reviderede i forhold til Beretning og regnskab, 2004. 
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FUTOP-afviklingen omfatter clearing og afvikling af handler med futures 
og optioner i danske kroner.1 Antallet af indgåede kontrakter steg 
betydeligt i 2005, hvilket bl.a. skyldes en øget aktivitet fra udenlandske 
deltagere. 

 
OVERVÅGNING 

Nationalbanken overvåger de systemisk vigtige betalings- og værdipa-
pirafviklingssystemer i Danmark. Formålet er at fremme en sikker og 
effektiv betalingsinfrastruktur og dermed minimere risikoen for, at pro-
blemer i betalingsformidlingen og værdipapirafviklingen kan true den 
finansielle stabilitet. Nationalbankens overvågning omfatter Kronos, 
Sumclearingen og VP-afviklingen. Overvågningen af sidstnævnte sker i 
samarbejde med Finanstilsynet. Det løbende arbejde med overvågning 
beskrives i publikationen Finansiel stabilitet, mens rapporter om de 
enkelte systemer offentliggøres på Nationalbankens websted. 

For at opnå en mere klar afgrænsning mellem Nationalbankens og Fi-
nanstilsynets arbejdsopgaver i relation til systemisk vigtige betalingssy-
stemer blev Nationalbankens ansvar for overvågning i marts 2006 ind-
føjet i værdipapirhandelsloven. Lovændringen vil blive fulgt op med en 
revision af Nationalbankens og Finanstilsynets samarbejdsaftale på om-
rådet, jf. side 56. Samarbejdsaftalen skal sikre en præcis afgrænsning af, 
hvilke dele af betalingsinfrastrukturen overvågningen skal dække, samt 
en hensigtsmæssig arbejdsdeling og informationsudveksling. 

I november 2005 blev Kronos, Sumclearingen og VP-afviklingen gen-
nemgået af IMF som led i en gennemgang af det finansielle system i 
Danmark, jf. side 80. IMFs vurdering af den danske betalingsinfrastruk-
tur vil blive offentliggjort i efteråret 2006.  

 
INFRASTRUKTUREN FOR KRONEBETALINGER 

Dankort med chip 
Alle indehavere af Dankort og Visa/Dankort fik i 2004 udskiftet deres 
magnetstribebaserede kort med et kort med både chip og magnetstribe. 
Et kort med chip er betydeligt vanskeligere at kopiere end et kort, der 
alene har magnetstribe. 

Dankort med chip har haft en svær start med mange tekniske proble-
mer, herunder lange svartider ved aflæsning af chippen. Dette har fået 
mange forretninger til at lukke for brugen af chip i terminalerne, såle-

 1
 Handel, clearing og afvikling af danske futures og optioner er i 2. halvår 2005 gradvist blevet over-

ført til Stockholmsbörsen AB. Omlægningen er sket i forlængelse af Københavns Fondsbørs fusion 
ind i OMX-koncernen. 
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des at kun magnetstriben kan anvendes. For øjeblikket benyttes chippen 
kun ved ca. 2 pct. af Dankorttransaktionerne. Pengeinstitutterne har 
igangsat et projekt med det formål at løse problemerne med chip-
dankortet og dermed øge udbredelsen af chipbetalinger. Arbejdet er 
forankret i PBS og vil ske i dialog med forretningerne og deres organisa-
tioner. 

 
Ny afviklingsblok i VP 
For at skabe en bedre sammenhæng mellem det danske og det inter-
nationale værdipapirmarked indførte VP i juni 2005 en ny afviklingsblok, 
VP60, for værdipapirhandler i danske kroner. VP60 har retsvirknings-
tidspunkt kl. 12.00, der nu er seneste frist for afvikling af handler i 
kroner. Med VP60 blev den danske afviklingsdag forlænget halvanden 
time. Samtidig blev den internationale værdipapircentral Euroclears link 
til VP opgraderet, så papirer kan overføres i realtid, dvs. uden forsin-
kelse, mellem en deltagers værdipapirkonto i VP og Euroclear. 

 
INFRASTRUKTUREN FOR EUROBETALINGER 

Detailbetalinger i Europa 
De europæiske banker fortsatte i 2005 arbejdet med at udvikle en fælles 
infrastruktur for detailbetalinger i euro. Målet er at skabe et samlet beta-
lingsområde, kaldet Single Euro Payments Area, SEPA, hvor der ikke er 
forskel på nationale og grænseoverskridende betalinger. I 2005 udarbej-
dede bankerne fælles regelsæt for kreditoverførsler, betalingsservice og 
betalingskort. Ifølge tidsplanen for SEPA skal bankerne tilbyde disse beta-
lingstjenester fra 2008. Etableringen af SEPA vil medvirke til at reducere 
omkostningerne ved grænseoverskridende detailbetalinger i EU og 
understøtte udviklingen af det indre marked for varer og tjenester.  

Europa-Kommissionen præsenterede i december 2005 et forslag til 
direktiv om detailbetalinger i EU, New Legal Framework. Direktivet skal 
harmonisere de nationale regler for detailbetalinger i EU og på den 
måde understøtte udviklingen af SEPA. Kommissionen lægger op til, at 
direktivet skal dække både nationale og grænseoverskridende betalin-
ger ikke blot i euro, men i alle valutaer.  

EUs ministerråd opnåede ligeledes i december 2005 politisk enighed 
om en forordning, som fastlægger, hvilke oplysninger om afsenderen der 
skal ledsage en pengeoverførsel. Forordningen udmønter en internatio-
nal anbefaling til bekæmpelse af terrorfinansiering.1 Hovedindholdet i 

 1
 Særlig anbefaling nr. VII fra den internationale arbejdsgruppe mod hvidvask og terrorfinansiering. 

FATF (Financial Action Task Force), som alle EU-lande har tilsluttet sig. 
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forordningen er, at en pengeoverførsel fremover skal følges af oplysnin-
ger, som gør det muligt at finde frem til afsenderen. Pengeoverførsler 
inden for EU skal indeholde afsenderens kontonummer, mens penge-
overførsler mellem lande i og uden for EU også skal indeholde oplys-
ninger om afsenderens navn og adresse. 

 
Target2 
Udviklingen af et nyt fælleseuropæisk system, Target21, til afvikling af 
eurobetalinger fortsatte i 2005. Centralbankerne i Tyskland, Italien og 
Frankrig, der i fællesskab skal udvikle og drive Target2, har nu færdig-
gjort de funktionelle og tekniske specifikationer for systemet.  

Midt i 2005 viste det sig nødvendigt at udsætte implementeringen af 
Target2. Det blev endvidere besluttet, at landene skal overgå fra det 
nuværende Target til Target2 i tre grupper, idet det teknisk og operatio-
nelt vurderes at være for risikabelt, at alle lande tilslutter sig på samme 
tid. Udsættelsen indebærer, at de første lande overgår til Target2 i no-
vember 2007, mens Danmark tilsluttes i maj 2008 sammen med de sidste 
lande.  

Fra dansk side er det besluttet at foretage en samtidig omlægning af 
hele betalingsinfrastrukturen i euro. Det indebærer, at eurodelen af 
Kronos erstattes af Target2, og at Sumclearingen og VP-afviklingen om-
lægges til at afvikle eurobetalinger via Target2. Tilknytningen af Sum-
clearingen og VP-afviklingen skal ske via en særlig grænseflade i 
Target2. Denne giver mulighed for at vælge forskellige afviklingsmodel-
ler, herunder modeller som tillader, at VP-afviklingen og Sumclearingen 
i euro kan fortsætte efter samme principper, som anvendes i dag. For 
deltagerne er det en fordel, at flere systemer afvikler eurobetalinger via 
Target2, idet en deltager i princippet kan få afviklet alle sine positioner 
på én konto og derved effektivisere brugen af likviditet. Nationalban-
ken fungerer som koordinator for den danske tilslutning til Target2.  

Sveriges Riksbank og Bank of England har meddelt, at de ikke ønsker 
at deltage i Target2. Dette ændrer ikke Nationalbankens beslutning om 
at deltage. En af årsagerne er, at Danmark har en anden bankstruktur 
end Sverige og Storbritannien. Kun et fåtal af de nuværende 30 danske 
deltagere i euroafviklingen har mulighed for at afvikle eurobetalinger 
og få adgang til intradaglikviditet i euro gennem filialer/datterselskaber 
i euroområdet. I Sverige og Storbritannien er de fleste deltagere i euro-
afviklingen derimod repræsenteret i euroområdet.  

 1
 Target2 er et realtidsbruttoafviklingssystem, RTGS-system. For en generel beskrivelse af Target2 hen-

vises til Danmarks Nationalbank, Betalingsformidling i Danmark, 2005. 
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Internationalt monetært samarbejde 

Processen med at få ratificeret forfatningstraktaten blev stillet i bero, 
efter at Frankrig og Holland stemte nej ved folkeafstemningerne i for-
sommeren 2005. 

Cypern, Letland, Malta og Slovakiet indtrådte i ERM2 i 2005, og af de 
ti nye EU-lande deltager syv nu i ERM2.  

Tiltrædelsestraktaten med Bulgarien og Rumænien blev underskrevet i 
april 2005 med henblik på EU-optagelse i 2007. I oktober blev optagel-
sesforhandlingerne med Tyrkiet og Kroatien indledt. 

EU-landene blev i marts 2005 enige om en reform af stabilitets- og 
vækstpagten. Ifølge Europa-Kommissionens skøn overskred 11 medlems-
lande, herunder fem eurolande, traktatens 3-pct. grænse for offentligt 
budgetunderskud i 2005. 

IMF vedtog retningslinjer for at eftergive 100 pct. af særligt gældspla-
gede og fattige medlemslandes gæld. IMFs samlede udlån blev halveret 
som følge af førtidige tilbagebetalinger fra de største låntagere. 

Efter aftale med Danmark indledte IMF en gennemgang af det danske 
finansielle system svarende til gennemgangen af en lang række andre 
medlemslande.  
 
TÆNKEPAUSE I EU 

Efter en årrække præget af fremdrift i EU-samarbejdet med bl.a. etable-
ringen af ØMUen, en række nye landes optagelse i EU og udarbejdelsen 
af en forfatningstraktat har 2005 været kendetegnet ved usikkerhed og 
opbremsning i udviklingen. Det lykkedes at nå til enighed om en reform 
af stabilitets- og vækstpagten, ligesom EUs stats- og regeringschefer på 
mødet i Det Europæiske Råd 15.-16. december 2005 efter intense for-
handlinger enedes om de langsigtede rammer for EUs budget, de så-
kaldte finansielle perspektiver 2007-13. Men processen med at få ratifi-
ceret forfatningstraktaten, som efter flere års forarbejde var blevet ved-
taget på Det Europæiske Råds møde i juni 2004, blev stillet i bero. To 
folkeafstemninger i Frankrig og Holland i henholdsvis maj og juni 2005 
var endt med et nej. På det efterfølgende møde i Det Europæiske Råd 
16.-17. juni 2005 valgte stats- og regeringscheferne derfor at erklære 
tænkepause. Tænkepausen skal bruges til en bred debat om Europas 
fremtid, og på den baggrund skal Det Europæiske Råd i 1. halvår af 2006 
beslutte, hvordan processen skal videreføres. Forfatningstraktaten kan 
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ikke træde i kraft, før samtlige EU-lande har ratificeret den. Nogle få 
lande valgte at fortsætte ratifikationsprocessen efter tænkepausens 
ikrafttrædelse, mens en række lande – herunder Danmark – valgte at 
udskyde ratifikationen på ubestemt tid.  

Forfatningstraktaten ville kun have en begrænset virkning på den 
økonomiske og monetære politik i EU, idet de nuværende rammer for 
det økonomisk-politiske samarbejde i det store og hele fastholdes.1 
 
EU-LANDE UDEN FOR ØMUen 

De ti lande, som trådte ind i EU i maj 2004, er på sigt forpligtet til at ind-
føre euroen. Flere af disse lande har i løbet af 2005 gjort fremskridt hen 
imod at opfylde EU-traktatens konvergenskriterier, som er betingelsen 
for at indtræde i eurosamarbejdet.  

Konvergenskriterierne stiller bl.a. krav om deltagelse i EUs valutakurs-
mekanisme, ERM2, i mindst to år uden alvorlige spændinger. Af de ti 
nye EU-lande deltager syv nu i ERM2. Estland, Litauen og Slovenien ind-
trådte i ERM2 i juni 2004, Letland, Malta og Cypern i maj 2005 og senest 
Slovakiet i november 2005, jf. boks 10.  

Alle disse lande har en aftale om et standardudsvingsbånd for deres 
respektive valuta på +/- 15 pct. omkring centralkursen. Danmark, som 
har deltaget i ERM2 siden 1999, har en særlig aftale om et mere snævert 
udsvingsbånd på +/- 2,25 pct. Udsvingsbånd og centralkurs er for alle 
blevet fastsat ved fælles overenskomst mellem det ansøgende land og 
eurolandene, Den Europæiske Centralbank, ECB, samt de ikke-euro-
lande, der allerede deltager i ERM2. Letland har ensidigt forpligtet sig til 
et mere snævert udsvingsbånd, Malta til at holde liren på centralkursen, 
og Litauen og Estland har efter deres indtræden i ERM2 fortsat deres 
currency board2 som en ensidig forpligtelse inden for rammerne af 
ERM2, jf. boks 10. Indtræden i ERM2 har for de fleste lande ikke medført 
en væsentlig ændring i valutakurspolitikken, og de nye EU-landes delta-
gelse i ERM2 er forløbet uden spændinger.  

For at kunne indtræde i eurosamarbejdet skal landene, ud over to års 
deltagelse i ERM2, opfylde krav til offentligt budgetunderskud, offentlig 
gæld, inflation og den lange rente.3 Mindst hvert andet år udarbejder 

 1
 For en nærmere gennemgang af forfatningstraktatens overordnede ramme samt bestemmelserne 

om det økonomiske og monetære samarbejde se artikel af Tina Winther Frandsen, Forfatningstrakta-
ten og ØMUen, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2004. 

2
 Currency board er den mest vidtgående form for fastkurspolitik, hvor enhver frit og uden begræns-

ninger kan veksle til og fra en ankervaluta til en helt fast kurs. Pengepolitikken i lande med currency 
boards bygger på, at den indenlandske pengebase skal være fuldt dækket af udenlandsk valuta og 
guld. For en mere detaljeret beskrivelse af currency boards se artikel af Ulrik Bie og Niels Peter 
Hahnemann, Currency Boards, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2000. 

3
 Disse er de økonomiske konvergenskriterier. Landene skal også opfylde en række lovgivningsmæssi-

ge krav. 
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Europa-Kommissionen og ECB konvergensrapporter, hvor opfyldelsen af 
kriterierne i 11 af de 13 lande, der står uden for eurosamarbejdet, bliver 
vurderet. Danmark og Storbritannien skal på grund af deres traktatfæs-
tede undtagelser kun konvergensvurderes, hvis de selv ønsker det. De 
næste konvergensrapporter skal udarbejdes i 2006. Rapporterne vil vise 
om Estland, Litauen og Slovenien, som i slutningen af juni 2006 vil have 
deltaget i ERM2 i to år, overholder kriterierne og dermed kan indtræde i 
euroområdet som planlagt 1. januar 2007, jf. boks 10. Opfyldelse af in-
flationskriteriet kan vise sig at blive vanskelig, især for Estland. I 2005 
var inflationen i Estland 4,1 pct., hvilket bl.a. kan henføres til høje olie-
priser. I Estland, såvel som i de fleste andre nye EU-lande, vægter energi 
forholdsvis meget i opgørelsen af inflationen. De øvrige økonomiske 
konvergenskriterier ventes opfyldt af de tre lande.  

De fleste nye EU-lande har planer om at indføre eurosedler og 
-mønter samtidig med deres indtræden i euroområdet. På det punkt ad-
skiller de sig fra de nuværende eurolande, som først indførte eurosedler 
og -mønter i januar 2002 efter en 3-årig overgangsperiode, hvor euroen 

VALUTAKURSREGIME OG MÅL FOR EUROMEDLEMSKAB I EU-LANDE 
UDEN FOR ØMUen Boks 10 

 Nuværende valutakursregime Indtræden i ERM2 
Målsætning for 
indførelse af euroen 

Lande, som deltager i ERM2 

Cypern ....... Udsvingsbånd på +/- 15 pct. 2. maj 2005 1. januar 2008 

Danmark .... Udsvingsbånd på +/- 2,25 pct. 1. januar 1999 Ikke fastsat 

Estland ....... Currency board 28. juni 2004 1. januar 2007 

Letland ....... Udsvingsbånd på +/- 1 pct. 2. maj 2005 1. januar 2008 

Litauen ....... Currency board 28. juni 2004 1. januar 2007 

Malta ......... Udsvingsbånd på +/- 0 pct. 2. maj 2005 1. januar 2008 

Slovakiet .... Udsvingsbånd på +/- 15 pct. 28. november 2005 1. januar 2009 

Slovenien ... Udsvingsbånd på +/- 15 pct. 28. juni 2004 1. januar 2007 

Lande, som ikke deltager i ERM2 

Polen .......... Fri flydning - Ikke fastsat 

Sverige ....... Fri flydning - Ikke fastsat 

Tjekkiet ...... Styret flydning med euro som 
reference 

- 2010 

UK .............. Fri flydning - Ikke fastsat 

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

- 2010 

 
Anm.: Standardudsvingsbåndet i ERM2 er på +/- 15 pct. Danmark har en særlig aftale om et udsvingsbånd på  

+/- 2,25 pct. Estland, Letland, Litauen og Malta har ensidigt forpligtet sig til et mere snævert udsvingsbånd 
eller currency boards. 

Kilde: Europa-Kommissionen og ECB. 
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kun eksisterede som "kontopenge".1 Med hensyn til de praktiske forbe-
redelser er de nye EU-lande på forskellige stadier. Europa-Kommissionen 
vurderede i november 2005, at der generelt er behov for at øge tempoet 
i forberedelserne, hvis landene skal indføre euro på de planlagte tids-
punkter.  
 
KOMMENDE UDVIDELSER AF EU 

Tiltrædelsestraktaten med Bulgarien og Rumænien blev underskrevet i 
april 2005 med henblik på de to landes EU-optagelse i 2007. I rapporten 
fra oktober 2005 vurderede Europa-Kommissionen, at de to lande havde 
gjort væsentlige fremskridt i det forudgående år, men at der fortsat er 
udfordringer, hvis de skal være klar til at indtræde i EU som planlagt i 
2007. Det kan derfor blive aktuelt at udskyde optagelsen i EU til 2008. 
EUs relationer til kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien trådte ind i en ny 
fase i oktober 2005, hvor optagelsesforhandlingerne blev indledt. Der er 
udsigt til lange forhandlinger især med Tyrkiet, som ventes tidligst at 
kunne afsluttes ca. ti år efter, at de er indledt. Makedonien har i decem-
ber 2005 fået status som officielt kandidatland, men der er ikke fastsat 
dato for starten af optagelsesforhandlinger.  
 
STABILITETS- OG VÆKSTPAGTEN 

Det finanspolitiske samarbejde i EU har de seneste år været præget af 
medlemslandenes problemer med at overholde EU-traktatens og 
stabilitets- og vækstpagtens regler for offentlige underskud og gæld. 
Problemerne kulminerede med Europa-Kommissionens sagsanlæg ved 
EU-Domstolen i 2004 i forlængelse af Ecofin-Rådets behandling af 
Tysklands og Frankrigs overskridelse af 3-pct. grænsen, der reelt betød, 
at proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store underskud blev sat i 
bero for disse lande.2 Dette efterlod det finanspolitiske samarbejde i et 
dødvande og førte til en debat om reform af pagten. 

I marts 2005 lykkedes det at nå til enighed om en justering af 
stabilitets- og vækstpagtens regelsæt. Reformen af pagten synes at have 
banet vejen for, at man nu kan komme ud af dødvandet og atter få 
håndhævet reglerne med udgangspunkt i en tilstrækkelig politisk op-
bakning. Behovet herfor understreges af Europa-Kommissionens efter-
årsprognose, der tegner et skuffende billede af budgetsituationen i 
Europa. 

 1
 Grækenland, som indtrådte eurosamarbejdet 1. januar 2001, havde dog en kortere overgangs-

periode.  
2
 Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab, 2004, side 78.  
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Reformen af stabilitets- og vækstpagten i 2005 
EU-traktatens regler, herunder EU-traktatens centrale forbud mod ufor-
holdsmæssigt store underskud, er ikke ændret med reformen af pagten.1 
Som udgangspunkt betragtes et underskud på mere end 3 pct. af BNP 
som uforholdsmæssigt stort. Stabilitets- og vækstpagten uddyber og 
præciserer de grundlæggende regler i EU-traktaten. Formålet er dels at 
medvirke til at forebygge forekomsten af uforholdsmæssigt store under-
skud, dels at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved korrektion af 
opståede uforholdsmæssigt store underskud. 

Reformen i 2005 blev et kompromis med hovedvægten på at styrke 
pagtens forebyggende elementer og øge fleksibiliteten i proceduren, 
når uforholdsmæssigt store underskud opstår, især i tilfælde med lav 
vækst, jf. boks 11. 

For den forebyggende del af pagten har reformen betydet en stram-
ning af kravet om, at landene skal tilstræbe et budget tæt på balance 
eller i overskud på mellemlangt sigt. Ved en lav potentiel vækst og høj 
offentlig gæld øges kravet til den mellemfristede målsætning. Lande, 
der ikke opfylder den mellemfristede målsætning, skal som udgangs-
punkt gennemføre en minimumstilpasning af det cyklisk korrigerede un-

 1
 Alle EU-lande er omfattet af forbuddet, undtagen Storbritannien, som har en særlig undtagelse, så 

længe landet ikke deltager i euroen. Det er dog kun eurolandene, som ifølge EU-traktaten kan 
pålægges at træffe foranstaltninger til at nedbringe uforholdsmæssigt store underskud og pålægges 
sanktioner. 

OVERSIGT OVER VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I PAGTEN Boks 11 

Forebyggende del af pagten 

• Differentiering af landenes mellem-

fristede budgetmål på baggrund af of-

fentlig gæld, potentiel vækst og fi-

nanspolitisk holdbarhed 

• Engangstiltag indregnes ikke længere 

ved opgørelse af budgettilpasningen 

• Større nominel budgettilpasning i 

"gode tider" end i "dårlige tider" 

• Kravet om minimumstilpasning omfat-

ter ud over eurolandene også ERM2-

landene 

• Hensyntagen til udgifter, der har lang-

sigtede udgiftsbesparende virkninger 

Korrigerende del af pagten 

• Lempelse af undtagelsesbestemmel-

serne i underskudsproceduren, der nu 

træder i kraft ved negativ vækst eller 

længere periode med lav vækst i for-

hold til potentialet 

• Konkretisering af "alle andre relevan-

te forhold", der skal indgå i en balan-

ceret helhedsvurdering af budgetun-

derskud 

• Forlængede tidsfrister i proceduren 

• Mulighed for nye tidsfrister ved ufor-

udsete ugunstige økonomiske begi-

venheder 

Anm.: For nærmere gennemgang af 2005-reformen af stabilitets- og vækstpagten henvises til artikel af Thomas 
Haugaard Jensen og Jens Anton Kjærgaard Larsen, Stabilitets- og vækstpagten – Status 2005, Danmarks 
Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2005. 
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derskud på 0,5 pct. af BNP pr. år.1 Dette indebærer en øget konsolide-
ring af den nominelle budgetsaldo i højkonjunkturer, og en mere be-
grænset i lavkonjunkturer. Der kan endvidere tages hensyn til større 
strukturelle reformer, der forbedrer den langsigtede finanspolitiske 
holdbarhed, herunder bl.a. udgifter til pensionsreformer. 

Reformen af stabilitets- og vækstpagtens korrigerende del har med-
ført en lettere adgang til at blive undtaget fra proceduren om ufor-
holdsmæssigt store budgetunderskud, selv om 3-pct. grænsen er over-
skredet. EU-traktaten tillader en overskridelse af 3-pct. grænsen, såfremt 
overskridelsen er exceptionel og midlertidig, og underskuddet fortsat 
ligger tæt på 3 pct. Efter reformen er en overskridelse exceptionel, når 
væksten i BNP er negativ eller i en periode har ligget under det 
potentielle niveau. Tidligere var kravet, at et årligt fald i BNP skulle være 
på mindst 0,75 pct. Reformen indebærer, at der skal foretages en 
balanceret økonomisk helhedsvurdering af alle relevante faktorer i for-
hold til overskridelser af 3-pct. grænsen. Som noget nyt er "alle andre 
relevante forhold" konkretiseret, og det berørte land kan selv gøre op-
mærksom på faktorer, som skal inddrages. Dermed er der åbnet mulig-
hed for at inddrage en lang række landespecifikke forhold, såsom po-
tentiel vækst, finanspolitiske konsolideringsbestræbelser, strukturpolitis-
ke tiltag m.m. i vurderingen. 

Det tidsmæssige forløb i underskudsproceduren er også blevet mere 
fleksibelt, idet der nu er mulighed for i særlige tilfælde at forlænge 
tidsfristerne for korrektion af uforholdsmæssigt store underskud fra et 
til to år. Der er også mulighed for forlængelse af givne tidsfrister i 
proceduren ved uforudsete ugunstige økonomiske begivenheder forud-
sat, at det pågældende land har gennemført den anbefalede finanspoli-
tiske stramning.  

Betydningen af 2005-reformen af pagten kan ikke vurderes endnu, da 
det vil afhænge af, hvorledes de nye regler anvendes i praksis. Men reg-
lerne er blevet mere komplekse, hvilket bryder med den oprindelige 
tanke om et simpelt regelsæt. De øgede muligheder for undtagelser kan 
vanskeliggøre en streng gennemførelse af budgetunderskudsprocedu-
ren. 

 
 

 1
 Den offentlige budgetsaldo påvirkes af en række forhold, der ikke direkte vedrører den egentlige 

finanspolitik, herunder især konjunktursituationen. En opgørelse af saldoen korrigeret for 
konjunkturudviklingen, en såkaldt cyklisk korrigeret saldo, giver derfor et mere retvisende billede af 
den egentlige finanspolitiske udvikling. Den cyklisk korrigerede saldo indeholder dog altid elementer 
af skøn og er dermed behæftet med usikkerhed. Korrigeres yderligere for engangsforanstaltninger 
mv. fremkommer den strukturelle saldo. Vedrørende problemstillingen om beregning af cyklisk 
korrigerede budgettal henvises til Allan Bødskov Andersen, Cyklisk korrigerede offentlige budget-
balancer, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2002. 
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Budgetsituationen 2005 – Status 
Budgetunderskuddet for euroområdet ventes ifølge Europa-Kommissio-
nens efterårsprognose fra november 2005 at stige til 2,9 pct. fra 2,7 pct. i 
2004. For hele EU ventes en stigning til 2,7 pct. fra 2,6 pct.  

Europa-Kommissionen forventer, at 11 medlemslande overskrider trak-
tatens 3-pct. grænse i 2005, jf. figur 28. Blandt eurolandene overskrider 
Frankrig, Grækenland, Italien, Portugal og Tyskland 3-pct. grænsen. Lan-
dene er alle inde i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store un-
derskud. Proceduren blev i 2005 iværksat for Italien og Portugal. I begge 
tilfælde blev det nye regelsæt i stabilitets- og vækstpagten anvendt. 
Europa-Kommissionen betragtede ikke Italiens eller Portugals underskud 
som midlertidigt eller exceptionelt, og "andre relevante forhold" indgik 
derfor ikke i vurderingen af budgetoverskridelsen. Tidsfristen for korrek-
tion af underskuddet blev for Italien fastsat til 2007 og for Portugal til 
2008. Grækenland blev det første land som modtog et pålæg om at 
træffe visse foranstaltninger med henblik på at korrigere budgetunder-
skuddet. Tidsfristen herfor blev udskudt med et år til 2006. Det ufor-
holdsmæssigt store budgetunderskud i Holland blev korrigeret allerede i 
2004, trods frist til 2005. Underskudsproceduren blev derfor ophævet i 
2005 ved konstatering af et budgetunderskud i 2004 på 2,3 pct. af BNP. 
For Tyskland og Frankrig var 2005 tidsfristen for korrektion af deres ufor-
holdsmæssigt store underskud. Begge lande overskrider ifølge Europa-

 

SKØNNET BUDGETUNDERSKUD OG GÆLD I 2005 I EU-LANDENE Figur 28
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Anm.: 
 
Kilde: 

Lande markeret med blåt opfylder både traktatens 3-pct. grænse for budgetunderskuddet og 60-pct. grænsen for 
den offentlige gæld. Negative tal er ensbetydende med et offentligt budgetoverskud. 
Europa-Kommissionens efterårsprognose 2005. 
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Kommissionens efterårsprognose også 3-pct. grænsen i 2005, hvorfor 
proceduren ventes genoptaget over for disse to lande i 2006. 

Blandt de nye medlemslande fik Cypern bragt underskuddet under 3-
pct. grænsen i 2005. I skarp kontrast til dette blev Ungarns budgetun-
derskud for 2005 kraftigt opjusteret. Ecofin-Rådet besluttede derfor i 
november, at Ungarn ikke havde levet op til Rådets henstilling fra marts 
om at forbedre budgettet.1 

 
DISKUSSION AF IMFs FREMTIDIGE UDVIKLING 

Den Internationale Valutafonds, IMFs, strategiske udvikling var et 
væsentligt emne på den Internationale Monetære og Finansielle 
Komites, IMFCs2, møder i foråret og efteråret 2005. Målet var at præcise-
re IMFs rolle i en globaliseret verden med fortsat stigende kapitalbevæ-
gelser og øget økonomisk styrke blandt vækstøkonomierne samt i for-
hold til de fattigste medlemslandes arbejde med at opnå FNs millenni-
umudviklingsmål for 20153, jf. boks 12. Et af fokusområderne er at øge 

 1
 Lande uden for eurosamarbejdet er ikke omfattet af underskudsprocedurens bestemmelser om pålæg 

og sanktioner. Ecofin-Rådet kan således kun henstille til disse lande at træffe effektive foranstaltninger 
for at imødegå uforholdsmæssigt store budgetunderskud og gentage sådanne henstillinger. 

2
 Se beskrivelse af IMFs beslutningsstruktur på Nationalbankens websted. 

3
 FNs millenniumudviklingsmål er mål for reduktion af fattigdom, forbedring af sundhedstilstanden 

mv. i udviklingslandene inden 2015. 

IMFs MELLEMFRISTEDE STRATEGI  Boks 12 

G8-landene lagde i foråret 2004 op til at udarbejde en strategi for IMFs udvikling i 

anledning af Bretton Woods-institutionernes 60 års fødselsdag. Ved årsmødet i 2005 

gav IMFC sin tilslutning til IMFs udarbejdelse af en mellemfristet strategi. Der arbejdes 

således videre med at: 

• Fokusere og effektivisere den økonomiske overvågning af medlemslandene med et 

globalt perspektiv i analyserne  

• Diskutere fondens eventuelle rolle som yder af kriseforebyggende lån. Desuden skal 

IMFs rolle i forbindelse med løsning af økonomiske kriser overvejes 

• Øge fleksibiliteten i fondens instrumenter for lavindkomstlande suppleret med kon-

krete analyser af opfyldelsen af FNs millenniumudviklingsmål og reducere bureau-

kratiske procedurer. IMFs tekniske assistance skal i højere grad integreres med det 

øvrige arbejde i forhold til modtagerlandet 

• Ruste IMF bedre til at rådgive medlemslande i forbindelse med liberalisering af 

kapitalbalancen 

• Prioritere IMFs arbejdsopgaver inden for en 3-årig budgetramme. Samtidig skal ind-

komstgrundlaget revurderes i lyset af faldende udlån, bl.a. ved mere aktivt at inve-

stere kvotemidlerne 

• Effektivisere organisationen, herunder ændre lønsystemet, forbedre den interne 

risikostyring og sikre effektiv arbejdsdeling med Verdensbanken 

• Sikre medlemslandene passende kvoter og indflydelse i IMF 
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nogle af de asiatiske vækstøkonomiers indflydelse i fonden, idet deres 
økonomiske fremgang ikke er blevet afspejlet i tilsvarende øget ind-
flydelse. Hvis ikke det sker, er der risiko for, at landene ser medlem-
skabet af IMF som mindre relevant. Samtidig ønsker en række lande, at 
udviklingslandenes indflydelse skal styrkes.  

 
GÆLDSLETTELSE FRA IMF TIL DE FATTIGE LANDE  

IMFs bestyrelse vedtog i november retningslinjerne for at give 100 pct. 
multilateral gældslettelse til en række fattige lande, jf. boks 13. Initiati-
vet skal ses som et led i bestræbelserne på at nå FNs millenniumudvik-
lingsmål og var foranlediget af et forslag fremsat af G8-landenes finans-
ministre i juni 2005.  

IMF har endvidere vedtaget to nye faciliteter for lavindkomstlande 
på G8-landenes foranledning. Fattige lande med betalingsbalance-
problemer som følge af pludselige, udefrakommende begivenheder 
kan nu optage lån med rentelettelse, Exogenous Shocks Facility, ESF. 
Endvidere er en ny type program uden tilknyttet långivning, Policy 
Support Instrument, PSI, blevet oprettet. Godkendelsen af et 2-årigt PSI 
til Nigeria i oktober muliggjorde gennemførelsen af en gældssane-
ringsaftale, som Nigeria havde indgået med de vestlige kreditorlande i 
den såkaldte Parisklub. 

 
IMFs UDLÅN 

I det seneste år er IMFs samlede udlån mere end halveret, jf. figur 29. To 
af de tre største kreditorlande – Argentina og Brasilien – har førtidigt til-
bagebetalt hele deres restgæld til IMF, mens det tredje land, Tyrkiet, har 
afbetalt 3,6 mia.SDR. Endelig har Rusland indfriet sine mellemværender 
med IMF.  

Fondens samlede udeståender under de almindelige resurser udgjorde 
i alt 257 mia.kr. (ca. 28 mia.SDR) ultimo 2005, hvoraf Danmarks bidrag til 
finansiering af lånene udgjorde 1,9 mia.kr. Målt i forhold til medlem-
mernes samlede kvoter udgjorde dette udestående ca. 13 pct., hvilket er 
det laveste niveau i 25 år. De førtidige tilbagebetalinger af restgæld 
reducerer fondens renteindtægter, hvilket fremrykker problematikken 
vedrørende IMFs fremtidige indkomstgrundlag, jf. boks 12. 

Argentinas regering har valgt at benytte en forøget valutareserve til 
at tilbagebetale den resterende del af landets IMF-gæld på 6,9 mia.SDR 
(ca. 10 mia.dollar). Forøgelsen skyldes bl.a. højere varepriser samt en 
konkurrencedygtig eksportsektor, som har bidraget til stigende eks-
portindtægter. Forholdet mellem IMF og Argentina har været præget af 
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DET MULTILATERALE GÆLDSLETTELSESINITIATIV, MDRI Boks 13 

Det multilaterale gældslettelsesinitiativ indebærer som udgangspunkt 100 pct. gælds-

lettelse fra IMF, Verdensbanken og Den Afrikanske Udviklingsbank. Initiativet er mål-

rettet lande, som enten har eller vil få delvis gældslettelse via faciliteten for særligt 

gældsplagede og fattige lande, Heavily Indebted Poor Countries, HIPC. Foreløbig har 

18 lande fået endelig HIPC-gældslettelse, men i alt kan op til 41 lande principielt blive 

omfattet af HIPC-initiativet.  

Udmøntningen af MDRI-initiativet betyder for IMFs vedkommende, at andre med-

lemslande med en årlig indkomst pr. capita på 380 dollar eller derunder også kan 

komme i betragtning. Dette skyldes, at brugen af IMFs resurser kræver en ensartet 

behandling af medlemslandene. Det er gælden til IMF ultimo 2004, der eftergives, 

dog fratrukket efterfølgende betalte afdrag.  

For at få gældslettelse skal landene have vedligeholdt deres lån til IMF og opfylde 

visse minimumskrav for makroøkonomisk politik, fattigdomsreduktion og offentlig 

udgiftsstyring. IMFs bestyrelse vurderede i december 2005, at 19 lande opfyldte 

betingelserne for at få øjeblikkelig gældslettelse i begyndelsen af 2006.1 Disse lande 

får samlet set eftergivet gæld for omtrent 2,3 mia.SDR (ca. 3,3 mia.dollar). IMFs sam-

lede omkostninger ved MDRI-initiativet kan blive op til ca. fem mia.dollar afhængig 

af, hvilke lande der kvalificerer sig til gældslettelse. Dette kan forventes at udgøre ca. 

10 pct. af de samlede omkostninger ved MDRI-gældslettelsen fra IMF, Verdensbanken 

og Den Afrikanske Udviklingsbank. 

Finansieringen skal generelt ske ved en rimelig byrdefordeling. For IMFs vedkom-

mende skal dette overvejende ske inden for de eksisterende rammer, dog med en 

særlig ordning for bl.a. Sudan, Somalia og Liberia, som har meget store restancer til 

IMF. IMF har i den forbindelse oprettet tre trustfonde2: 

• MDRI-I omfatter bl.a. midler fra IMFs almindelige resurser, som kan anvendes til 

gældslettelse til lande med en indkomst pr. capita på 380 dollar eller derunder. 

• MDRI-II består bl.a. af (tidligere indbetalte) bilaterale midler, der kan anvendes til 

gældslettelse til lande med en indkomst pr. capita over 380 dollar, som enten har 

eller vil opnå delvis gældslettelse via HIPC-initiativet. 

• ESF-trustfonden vil bestå af midler til finansiering af rentelettelse af lån under ESF, 

Exogenous Shocks-faciliteten. 

 

Danmark har løbende bidraget til rentelettelse af udlån under faciliteten for fattig-

domsreduktion og vækst, PRGF, og accepterede i december, at de danske bidrag også 

kan anvendes til det nye gældslettelsesinitiativ. 

Nationalbanken ydede i 2000 et lån på 100 mio.SDR med statsgaranti til finansie-

ring af udlån via PRGF-faciliteten.3 Det er hovedsageligt denne type lån, der nu bliver 

eftergivet og finansieret via MDRI-trustfondene. Danmark accepterede i december, at 

der kan foretages førtidige indfrielser af Nationalbankens lån. Efter gældsefter-

givelsen til de 19 lande er 31,9 mio.SDR blevet tilbagebetalt til Nationalbanken. 

1 Heraf har 17 lande tidligere fået endelig gældslettelse via HIPC-initiativet (Benin, Bolivia, Burkina Faso, Etiopien, 
Ghana, Guyana, Honduras, Madagaskar, Mali, Mozambique, Nicaragua, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania, 
Uganda og Zambia), mens to lande ikke deltager i HIPC-initiativet (Cambodja og Tadsjikistan). 

2 Ikrafttræden af gældslettelsesinitiativet forudsatte accept af ændringer i trustfonden for faciliteten for fattig-
domsreduktion og vækst, PRGF, fra samtlige bidragsydere. Danmark accepterede 13. december 2005 de på-
krævede ændringer. 

3 Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab, 2003, side 85. 
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konflikt, og de argentinske myndigheder har bl.a. truet med at undlade 
at betale de forfaldne renter og afdrag til IMF.  

I Brasilien har en stigende valutareserve muliggjort førtidig tilbagebe-
taling af landets udestående til IMF efter låneprogrammets udløb i 
marts. Udviklingen i valutareserven kan bl.a. henføres til et stigende 
overskud på betalingsbalancens løbende poster samt en stabilitetsorien-
teret makroøkonomisk politik, der har bidraget til en genopretning af 
tilliden til økonomien. I juli betalte Brasilien den fjerdedel af udeståen-
det, som var pålagt den højeste rente, mens den resterende del på 10,8 
mia.SDR (ca. 16 mia.dollar) blev tilbagebetalt i december. De sidste af-
drag skulle ellers være betalt i 2007. 

Med en årsvækst på ca. 5 pct. fortsatte den økonomiske genopret-
ning af Tyrkiet i 2005, men med et underskud på betalingsbalancens 
løbende poster på ca. 6 pct. af BNP er den eksterne balance fortsat 
skrøbelig. Der blev i maj indgået en ny 3-årig standbyaftale på 6,7 
mia.SDR (ca. 10 mia.dollar). Centralt i det nye program er en fortsæt-
telse af den stramme finanspolitik samt målsætninger om en række 
strukturreformer, herunder en ny banklov med styrket tilsyn, yderlige-
re privatiseringsforberedende foranstaltninger og øget fleksibilitet på 
arbejdsmarkedet. 

IMF-UDESTÅENDER, ULTIMO ÅRET  Figur 29
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Anm.: 
 
Kilde: 

Udestående for 2005 er korrigeret for Argentinas tilbagebetaling 4. januar 2006 og gældseftergivelsen til 19 
fattige og forgældede lande 6. januar 2006, jf. boks 13.  
IMF.  
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De senere års kraftige olieprisstigninger har gjort det muligt for Rusland 
– som er en af verdens store olieeksportører – førtidigt at tilbagebetale 
de resterende ca. 2 mia.SDR (ca. 3 mia.dollar) af sin gæld til IMF i januar 
2005. Det sidste afdrag forfaldt ellers først i 2008. Desuden har Rusland i 
sommeren 2005 afdraget 15 mia.dollar af sin gæld til Parisklubben. 

 
Irak har indgået standbyaftale med IMF 
Irak har i december 2005 indgået en standbyaftale med IMF på 475,4 
mio.SDR (ca. 685 mio.dollar). Aftalen skal ses som en fortsættelse af den 
post-konflikt assistance, der blev vedtaget i september 2004 og var en 
forudsætning for iværksættelse af den anden fase af Parisklubaftalen 
om gældslettelse til Irak.1 I 2005 anslås den økonomiske vækst i Irak til 
ca. 2,5 pct. Budgetunderskuddet er som følge af olieprisstigningerne 
lavere end forventet, og valutareserven har været stigende. Generelt er 
det lykkedes de irakiske myndigheder at fremme den overordnede ma-
kroøkonomiske stabilitet på trods af ekstremt vanskelige forhold. En 
række af de reformer, der er aftalt med IMF, er dog gået langsommere 
end planlagt. 
 
IMFs MAKROØKONOMISKE OG FINANSIELLE OVERVÅGNING AF 
DANMARK 

Traditionelt har IMF fokuseret på makroøkonomisk overvågning, men i 
de seneste år er den finansielle overvågning blevet opprioriteret i lyset 
af de finansielle kriser i Asien i 1997-98. Kernen i den finansielle over-
vågning er det såkaldte Financial Sector Assessment Program, FSAP2. Det 
er frivilligt at lade IMF foretage en FSAP, men de fleste IMF-medlems-
lande, herunder Danmark, har meddelt, at de ønsker en FSAP.  

Normalt vil IMF komme på mission til Danmark hvert andet år, men i 
løbet af 2005 og 2006 ventes IMF at besøge Danmark i alt syv gange. 
Baggrunden er, at IMFs overvågning i denne omgang også omfatter 
FSAP. Ved en omfangsrig FSAP-mission i november 2005 blev der afholdt 
næsten 100 møder mellem IMF og relevante danske myndigheder, 
organisationer og finansielle institutioner for at give IMF overblik over 
den finansielle sektor. FSAP sigter mod at finde styrker og svagheder i 
de finansielle systemer for at vurdere den finansielle stabilitet. I den for-
bindelse udfører Nationalbanken stresstest, som viser, hvordan makro-

3

 1
 Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab, 2004, side 83. 

2
 For en nærmere gennemgang af FSAP, se Gitte Wallin Pedersen, Gennemgang af det finansielle 

system i Danmark, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2005. 
3
 Jf. Danmarks Nationalbanks årlige publikation, Finansiel stabilitet. 

økonomiske chok påvirker de finansielle systemer.  Endvidere medvirker 
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Finanstilsynet og specifikke finansielle institutioner i stresstest. IMF gen-
nemgår desuden internationale standarder på fire områder. Finans-
tilsynet har hovedansvaret for standarderne vedr. banktilsyn, forsikring 
samt bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, 
mens Nationalbanken har hovedansvaret for standarden vedr. betalings- 
og værdipapirafviklingssystemer.  

IMF gennemfører FSAP op til en såkaldt artikel IV-konsultation, som er 
kernen i IMFs overvågning af den makroøkonomiske situation i med-
lemslandene. Den næste artikel IV-konsultation i Danmark ventes at 
finde sted i juni 2006, hvor også konklusionerne af FSAP skal drøftes. 
Tidsplanen for FSAP og artikel IV-konsultationen fremgår af boks 14. 
Konklusionen forventes offentliggjort i efteråret 2006. 
 

OVERSIGT OVER IMF-BESØG I DANMARK I 2005 OG 2006 Boks 14 
 

aug
2005

maj
2006

nov
2005

jun
2006

FSAP-forbesøg i Danmark
• Møde med relevante myndigheder og organisationer
• Indledende drøftelser mellem myndighederne og IMF vedrørende stress-

test og internationale standarder

Første FSAP-mission til Danmark
• Gennemgang af standarderne vedrørende banktilsyn, forsikring samt 

betalings- og værdipapirafviklingssystemer
• Fastlæggelse af rammer for stresstest
• Møder med myndigheder, organisationer og andre institutioner

Anden FSAP-mission til Danmark
• Gennemgang af resultater af stresstest
• Foreløbige konklusioner om stabiliteten i det finansielle system

Artikel IV-konsultation af Danmark
• Konklusioner vedrørende FSAP drøftes 
• Gennemgang af dansk økonomi i øvrigt

Særlig FSAP-mission til Danmark
• Gennemgang af standarden vedrørende bekæmpelse af hvidvask af 

penge og finansiering af terrorisme

feb/mar
2006

Forberedelse af artikel IV-konsultation
• Møder med Nationalbanken, Finansministeriet og Det Økonomiske Råd, 

Velfærdskommissionen, Globaliseringsrådet og Finanstilsynet  

Besøg af viceadministrerende direktør i IMF Agustín Carstens
• Møder med bl.a. Nationalbanken, Finansministeriet og Det Økonomiske Råd

sep
2005

okt
2005   
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Bankens virksomhed og organisation 

Ved udgangen af 2005 beskæftigede banken 552 medarbejdere svaren-
de til 516 fuldtidsansatte. 

 
NATIONALBANKENS MÅLSÆTNINGER OG GRUNDHOLDNINGER 

Nationalbanken har en række målsætninger for sin virksomhed og et 
sæt grundholdninger, som udgør organisationens leveregler i det dag-
lige arbejde. Såvel målsætninger som grundholdninger er blevet til i et 
tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og de danner grund-
laget for arbejdet med målsætninger og handlingsplaner i de enkelte 
afdelinger. Målsætninger og grundholdninger er ikke ændret i 2005. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

NATIONALBANKENS REPRÆSENTANTSKAB 1. MARTS 2006 Boks 15 

Formand: Professor Hans E. Zeuthen 

Næstformand: Direktør Helle Bechgaard 

 

Valgt af Folketinget indtil 31. marts 2006: 

Folketingsmedlem Elisabeth Arnold 

Folketingsmedlem Pia Christmas-Møller 

Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl 

Folketingsmedlem Svend Erik Hovmand 

Folketingsmedlem Henrik Sass Larsen 

Folketingsmedlem Jens Rohde 

Folketingsmedlem Villy Søvndal 

Folketingsmedlem Helle Thorning-Schmidt 

 

Udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren indtil 31. marts 2006: 

Departementschef Michael Dithmer 

Departementschef Michael Lunn 

 

Valgt af repræsentantskabet indtil 31. marts: 

Direktør Johannes Fløystrup Jensen 2006 

Forbundsformand Kirsten Nissen 2006 

Fhv. formand for LO Finn Thorgrimson 2006 

Direktør Jette W. Knudsen 2007 

Gårdejer Kjeld Larsen 2007 

Fhv. rådsformand Kirsten Nielsen 2007 

Koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen 2008 

Adm. direktør Niels Boserup 2008 

Ingeniør Knud Koch-Jensen 2008 

Koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen 2009 

Forskningsdirektør Jens Rostrup-Nielsen 2009 

Professor Hans E. Zeuthen 2009 

Direktør Helle Bechgaard 2010 

Købmand Niels Fog 2010 

Fhv. formand for ICN Kirsten Stallknecht 2010 
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Repræsentantskabet 
Repræsentantskabet består af 25 medlemmer. Otte vælges af Folketin-
get blandt dets medlemmer, og to udnævnes af økonomi- og erhvervs-
ministeren, som er Kgl. Bankkommissær. De øvrige 15 medlemmer, der 
skal have indgående indsigt i erhvervsforhold, vælges af repræsentant-
skabet, idet der skal være en såvel geografisk som erhvervsmæssig 
spredning, herunder også arbejdstagere. Der afholdes normalt møde en 
gang i kvartalet. Repræsentantskabet har funktioner på det organisato-
riske område og godkender årsregnskabet. Nationalbankens repræsen-
tantskab 1. marts 2006 fremgår af boks 15. Ændringerne i repræsentant-
skabet fremgår af pressemeddelelserne side 130-131. 

 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har syv medlemmer. De to repræsentantskabsmedlemmer, 
der udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren, har fast plads i besty-
relsen. Ved repræsentantskabets valg af de fem øvrige bestyrelses-
medlemmer er der praksis for, at der vælges to folketingsmedlemmer, 
således at både partierne i regeringen og i oppositionen har en repræ-
sentant. Bestyrelsen holder normalt ti møder om året. Nationalbankens 
bestyrelse 1. marts 2006 fremgår af boks 16. 

 
Direktionen 
Direktionen, der består af tre medlemmer, varetager den daglige ledelse 
og har alene det fulde ansvar for udformning og løbende tilpasning af 
pengepolitikken. Som kongelig udnævnt direktør er Nils Bernstein for-
mand for direktionen. Nils Bernstein afløste Bodil Nyboe Andersen, der 

 

NATIONALBANKENS BESTYRELSE 1. MARTS 2006 Boks 16 

Formand: Professor Hans E. Zeuthen 

Næstformand: Departementschef Michael Dithmer 

 

Valgt af repræsentantskabet indtil 31. marts 2006: 

Koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen 

Forbundsformand Kirsten Nissen 

Folketingsmedlem Jens Rohde 

Folketingsmedlem Helle Thorning-Schmidt 

Professor Hans E. Zeuthen 

 

Udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren indtil 31. marts 2006: 

Departementschef Michael Dithmer 

Departementschef Michael Lunn 
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fratrådte med udgangen af oktober 2005.1 De to øvrige medlemmer af 
direktionen er Torben Nielsen og Jens Thomsen, der er valgt af repræ-
sentantskabet efter bestyrelsens indstilling.  
 
Revisorer 
Økonomi- og erhvervsministeren udnævner to statsautoriserede revisorer 
som Nationalbankens eksterne revisorer for et år ad gangen. Statsautorise-
ret revisor Svend Ørjan Jensen og statsautoriseret revisor Mona Blønd er 
genudnævnt indtil 31. marts 2007.  

 
AFDELINGERNE 

Nationalbanken består af 15 afdelinger/kontorer, jf. organisationspla-
nen, side 89. De enkelte afdelinger har følgende opgaver: 
• Betalingsformidlingskontoret varetager politikspørgsmål vedrørende 

betalingsformidling, herunder værdipapirafvikling. Kontoret samar-
bejder med ejere og operatører af de danske detailbetalings- og 
afviklingssystemer og foretager overvågning af de pågældende syste-
mer. Endvidere udvikler og vedligeholder kontoret Nationalbankens 
betalingssystem til store krone- og eurobetalinger.  

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

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

• Handelsafdelingen varetager opgaver i forbindelse med overvågning 
og analyse af markedsudviklingen, bl.a. udførelsen af valuta-, penge- 
og likviditetspolitikken, herunder intervention på valuta- og penge-
markederne. Afdelingen forvalter Nationalbankens porteføljer, som 
består af Nationalbankens valutareserve og obligationsbeholdning. I 
forbindelse med gennemførelsen af statsgældspolitikken optager 
afdelingen inden- og udenlandske statslån.  

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

 1
 Regeringen indstillede 24. juni 2005 daværende departementschef i Statsministeriet Nils Bernstein til 

ny kongelig udnævnt nationalbankdirektør og formand for direktionen. 
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• Intern Revision gennemfører revision af Nationalbankens forretnings-
gange, interne kontrolmiljø og kontrolforanstaltninger, it-anvendelse 
og risikostyringsprocesser. Sammen med bankens eksterne revisorer 
udføres revision af Nationalbankens årsregnskab. Endvidere foretages 
revision af Nationalbankens Pensionskasse under afvikling og diverse 
fonde. Endelig foretages i samarbejde med Rigsrevisionen revision af 
Garantifonden for indskydere og investorer, Den Sociale Pensionsfond, 
Højteknologifonden, Finansieringsfonden og statsgældsforvaltningen. 

• Internationalt Kontor varetager samarbejdet med internationale øko-
nomisk-politiske organisationer, bl.a. Den Europæiske Centralbank, 
ECB, og Den Internationale Valutafond, IMF. 

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

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

• Personale- og Organisationskontorets ansvarsområder er personale-
politik, personale- og organisationsudvikling, tilrettelæggelse af sik-
ringsforhold, forhold vedrørende operationelle risici, intern kontrol, 
tilsyn og beredskabsplaner for forretningsvidereførelse samt koordi-
nation af den årlige budget- og planlægningsproces. 

• Regnskabsafdelingen varetager administration og overvågning af kunde-
konti (kreditinstitutter, staten og centralbanker mfl.) samt af betalingsaf-
vikling for den finansielle sektor. Afdelingen afvikler og bogfører desuden 
transaktioner vedrørende Nationalbankens valuta- og obligationsbe-
holdning samt statsgælden. Afdelingen administrerer bankens lønninger 
og udarbejder bankens regnskab, budget og statistiske indberetninger. 
Statsgældsbogholderiet varetager bogføring og kontrol af den inden- og 
udenlandske statsgæld samt Den Sociale Pensionsfond for Finansministe-
riet. Derudover udarbejder afdelingen regnskabsoversigter over stats-
gældens udvikling og fordeling, samt størrelsen af de løbende betalinger.  

• Seddeltrykkeriet fremstiller de danske og færøske pengesedler, dvs. 
står for sedlernes udformning, produktion af trykplader og farve, selve 
trykningen af sedlerne samt kvalitetskontrol, udskæring og pakning. 
Seddeltrykkeriet deltager desuden i internationalt samarbejde om at 
øge pengesedlers sikkerhed.  
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• Sekretariatet varetager generelle sekretariatsfunktioner for direktio-
nen, bestyrelsen og repræsentantskabet og står for ekstern og intern 
kommunikation, herunder pressekontakt, bankens websted, intranet 
og foredrag. Informationssektionen besvarer generelle forespørgsler 
udefra. Sekretariatet omfatter endvidere bankens centrale arkiv og 
bibliotek. Juridisk Sektion varetager generelle juridiske spørgsmål, her-
under EU-jura. Sekretariatet redigerer Nationalbankens Beretning og 
regnskab.  

• Statistisk Afdeling indsamler, udarbejder og formidler finansiel stati-
stik, herunder statistik for den finansielle sektor, finansielle sektor-
konti, betalingsbalancens finansielle poster samt Danmarks udlands-
gæld og direkte investeringer. Publicering af statistik sker elektronisk 
via internettet. 

• Økonomisk Afdeling varetager analyse af penge- og valutapolitiske 
forhold samt den makroøkonomiske udvikling i Danmark, EU og 
øvrige industrilande. Afdelingen udfører forskningsopgaver inden for 
disse områder. Den økonomiske model af den danske økonomi, Mona, 
er udviklet i afdelingen til brug for bl.a. konjunkturvurderinger. Øko-
nomisk Afdeling redigerer Nationalbankens Kvartalsoversigt. 
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ORGANISATIONSPLAN 1. MARTS 2006 

 

 
 
Repræsentantskab 
25 medlemmer 

 
 
Bestyrelse 
7 medlemmer 

 
Direktion 

 
Nationalbankdirektør 

Jens Thomsen 

 
Nationalbankdirektør 

Torben Nielsen 

 
Kgl. udnævnt nationalbank- 
direktør, formand 

Nils Bernstein 
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 Kapitalmarkeds- 
afdelingen 
Afdelingschef 
Hugo Frey Jensen 

Kontorchef 
Ib Hansen 

Kontorchef 
Ove Sten Jensen 
Kontorchef 
Jens Lundager 

 Internationalt Kontor 
Underdirektør 
Kai Aaen Hansen  

Kontorchef 
Niels Bartholdy 

 Økonomisk Afdeling 
Vicedirektør 
Anders Møller Christensen 

Kontorchef 
Christian Ølgaard 

 Handelsafdelingen 
Kontorchef 
Jesper Berg 

Kontorchef 
Frank Nielsen 

Kontorchef 
Erik Pedersen 

 Intern Revision 
Revisionschef 
Jan Birkedal 

 Sekretariatet 
Kontorchef 
Karsten Biltoft 

Kontorchef 
Winnie Jakobsen 
 

Juridisk Sektion 
Kontorchef 
Kirsten Rohde Jensen 

 
 
Seddeltrykkeriet 
Underdirektør 
Ejner Petersen 

Kontorchef 
Anne-Mette Thorsen Rei-
mann 

Kontorchef 
Leif Yde 

 
 
Statistisk Afdeling 
Kontorchef 
Jens Dalsgaard 

Kontorchef 
Bent Christiansen 

 
 
Betalingsformidlings- 
kontoret 
Kontorchef 
Kristian Kjeldsen 

 
 
Den Kgl. Mønt 
Kontorchef 
Laust Grove 

 
 
Driftsafdelingen 
Kontorchef 
Erik Lundgreen 

 
 
Hovedkassen 
Kontorchef 
Lars Gerrild Sørensen 

 
 
Personale- og 
Organisationskontoret 
Afdelingschef 
Flemming Farup 

Kontorchef 
John Larsen 

 
 
IT-afdelingen 
Kontorchef 
Søren Lundsby Hansen 

 
 
Regnskabsafdelingen 
Underdirektør 
Henrik Larsen 

Kontorchef 
Jan Thorndal 

Statsgælds- 
bogholderiet 
Kontorchef 
Viggo Sørensen*) 

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

Medarbejdersammensætning 
Ved udgangen af 2005 beskæftigede banken 552 medarbejdere svaren-
de til 516 fuldtidsansatte. Medarbejdere beskæftiget i deltidsstillinger 
udgjorde 13 pct. 

Banken havde 24 studentermedhjælpere ved udgangen af 2005, heraf 
var størstedelen i gang med en økonomisk uddannelse. Banken har 
desuden tre ph.d.-studerende og fire elever inden for fagområderne 
kontor, mediegrafiker og bygningssnedker. 

Andelen af medarbejdere, der er indvandrere eller efterkommere fra 
ikke vestlige lande1, udgør 2,2 pct. af de samlede medarbejdere i ban-
ken. Andelen er størst blandt faggrupperne akademikere (0,9 pct.) og  
it-/kontorpersonale (0,9 pct.). 

Personaleomsætningen i 2005 var 13 pct.2, jf. tabel 8. I alt blev 55 nye 
medarbejdere ansat, og 72 medarbejdere fratrådte i 2005. Af fratrædel-
serne skyldtes 1/3 omlægning af arbejdsprocesser og reduktion af med-
arbejderstaben i Seddeltrykkeriet i 2004. Blandt de fratrådte medarbej-
dere er langt størstedelen fratrådt på baggrund af egen opsigelse eller 
har forladt banken som led i en fratrædelsesordning.  

Bankens medarbejdersammensætning har ændret sig gennem de se-
neste år, og gruppen af akademikere er steget kraftigt, jf. tabel 9. Den 
ændrede medarbejdersammensætning afspejler, at banken løbende har 
rationaliseret blandt de ikke-akademiske medarbejdergrupper, samt at 
arbejdsopgaverne, i lighed med andre virksomheder, er blevet mere 
komplekse og kræver et højere uddannelsesniveau. Gruppen af kvinde-
lige akademikere med en anciennitet på over fem år er voksende, og 
blandt akademikere udgør kvinder 32 pct. 

Samlet set var 43 pct. af medarbejderne i 2005 kvinder. Andelen af 
kvindelige medarbejdere har været svagt faldende over de seneste år, 
hvilket kan skyldes en løbende rationalisering inden for kontor og bank-
området, der traditionelt har størst andel af kvinder. I ledende stillinger3 
udgør andelen af kvinder 12 pct. og i chefgruppen4 8 pct.  

Ancienniteten og medarbejdernes gennemsnitsalder er i 2005 faldet 
med ½ år. Den gennemsnitlige anciennitet er på 12,9 år, og gennem-
snitsalderen er 42,2 år. Andelen af medarbejdere med anciennitet på 25 
år eller mere er fortsat høj og omfatter ca. 20 pct. af bankens med-

 1
 Ikke-vestlige lande er lande uden for EU, Norden, USA, Canada, Australien, New Zealand, Andorra, 

Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. 
2
 Beregnet på baggrund af antal fratrådte i forhold til antallet af gennemsnitlige ansatte i 2005. 

3
 Defineret som prokurister og derover.  

4
 Defineret som medlemmer af direktionen samt chefgruppen (kontorchefer, afdelingschefer, under- 

og vicedirektører).  
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arbejdere. For medarbejdere i chefgruppen er gennemsnitsalderen 50,5 
år, og deres anciennitet i banken er 21,4 år.  

 
Medarbejderudvikling og uddannelse 
Banken prioriterer uddannelse og udvikling af medarbejderne såvel 
personligt som fagligt. Udviklingen sker løbende via arbejdsopgaverne, 
interne og eksterne kurser, længerevarende uddannelsesforløb (fx HD), 
internt jobskifte og diverse orlovsordninger, herunder orlov til at arbej-
de i internationale finansielle organisationer.  

Banken brugte i 2005 10,6 mio.kr. på uddannelse, hvilket er en stig-
ning på 1,7 mio.kr. i forhold til forrige år. Samlet set svarer det til 4,3 
pct. af lønudgiften i 2005. Uddannelsesmidlerne er anvendt på ca. 75 pct. 
af bankens medarbejdere1. 

For kurser afholdt i arbejdstiden har medarbejderne i gennemsnit del-
taget i 2,2 kurser med en samlet varighed på ca. fem kursusdage.  

Banken gennemførte 25 interne jobskift i 2005 på baggrund af interne 
opslag. Ved årets udgang havde 12 medarbejdere orlov til arbejde i in-
ternationale finansielle organisationer.  

I 2005 begyndte banken at anvende Assessment Center som et medar-
bejderudviklingsværktøj med henblik på at få afklaret visse medarbejde-
res potentiale for ledelse. Eksterne konsulenter forestår lederforløbene, 
som udmønter sig i en personlig rapport for medarbejderen samt evt. et 
efterfølgende coachingforløb med en personalekonsulent.  

 
Rekruttering  
I 2005 var antallet af eksterne jobopslag 262, hvilket medførte 750 an-
søgere. Der blev afholdt 99 samtaler med potentielle medarbejdere, og 
gennemført 40 persontest til 37 besatte stillinger. Der anvendes ikke test 
ved besættelse af midlertidige stillinger, herunder studentermedhjæl-
pere. I forhold til 2004 har der været færre ansøgere til stort set samme 
antal besatte stillinger. Nedgangen i antallet af ansøgere skyldes bl.a., at 
banken ved enkelte stillinger har rekrutteret gennem rekrutterings-
bureau. 

 1
 Defineret som alle, der har haft et ansættelsesforhold i banken i løbet af 2005.  

2
 Studentermedhjælpere indgår ikke i tallene.  

PERSONALEOMSÆTNING Tabel 8

Pct. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Personaleomsætning ....................  11,0 6,8 9,2 6,7 10,4 13,0 
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Banken deltog i 2005 i flere karrieremesser som led i en øget og mål-
rettet indsats for rekruttering af nye medarbejdere fra relevante, videre-
gående uddannelser og uddannelsesinstitutioner. 
 
Sygefravær 
Det samlede sygefravær var i 2005 på 7,7 dage pr. medarbejder, hvilket 
er en stigning i forhold til 2004 (7,1 dage). Stigningen skyldes primært 
enkelte medarbejderes langtidssygemeldinger. Sygefraværet er faldet 
fra 6,1 dage til 5,8 dage pr. medarbejder, hvis man ser bort fra langtids-
sygemeldingerne. 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Banken forhandlede i 2005 overenskomst med Nationalbankens Perso-
naleforening, der omfatter størstedelen af bankens medarbejdere, samt 
med chefgruppen. Overenskomsterne er 3-årige og skal forhandles i 
2008. Overenskomsten med Personaleforeningen rummer bl.a. mulighed 
for at indgå individuelle aftaler med visse medarbejdergrupper om rå-
dighedstillæg i stedet for tidsregistrering, samt mulighed for alle medar-
bejdere til at indgå aftale om lønpakker (bruttolønsordninger) om ADSL 
og telefoni.  
 
Interne regler for køb og salg af finansielle aktier 
Med virkning fra 1. april 2005 må Nationalbankens direktion, chefer og 
ansatte i afdelinger, som kan have adgang til markedsfølsom informa-
tion, ikke for egen regning handle med aktier udstedt af institutter un-
der Finanstilsynets tilsyn. Direktionen har efter intern aftale efterlevet 
dette forbud siden 1996.  

MEDARBEJDERGRUPPER Tabel 9

 2001 2002 2003 2004 2005 

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

Akademikere ...................... 130 23 149 27 153 28 165 31 173 33 
Bankuddannede ................ 128 23 122 22 116 21 104 19 96 19 
It-/kontorpersonale ............ 114 21 111 20 104 19 98 18 92 18 
Servicemedarbejdere ........… 92 16 90 16 86 16 86 16 84 16 
Håndværkere/teknikere ...… 94 17 87 15 85 16 83 16 71 14 

I alt ...................................... 558 100 559 100 544 100 536 100 516 100 

Anm.: Antallet er omregnet til fuldtidsansatte. 
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FOREDRAGSVIRKSOMHED 

Som et led i en målrettet og offensiv formidling af bankens politik og 
opgaver har Nationalbanken en omfattende foredragsvirksomhed. Di-
rektionen og bankens chefer holder foredrag rundt i landet og ved ar-
rangementer i Nationalbanken. Derudover holdes der mange foredrag i 
Nationalbanken af et såkaldt "foredragskorps", som består af yngre 
medarbejdere. 

En væsentlig målgruppe er samfundsfaglige gymnasie- og handels-
skoleelever med et vist kendskab til økonomi, idet det er Nationalban-
kens ønske at stimulere elevernes interesse for økonomi og øge kend-
skabet til Nationalbankens opgaver. Antallet af sidstnævnte foredrag er 
steget fra 31 i 2000 til 116 foredrag i 2005. Mere end 3.000 personer var 
således til foredrag i Nationalbanken i 2005. 

 
ANDRE TILTAG I 2005 

Renovering af Nationalbankens tag 
I begyndelsen af 2005 udbød Nationalbanken den fortsatte opgave med 
renovering af Nationalbankens tag. Projektet forventes afsluttet medio 
2006. 

 
Konference om kommunikation i ERM2 for de nye EU-lande 
I september 2005 holdt Nationalbanken en konference for de nye EU-
lande for at videregive erfaringer om kommunikationspolitik i fastkurs-
samarbejdet ERM2. Nationalbanken har lang erfaring med at informere 
og kommunikere inden for de rammer, som fastkurspolitikken udstikker. 
Konferencen indeholdt en gennemgang af Nationalbankens kommuni-
kationspolitik over for pressen, markedsdeltagere og offentligheden. 
Letland og Ungarn bidrog desuden med oplæg om deres erfaringer med 
kommunikationspolitik. 

 
Workshop om værdipapirudlån 
Nationalbanken afholdt i november 2005 en workshop om værdipapir-
udlån for repræsentanter fra 15 centralbanker, hvor der blev diskuteret 
teoretiske, praktiske og operationelle problemstillinger. Nationalbanken 
anvender værdipapirudlån i forbindelse med forvaltningen af valutare-
serven, hvor der udlånes værdipapirer for kortere perioder. 

 
Nationalbanken udgav bogen "Betalingsformidling i Danmark" 
I juli 2005 udgav Nationalbanken bogen "Betalingsformidling i Dan-
mark". Nationalbanken overvåger betalings- og værdipapirafviklings-
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systemer med betydning for den finansielle stabilitet og finder det 
vigtigt, at systemerne og betalingsinfrastrukturen er beskrevet i sin 
helhed. 

Bogen indeholder en generel beskrivelse af betalings- og afviklings-
systemer samt centralbankers rolle i disse. Nationalbankens rolle i be- 
talingsformidling og den danske betalingsinfrastruktur beskrives ind-
gående, mens udvalgte internationale betalings- og afviklingssyste- 
mer præsenteres mere overordnet. Endelig beskrives Nationalban- 
kens arbejde med overvågning af vigtige betalings- og afviklingssyste-
mer. 
 
Beredskab for sektorvidereførelse i den finansielle sektor 
Nationalbanken og Finanstilsynet har gennemført en indledende ana-
lyse af behovet for et sektorberedskab for den finansielle sektor i Dan-
mark. Et sektorberedskab for den finansielle sektor i Danmark vil have 
til formål at øge sektorens robusthed, så sektoren som helhed kan 
videreføre kritiske forretningsprocesser, efter en operationel hændelse 
er indtruffet. Fokus vil derfor være rettet mod ydelser, som er tids-
kritiske, involverer store beløb og har stor betydning for adfærden på 
de finansielle markeder. Et sektorberedskab er ikke en erstatning for 
de finansielle virksomheders eget beredskab for operationelle hæn-
delser. Nationalbanken vil stå for koordineringen af det videre arbej- 
de. 
 
Omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til et aktieselskab 
Danmarks Skibskreditfond, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Natio-
nalbanken indgik 17. januar 2005 aftale om omdannelse af Danmarks 
Skibskreditfond til et aktieselskab. Aftalen er godkendt af Skibskredit-
fondens repræsentantskab samt Nationalbankens bestyrelse, og den 
nødvendige lovændring er vedtaget af Folketinget. 

Nationalbanken købte aktier i aktieselskabet for nominelt 63 mio.kr. 
med kursværdi på 231 mio.kr. Disse aktier kan først afhændes efter fem 
år. Se pressemeddelelse side 142.  
 
Nationalbankens salg af aktier i Grønlandsbanken 
Nationalbanken solgte i begyndelsen af 2005 sin samlede aktiepost i 
Grønlandsbanken A/S til Grønlands Hjemmestyre, jf. fondsbørsmeddelel-
se 20. januar 2005. Den overdragne aktiepost udgjorde 13,7 pct. af ak-
tiekapitalen i Grønlandsbanken A/S. Finanstilsynet godkendte Grønlands 
Hjemmestyre som erhverver. Ejendomsretten og stemmerettighederne 
til aktierne overgik derfor til Grønlands Hjemmestyre 15. februar 2005. 
Se pressemeddelelse side 143. 
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Nationalbankens salg af aktier i Bella Centret 
Nationalbanken solgte i april 2005 sin aktiepost i Bella Center A/S. Salget 
skete samtidig med, at tre andre store aktionærer, staten, Danske Bank 
og Nordea, solgte deres aktieposter.  

Nationalbanken havde været aktionær i Bella Center A/S siden stiftel-
sen i juli 1964. På daværende tidspunkt blev det anset for en væsentlig 
samfundsopgave at etablere et udstillingscenter i københavnsområdet, 
og Nationalbanken tegnede derfor aktier for nominelt 1 mio.kr., hvilket 
svarede til ca. 11 pct. af aktiekapitalen i Bella Center A/S. Senere skete 
der en række kapitalindskud, og Nationalbanken havde primo 2005 ak-
tier for nominelt 17,3 mio.kr., hvilket udgjorde 13,3 pct. af den samlede 
aktiekapital. 

Salget af Nationalbankens aktier skete bl.a. på baggrund af, at det 
ikke anses for en naturlig del af bankens opgaver at være medejer af et 
udstillings- og konferencecenter, og at Finansministeriet ønskede at 
sælge statens ejerandel. 

 
PBS overtager Dankort A/S og PBS International 
PBS Holding A/S, hvori Nationalbanken har en aktieandel på 17,7 pct., 
overtog pr. 1. december 2005 Dankort A/S. Dette selskab, der blev etab-
leret i 2001, fik rettighederne til Dankortet og rollen som administrator 
af regler og licenser.  

PBS Holding A/S har endvidere overtaget aktierne i PBS International 
med virkning fra 1. januar 2006. Dette selskabs primære aktivitet er salg 
af indløsningsaftaler1 til en række internationale betalingskort. PBS In-
ternational blev oprettet i 2003 i forbindelse med en opsplitning af det 
daværende PBS i en række selvstændige selskaber.   

 
REPRÆSENTATION I BESTYRELSER MV. 

Nationalbanken er pr. 1. marts 2006 repræsenteret i følgende bestyrel-
ser mv.: 
• Bankernes EDB Central 

Nationalbankdirektør Torben Nielsen er observatør i bestyrelsen. 
• Danmarks Skibskredit A/S 

Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem af bestyrelsen. 
• Det Finansielle Virksomhedsråd 

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

 1
 En forretning skal indgå en indløsningsaftale for at kunne modtage det pågældende betalingskort.  
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• Det Økonomiske Råd 
Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem. 

• Fondsrådet 
Afdelingschef Hugo Frey Jensen er medlem, og specialkonsulent Birgit-
te Bundgaard Madsen er suppleant. 

• Industriens Realkreditfond 
Nationalbanken har udpeget professor Michael Møller som medlem af 
bestyrelsen. 

• PBS Holding A/S og PBS A/S 
Nationalbankdirektør Torben Nielsen er medlem af bestyrelsen. Kon-
torchef Kristian Kjeldsen er suppleant. 

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

• Værdipapircentralen 
Nationalbankdirektør Torben Nielsen er næstformand for bestyrelsen. 
 
 

REPRÆSENTATION I INTERNATIONALE ORGANISATIONER 

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

 
Den Europæiske Union, EU 
• Det Europæiske Banktilsynsudvalg 

Kontorchef Jens Lundager (sammen med vicedirektør Flemming Nytoft 
Rasmussen, Finanstilsynet). 

• Det Økonomiske og Finansielle Udvalg 
Nationalbankdirektør Jens Thomsen (sammen med afdelingschef Per 
Callesen, Finansministeriet). 
Kontorchef Niels Bartholdy er stedfortræder (sammen med kontorchef 
Steen Lohmann Poulsen, Finansministeriet). 

• Det Økonomisk-Politiske Udvalg 
Kontorchef Christian Ølgaard er stedfortræder (sammen med kontor-
chef Niels Kleis Frederiksen, Finansministeriet. Kontorchef Helge Si-
gurd Næss-Schmidt, Finansministeriet, og kontorchef Birgitte Anker, 
Økonomi- og Erhvervsministeriet, er medlemmer). 

• Economic and Financial Committee Group on EU Government Bills and 
Bonds 
Nationalbankdirektør Jens Thomsen er formand og kontorchef Ove 
Sten Jensen er medlem (sammen med fuldmægtig Michael Wiemann, 
Finansministeriet). 
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• Gruppen af Møntdirektører 
Chef for Den Kgl. Mønt Laust Grove og fuldmægtig Johanne Dinesen 
Riishøj. 
 

Den Europæiske Centralbank, ECB 
• Det Generelle Råd 

Nationalbankdirektør Nils Bernstein. 
 

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

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

• Betalingsformidlingskomiteen 
Kontorchef Kristian Kjeldsen og prokurist Allan Damm Christensen. 

• Den Juridiske Komite 
Kontorchef Kirsten Rohde Jensen. 

• Den Pengepolitiske Komite 
Vicedirektør Anders Møller Christensen. 

• IT-komiteen 
Kontorchef Søren Lundsby Hansen og specialkonsulent Johan Sebastian 
Gabel. 

• Komiteen for Ekstern Kommunikation 
Kontorchef Karsten Biltoft og kontorchef Winnie Jakobsen. 

• Komiteen for Internationale Relationer 
Nationalbankdirektør Jens Thomsen og underdirektør Kai Aaen Hansen.  

• Markedsoperationskomiteen 
Kontorchef Frank Nielsen. 

• Regnskabskomiteen 
Underdirektør Henrik Larsen og prokurist Lisbeth Sundin. 

• Revisionskomiteen 
Revisionschef Jan Birkedal og fuldmægtig Brian Skovbo Hansen. 

• Seddelkomiteen 
Kontorchef Tage Heering. 

• Statistikkomiteen 
Kontorchef Jens Dalsgaard og prokurist Tom Christensen. 
 

Den Internationale Valutafond, IMF 
• Board of Governors 

Nationalbankdirektør Nils Bernstein er guvernør. (Departementschef 
Christian Kettel Thomsen, Finansministeriet, er stedfortrædende gu-
vernør). 
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• Den Nordisk-Baltiske Monetære og Finansielle Komite 
Nationalbankdirektør Jens Thomsen (sammen med afdelingschef Per 
Callesen, Finansministeriet). 
Specialkonsulent Gitte Wallin Pedersen er medlem af stedfortræder-
gruppen (sammen med fuldmægtig Charlotte Hougaard Møller, Fi-
nansministeriet). 
 

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

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

DANMARKS NATIONALBANKS JUBILÆUMSFOND AF 1968 

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond blev oprettet i 1968 for at mar-
kere Nationalbankens 150-års jubilæum, hvor der blev givet 15 mio.kr. til 
dannelse af fonden. Dette beløb er suppleret flere gange, og den indbe-
talte kapital, der er placeret i obligationer, er ultimo 2005 på 85 mio.kr.  

Fonden støtter fortrinsvis kunsthåndværk, arkitektur og design, men 
også musik, dans og teater. Fondens styrelse lægger i bedømmelsen af 
ansøgninger meget vægt på kvaliteten og støtter gerne nye og fremad-
rettede kunstneriske projekter. 

Fondens styrelse bestod 1. marts 2006 af fhv. nationalbankdirektør Bo-
dil Nyboe Andersen (formand), professor Hans E. Zeuthen (næstfor-
mand), arkitekt Merete Ahnfeldt-Mollerup, keramiker Karen Bennicke, 
direktør Lars Eskesen og departementschef Karoline Prien Kjeldsen. Na-
tionalbankens bestyrelse har valgt nationalbankdirektør Nils Bernstein 
som ny formand for fonden fra 1. april 2006 som efterfølger for Bodil 
Nyboe Andersen, der træder ud af fondens styrelse. 

Styrelsen holder fire møder om året for at uddele støtte og legater. I 
2005 blev der behandlet 1.250 ansøgninger og uddelt 4,9 mio.kr. til 177 
modtagere. 

Jubilæumsfonden uddelte i oktober 2005 et hæderslegat på 100.000 
kr. til designer Ole Palsby i forbindelse med åbningen af hans udstilling 
på Kunstindustrimuseet med titlen "Rene ord for pengene – Ole Palsbys 
univers".  

 
NATIONALBANKENS GÆSTELEJLIGHEDER I NYHAVN 18 

Nationalbanken har syv gæstelejligheder i Nyhavn 18. De stilles gratis til 
rådighed for udenlandske videnskabsfolk og kunstnere for ophold fra 
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tre til tolv måneder. I 2005 blev der tildelt ni gæsteophold i lejligheder-
ne. 

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

 
FONDEN ERIK HOFFMEYERS REJSELEGAT 

Bestyrelsen for Fonden Erik Hoffmeyers Rejselegat har i 2005 uddelt to 
rejselegater på hver 35.000 kr. Det ene til redaktør, ph.d. ved Det Dan-
ske Sprog- og Litteraturselskab Lasse Horne Kjældgaard og det andet til 
glaskunstner Armen Georgens. 

Erik Hoffmeyers legat blev oprettet af Nationalbankens repræsentant-
skab i 1995 for at markere den enestående indsats, Erik Hoffmeyer yde-
de som formand for Nationalbankens direktion gennem 30 år. 

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

Nationalbanken har en model for operationel risikostyring. I 2005 er ar-
bejdet fortsat med at reducere sandsynlighed for og konsekvens af ope-
rationelle hændelser i Nationalbanken. Der har ikke forekommet væ-
sentlige operationelle hændelser, som har påvirket bankens omdømme 
eller økonomi negativt. 

Nationalbankens finansielle risici består hovedsageligt af markedsrisici. 
Banken er eksponeret over for udviklingen i renter, valutakurser og guld-
prisen. Bankens markedsrisiko, målt ved Value-at-Risk, var ultimo 2005 på 
2,4 mia.kr. og stort set uændret i forhold til ultimo 2004. Dog er risikoen 
på guldbeholdningen øget på grund af stigende guldpriser. Denne 
stigning reduceres til dels af et fald i bankens renterisiko. Nationalban-
kens kreditrisiko er meget begrænset. Banken søger helt at undgå kredit-
tab ved udelukkende at have tilgodehavender hos modparter med høj 
kreditværdighed og i væsentligt omfang kræve sikkerhedsstillelse.  

 
OPERATIONEL RISIKO 

Operationel risiko er risikoen for økonomiske tab som følge af fejl i in-
terne processer, menneskelige fejl, systemfejl eller tab som følge af eks-
terne begivenheder. For Nationalbanken er tab af omdømme også es-
sentielt, og det indgår derfor også i de operationelle risikovurderinger. 

Nationalbankens model for operationel risikostyring er baseret på 
Bank for International Settlements' anbefalinger for god praksis vedrø-
rende styring af operationelle risici. Modellen omfatter standarder til 
vurdering af operationelle risici, udarbejdelse af forretningsgange, fysisk 
sikkerhed og it-sikkerhed samt beredskabsplaner for videreførelse af Na-
tionalbankens opgaver.  

Modellen bygger alene på en kvalitativ standard. Overvågning af den 
operationelle risikostyring omfatter analyser af forskellige risikoscenari-
er, løbende rapportering til ledelsen vedrørende trusselsbillede og hæn-
delser samt vurderinger af, om modellens krav efterleves i organisatio-
nen. 

Indførelse af foranstaltninger for at imødegå relevante trusler ses i ly-
set af, hvor kritisk forretningsaktiviteterne vurderes at være for banken.  

Det er vurderingen, at der i 2005 ikke er forekommet væsentlige ope-
rationelle hændelser, som har påvirket bankens omdømme eller økono-
mi negativt. 
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Risikovurderinger og forretningsgange 
Risikovurderingsmodellen har til formål at være behjælpelig ved identi-
fikation og vurdering af operationel risiko for givne forretningsområder, 
produkter, processer eller systemer. Ved en risikovurdering gives dels et 
bud på sandsynligheden for, at hændelser indtræffer, dels på hvor stor 
påvirkningen herfra i givet fald vil blive.  

Der vil ske en gradvis udvikling af risikovurderinger indtil samtlige 
relevante forhold i banken er dækket. Der er bl.a. udarbejdet risikovur-
deringer for drift af backupsystemet i IT-afdelingen, det fysiske adgangs-
kontrolsystem og håndholdte terminaler. 

Handelsafdelingen afholdt i 2005 en workshop med henblik på, at få 
belyst de risici/trusler, som kan opstå i de forskellige faser af handelspro-
cessen, opstille foranstaltninger til afdækning af disse samt identificere 
eventuelle restrisici. Efterfølgende er der udarbejdet en aktivitetsplan til 
forbedring af eksisterende og introduktion af nye foranstaltninger. 

I forbindelse med indførelse af en række organisationsændringer og 
omlægning af arbejdsopgaver i Seddeltrykkeriet blev der i 2005 gen-
nemført en fornyet risikovurdering. Denne kortlægning af risikobilledet 
dannede grundlag for en række justeringer af de tekniske og admini-
strative foranstaltninger.  

 
Fysisk sikkerhed og it-sikkerhed 
Gennemgang af politikkerne for den fysiske sikkerhed og it-sikkerhed 
har ikke givet anledning til justeringer.  

Nationalbankens it-sikkerhedsstyring tager udgangspunkt i ISO 17799, 
som er den internationale standard for styring af informationssikkerhed. 
ISO 17799 er i overensstemmelse med DS 484, som er den obligatoriske 
sikkerhedsstandard for statens institutioner, og derfor vurderes det, at 
Nationalbanken opfylder statens krav til styring af it-sikkerhed. 

På it-sikkerhedsområdet er adskillelsen mellem internettet og det 
interne netværk blevet styrket ved hjælp af et mere robust firewall-
design.  

 
NATIONALBANKENS STYRING AF FINANSIELLE RISICI 

Nationalbankens resultat afhænger af flere usikre størrelser, især udvik-
lingen på en række finansielle markeder, men også af evnen og viljen 
hos modparter til at overholde deres betalingsforpligtelser.  

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

Nationalbankens valg af risikoniveau er præget af forsigtighed. Et lavt 
risikoniveau reducerer risikoen for, at Nationalbanken har tab, og gør 
det muligt at opretholde en høj soliditet selv i perioder med ekstreme 
markedsforhold. 

Nationalbanken er primært udsat for markedsrisici, som rente-, valuta- 
og likviditetsrisici, samt i mindre grad for andre typer risici herunder kre-
ditrisici. Det tilstræbes helt at undgå tab som følge af konkurser blandt 
modparter.1  

 
Markedsrisiko 
Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af kursændringer på de 
finansielle markeder. For Nationalbankens vedkommende omfatter risi-
kofaktorerne først og fremmest renter, men også valutakurser og guld-
pris. 

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

Følsomhed er en opgørelse af tabet ved en given ændring i en specifik 
risikofaktor. Rentefølsomheden kan udtrykkes ved kronevarigheden, 
som angiver kurstabet i kroner som følge af en rentestigning på 1 pro-
centpoint. Valutafølsomheden kan udtrykkes som ændringen i markeds-
værdien i kroner ved en valutakursændring på 1 pct. 

Ved risikoopgørelsen vurderes sandsynligheden for tab, idet følsomhe-
den kombineres med sandsynligheden for, at der sker en ændring i den 
pågældende risikofaktor. En af metoderne til at vurdere rente- og 
valutakursrisiko er beregning af Value-at-Risk, VaR, der kan fortolkes 
som det maksimale tab under normale markedsforhold. Sammen med 
VaR anvendes stresstest, der giver et mål for tab under meget ugunstige 
markedsforhold. 

 
Rentefølsomhed og -risiko 
En del af Nationalbankens tilgodehavender består af fastforrentede ob-
ligationer, mens forpligtelserne overvejende er variabelt forrentede. 
Nationalbanken vil derfor få et kurstab ved en rentestigning. Erfarings-
mæssigt giver fast forrentede obligationer på langt sigt et højere afkast 

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

styring i Danmarks Nationalbank, 2004. 
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end variabelt forrentede placeringer. Over en længere periode forventes 
banken derfor at opnå et bedre afkast ved at påtage sig en vis renterisi-
ko.  

Ved udgangen af 2005 ville tabet være 1,8 mia.kr. ved en stigning i 
det generelle renteniveau på 1 procentpoint, jf. tabel 10.  

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

 
Valutafølsomhed og -risiko 
Nationalbanken har betydelige valutatilgodehavender, først og frem-
mest i form af valutareserven, der tjener som interventionsberedskab. 
Nationalbanken får en valutakursgevinst, når kronen svækkes, da krone-
værdien af valutatilgodehavender herved øges. Tilsvarende fås et valu-
takurstab, når kronen styrkes. Ved udgangen af 2005 var markeds-
værdien af valutamellemværenderne 216 mia.kr., jf. tabel 11. National-
banken vil dermed lide et tab på 2,16 mia.kr. ved en styrkelse af kronen 
på 1 pct.  

Historiske erfaringer viser, at valutaudsving fra tid til anden kan føre 
til meget store tab. Nationalbanken har på den baggrund valgt at holde 
valutarisikoen på et lavt niveau. Det sker ved indgåelse af terminsfor-
retninger, hvor dollar, britiske pund og svenske kroner sælges mod euro. 
Hermed omlægges valutafølsomheden over for ikke-euro valutaer til 
euro. Fx var der ved udgangen af 2005 tilgodehavender i pund for 11 
mia.kr., men der var samtidig solgt pund for 11 mia.kr. på termin, jf. 
tabel 11. Herved blev eksponeringen i pund elimineret. Som det fremgår 
af tabellen, har Nationalbanken valgt at beholde en lille følsomhed over 

NATIONALBANKENS RENTEFØLSOMHED Tabel 10

Kurstab i mia.kr. ved en generel rentestigning på 1 procentpoint Ultimo 2004 Ultimo 2005 

Kroner ................................................................................... 0,6 0,7 
Euro ....................................................................................... 0,6 0,5 
Britiske pund ......................................................................... 0,1 0,1 
Dollar ..................................................................................... 0,3 0,4 
Svenske kroner ...................................................................... 0,1 0,1 

I alt ......................................................................................... 1,8 1,8 
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for dollar med henblik på at kunne intervenere i dollar, og fordi det gi-
ver en vis risikospredning. 

Omlægningen af valutafølsomheden til følsomhed over for euro er 
det væsentligste element i styringen af Nationalbankens valutarisiko. I 
et historisk perspektiv har strategien reduceret valutarisikoen betragte-
ligt som følge af fastkurspolitikken over for euro. Denne strategi inde-
bærer samtidig, at rentefølsomheden kan fordeles på forskellige marke-
der uden hensyn til en medfølgende valutarisiko.  

Nationalbanken er eksponeret over for udviklingen i guldprisen på bag-
grund af en guldbeholdning på 7 mia.kr. Guld prissættes typisk i dollar og 
bidrager derfor til dollarfølsomheden, jf. tabel 11. Ved omlægningen af 
valutafølsomheden fra dollar til euro, tages der højde for guldbehold-
ningens dollarfølsomhed på lige fod med de øvrige dollardenominerede 
fordringer. Nationalbanken holder beholdningen af guld konstant. Stort 
set hele guldbeholdningen er fysisk placeret i udenlandske centralbanker. 
Noget af beholdningen udlånes til banker med høj kreditværdighed. 
Renten på guldudlån betales i guld, og guldrenter sælges løbende. Guld-
renten i 2005 var meget lav (0,1 pct.), så den stod ikke mål selv med en 
begrænset risiko. Derfor blev der ikke udlånt guld i 2005.  

 
Måling af markedsrisiko 
Til at vurdere markedsrisikoen benytter Nationalbanken forskellige 
risikomål. Disse mål siger hver for sig noget om bankens risiko og til-
sammen giver de et billede af Nationalbankens risikoprofil. Det samlede 
risikoniveau indeholder en vurdering af det forventede afkast i forhold 
til en række forskellige risikomål. Metoderne til måling af Nationalban-
kens risici udvikles løbende.  
 

 

FORDELING AF NATIONALBANKENS VALUTAMELLEMVÆRENDER Tabel 11

  Ultimo 2005 

Markedsværdi i mia.kr. 
Ultimo 2004

i alt Placeringer Guld 
Termins- 

forretninger I alt 

Euro .......................................... 217 160 - 51 210 
Britiske pund ............................ 0 11 - -11 0 
Dollar ........................................ 5 31 7 -32 6 
Svenske kroner ......................... 0 8 - -8 0 

I alt ............................................ 223 209 7 0 216 

Anm.: Negative beløb indikerer, at Nationalbanken får et tab, når den udenlandske valuta stiger i værdi. Værdien af SDR 
er fordelt som placeringer i de respektive valutaer euro, pund og dollar. Vægtene af valutaerne i SDR er ændret
pr. 1. januar 2006, jf. tabeltillæg tabel 12. 
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Value-at-Risk 
Nationalbankens markedsrisiko måles bl.a. i form af Value-at-Risk, VaR. 
Risikomålet kombinerer de finansielle eksponeringer med et skøn over, 
hvor meget markedsforholdene typisk svinger, idet der også tages højde 
for samvariationen mellem de forskellige risikofaktorer. 

Nationalbankens VaR1 var ved udgangen af 2005 beregnet til 2,4 
mia.kr. mod 2,5 mia.kr. ved udgangen af 2004, jf. tabel 12. Tallet angi-
ver, at Nationalbanken i 2006 med 95 pct. sandsynlighed ikke vil få et 
tab, der overstiger 2,4 mia.kr. Ækvivalent hermed angiver tallet, at 
Nationalbanken med 5 pct. sandsynlighed vil få et kurstab, der over-
stiger 2,4 mia.kr. VaR siger ikke noget om, hvor stort tabet da kan blive.  

Summen af bidragene fra de enkelte grupper af risikofaktorer – renter, 
valutakurser og guldpris – overstiger det samlede VaR, da beregningen 
af VaR tager højde for, at risikoen er spredt over flere risikogrupper. 
Reduktionen, også kaldet diversifikationsgevinsten, skyldes, at der sjæl-
dent forekommer tab på alle risikofaktorer på samme tid. 

Stigningen i VaR på guldbeholdningen kan henføres til, at markeds-
værdien af bankens guldbeholdning er øget. Samtidig er bankens rente-
risiko faldet som følge af mindre renteudsving. Nationalbankens guld-
beholdning bidrager isoleret set til VaR med 1,9 mia.kr. I forhold til 
guldbeholdningens værdi er det et stort beløb. Årsagen er de store ud-
sving i guldprisen i dollar. Guldprisen i dollar pr. ounce er steget gen-
nem de seneste fem år, jf. figur 30. I 2005 er dollar samtidig blevet styr-
ket i forhold til euro. Opgjort i euro pr. ounce er guldprisen derfor også 
steget. Ofte forekommer tab på guld (i dollar) imidlertid samtidig med 
en gevinst på dollar, hvorved guldbeholdningen normalt bidrager til 
en reduktion af bankens risiko. 

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

risikofaktorer på baggrund af en vægtning af de seneste 160 dage. VaR bestemmes ved at kom-
binere disse estimater med Nationalbankens porteføljesammensætning pr. ultimo 2005. 

NATIONALBANKENS VALUE-AT-RISK Tabel 12

Mia.kr. i løbet af et år ved en sandsynlighed på 95 pct. Ultimo 2004 Ultimo 2005 

Renterisiko ............................................................  1,7 1 1,6 
Valutarisiko ...........................................................  1,2 1,3 
Guld .......................................................................  1,1 1,9 
Reduktion som følge af spredning ......................  -1,5 1 -2,3 

I alt .........................................................................  2,5 2,4 

Anm.: VaR med en horisont på et år og en sandsynlighed på 95 pct. 
1 Opdelingen på renterisiko og diversifikation for 2004 er revideret i forhold til Beretning og regnskab, 2004. 
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Nationalbankens egenkapital udgjorde 52 mia.kr. ultimo 2005, jf. balan-
cen side 121. VaR svarer hermed til 4,6 pct. af egenkapitalen ultimo 2005 
mod 5,0 pct. ultimo 2004. VaR er siden 2002 blevet reduceret. Den 
væsentligste årsag til reduktionen er, at renterisikoen er faldet. Samtidig 
er bankens indtjeningspotentiale faldet primært som følge af lavere 
korte renter og en fladere rentekurve. 

En del af den beregnede risiko skyldes kronens udsving over for euro. 
Valutarisikoen på euro har en særlig karakter. Påvirkningen af kursen 
mellem kroner og euro sker alene af hensyn til fastkurspolitikken og 
ikke ud fra indtjeningsmæssige hensyn. VaR vurderes derfor også uden 
eurokursrisikoen, og VaR ekskl. eurokursrisiko udgjorde 2,3 mia.kr. ulti-
mo 2005. Generelt påvirker eurokursrisikoen ikke VaR ret meget, hvilket 
skyldes kronens stabilitet over for euro. 

 
Stresstest 
VaR-beregningerne giver information om den generelle tabsrisiko, men 
ikke om, hvor store tabene kan blive ved ekstreme markedsudsving. Til 
det formål er det nyttigt at anvende stresstest, der afspejler, hvorledes 
værdien af bankens aktuelle portefølje påvirkes under ekstreme, men 
realistiske scenarier for markedsudviklingen.  

Det er vanskeligt at opstille markedsudsving, der både er ekstreme og 
realistiske. Den valgte tilgang er at se på data fra delperioder mellem 

GULD- OG VALUTAPRISER Figur 30

200

250

300

350

400

450

500

550

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Guldpris pr. ounce

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

Euro/dollar

Guldpris i dollar Guldpris i euro Euro/dollar (højre akse)

2001 200520032002 2004

 
Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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1993 og 2005, hvor udviklingen i renter og valutakurser har været særlig 
ugunstig. Med udgangspunkt i porteføljesammensætningen ultimo 2005 
beregnes det tab, Nationalbanken vil få, hvis udviklingen skulle gentage 
sig.  

 
Følgende tre scenarier er opstillet: 
• Scenario 1: Den årsperiode, der har givet det største samtidige, sam-

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

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

• Scenario 3: De årsperioder, der for hvert enkelt 1-årigt rentesegment i 
hver valuta har givet det største rentetab, kombineret med de års-
perioder, der for hver enkelt valuta har givet det største valutakurstab. 
Tabene behøver ikke at være samtidige. 
 

Som scenarierne er konstrueret, vil scenario 3 altid give et mindst lige så 
stort tab som scenario 1 henholdsvis 2. Med den aktuelle porteføljesam-
mensætning giver de tre scenarier et samlet kurstab på mellem ca. 12 og 
16 mia.kr., jf. tabel 13. Det mest pessimistiske scenario vil give banken et 
kurstab på omkring 1/3 af egenkapitalen. 

Tabene beregnet ved VaR og stresstest angiver det umiddelbare tab 
ved en ændring i markedsforholdene. Når risikoen over en længere pe-
riode skal vurderes, tages der også hensyn til, hvordan markedsfor-
holdene påvirker den løbende indtjening.  

En stor del af tabene beregnet ved VaR og stresstest kan henføres til 
risikoen for et generelt højere renteniveau, men ved et højere rente-
niveau vil bankens løbende indtjening også stige, og på langt sigt vil 
banken få en gevinst ved en rentestigning, fordi banken i udgangspunk-
tet har flere renteindtægter end renteudgifter. 

 

NATIONALBANKENS TAB I STRESSSCENARIER, ULTIMO 2005 Tabel 13

Mia.kr. Rentetab Valutatab Tab på guld Total 

Største samtidige, samlede rente- og 
valutakurstab (scenario 1) ............................... 2,9 9,0 -0,2 11,7 

Største samlede rentetab kombineret  
med største samlede valutakurstab  
(scenario 2) ....................................................... 4,4 9,0 1,5 14,9 

Største rentetab i 1-årige segmenter i  
hver valuta kombineret med største  
valutakurstab i hver valuta (scenario 3) .........

 
 

5,0 

 
 

9,7 

 
 

1,5 

 
 

16,2 

Anm.: Et negativt tal angiver en gevinst. 
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Likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko dækker forskellige forhold. For Nationalbanken er det 
først og fremmest risikoen for, at det ikke er muligt at frigøre midler til 
intervention til fordel for kronen, selv om midlerne for så vidt er til 
stede.  

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

Likviditetsbehovet styres bl.a. ved, at et minimumsbeløb på 25 mia.kr. 
skal kunne frigøres inden for 2 dage.1 

Nationalbanken har derudover flere muligheder for låntagning, bl.a. 
med adgang til valuta via statens Commercial Paper-program på 12 
mia.dollar (svarende til ca. 74 mia.kr.), som Nationalbanken administre-
rer. Programmet har været anvendt ved flere lejligheder, især i forbin-
delse med valutakriserne i begyndelsen af 1990'erne. Men også når sta-
ten har brug for kortvarig låntagning for at opretholde et positivt inde-
stående på kontoen i Nationalbanken, hvilket var tilfældet i 2005, hvor 
der blev rejst ca. 17 mia.kr. 

I henhold til ERM2-aftalen har Nationalbanken også en lånemulighed i 
ECB. Denne facilitet har ikke været anvendt, men den tjener som et 
sikkerhedsnet. Endelig har Nationalbanken mulighed for at anvende 
valutaterminsmarkedet ved at indgå valutaswaps med kroner mod va-
luta.  

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

 
Kreditrisiko 
Kreditrisiko er risikoen for et tab på et tilgodehavende hos en modpart, 
som ikke overholder sine betalingsforpligtelser. Kreditrisiko omfatter 
også risiko for at markedets vurdering af en modparts kreditværdighed 
falder med et kurstab til følge. Krediteksponeringen opgøres som mar-
kedsværdien af aktiverne. Krediteksponeringen på valutareserven og 
den indenlandske fondsbeholdning var 245 mia.kr. ultimo 2005 mod 256 
mia.kr. ultimo 2004, jf. tabel 14.  

 1
 På valutamarkedet opereres med to dages valør, hvilket betyder, at afviklingen af handler sker to 

dage efter aftaledagen. Likviditeten skal derfor være til rådighed i løbet af to dage, hvis den skal 
kunne bruges til interventionsformål. 
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Ved årets udgang var 95 pct. af valutareserven og den indenlandske 
fondsbeholdning placeret i overnationale institutioner eller i aktiver 
med en kreditvurdering på Aa3 eller derover1. 

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

Styring af kreditrisikoen på obligationer, banker mv., dvs. fordringer på 
stater, banker mv., sker med udgangspunkt i kreditvurderinger (ratings) 
udarbejdet af internationale kreditvurderingsbureauer. Derudover fast-
sættes et loft for størrelsen af alle væsentlige mellemværender. Den 
indenlandske fondsbeholdning består næsten udelukkende af stats-, 
realkredit- og skibskreditobligationer. 

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

Nationalbankens udenlandske obligationer er udstedt af stater eller 
overnationale institutioner med en høj kreditværdighed eller garanteret 
af stater med en høj kreditværdighed2. Nationalbanken har således hver-
ken erhvervsobligationer eller obligationer fra mindre kreditværdige 
stater. 

 1
 Lån i forbindelse med de pengepolitiske operationer, pengeinstitutternes intradag-kreditter og kon-

tantdepoter sker alene mod sikkerhed i obligationer og er ikke medtaget. 
2
 De statsgaranterede papirer inkluderer papirer med implicit statsgaranti. 

SAMLET KREDITEKSPONERING PÅ VALUTARESERVEN OG DEN INDENLANDSKE 
FONDSBEHOLDNING MV., ULTIMO 2005 Tabel 14

 Obligationer Bankforretninger  

Mia.kr. 

 
2004 
i alt Stater Andre1 Sikrede Usikrede 

Overnatio- 
nale insti- 
tutioner2 Total 

Aaa ................  87,6 33,7 24,4 5,6 4,1  0,8 68,6 
Aa1 ................  47,2 0,4 8,4 37,3 5,9  - 52,0 
Aa2 ................  45,5 8,8 - 23,9 12,5  - 45,2 
Aa3 ................  66,5 - 2,7 47,7 17,4  - 67,8 
A1 ...................  3,8 1,5 - - 3,6  - 5,1 
A2 ...................  - - 0,3 - 0,7  - 1,0 
A3 ...................  - - - - -  - 0 
Ingen rating ..  5,2 - 0,2 - 0  5,2 3 5,4 

I alt .................  255,8 44,5 36,0 114,5 44,2  6,0 245,2 

Anm.: Moody's kreditvurdering er benyttet. Skalaen strækker sig fra Aaa til D, hvor Aaa er den højeste kreditværdighed.  
1 Andre obligationer inkluderer værdipapirer med såvel eksplicit som implicit statsgaranti samt danske udstedere. 
2 Overnationale institutioner som BIS, IMF og Asian Development Bank. Krediteksponeringen over for IMF er opgjort

netto til 1,9 mia.kr. Herudover har IMF ubrugte trækningsrettigheder på 22,3 mia.kr. 
3 Dækker udelukkende BIS og IMF. 
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Regnskabsberetning 

Nationalbankens regnskab for 2005 viser et overskud på 4,9 mia.kr. 
mod 2,8 mia.kr. i 2004. Ændringen skyldes primært, at kursregulerin-
gerne steg med 1,9 mia.kr. og andre indtægter steg med 0,8 mia.kr., 
mens nettorenteindtægterne faldt med 0,3 mia.kr. Efter overførsel af 
1,2 mia.kr. til kursreguleringsfonden er der 3,7 mia.kr. til disposition, 
hvoraf 0,7 mia.kr. henlægges til sikringsfonden, og 3,0 mia.kr. overføres 
til staten. 

 
REGNSKABSAFLÆGGELSEN 

Regnskabet for 2005 er udarbejdet efter samme principper som året før, 
jf. side 117. 

Regnskabet afspejler, at Nationalbanken udsteder sedler og mønter, 
har betydelige aktiver i form af valutareserven og er bank for penge- og 
realkreditinstitutterne samt staten. 

Resultatet af finansielle poster er 4.826 mio.kr., hvilket er 1.534 mio.kr. 
højere end i 2004, og årets samlede resultat er 4.902 mio.kr. eller 2.059 
mio.kr. højere end i 2004. 

Balancen steg fra 337,1 mia.kr. til 392,0 mia.kr. 
 

Resultatopgørelsen 
Nettorenteindtægter 
Nettorenteindtægter er 3.616 mio.kr. og dermed 338 mio.kr. lavere end 
året før. 

Renteindtægter af tilgodehavender i udlandet faldt med 202 mio.kr. 
til 5.420 mio.kr. Faldet skyldes lavere rentesatser på en næsten uændret 
gennemsnitlig valutareserve. 

Nettorenteudgifter til penge- og realkreditinstitutter (rente af folio og 
indskudsbeviser fratrukket rente af pengepolitiske udlån1) steg med 668 
mio.kr. til 2.232 mio.kr. Stigningen skyldes hovedsageligt en højere gen-
nemsnitlig nettostilling. 

Renteudgifter til staten faldt med 553 mio.kr. til 1.173 mio.kr., idet 
statens indestående i gennemsnit var 28 mia.kr. lavere. 

 1
 Rentesatsen på udlån svarer til rentesatsen på indskudsbeviser, mens rentesatsen på indlån har været 

lavere end de øvrige rentesatser. 
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Rente af indenlandske obligationer faldt med 120 mio.kr. til 1.699 
mio.kr. Faldet skyldes et lavere renteniveau. 

 
Kursreguleringer mv. 
Kursreguleringer medførte en gevinst på 1.210 mio.kr. 

Værdireguleringen af guld gav en gevinst på 1.818 mio.kr., hvilket 
skyldes at guldprisen omregnet til danske kroner steg med 35 pct. i løbet 
af 2005. 

Kursreguleringen af valutamellemværender1 gav et tab på 97 mio.kr. 
Tabet kan tilskrives et børskurstab på 806 mio.kr., som delvis modsvares 
af en valutakursgevinst på 709 mio.kr. 

Kurstabet på indenlandske værdipapirer på 510 mio.kr. kan tilskrives 
et børskurstab på indenlandske obligationer. 

En væsentlig del af børskurstabet på inden- og udenlandske obligatio-
ner kan henføres til, at en stor del af obligationsbeholdningen primo 
året havde en børskurs over pari, og derfor automatisk har udløst kurs-
tab i takt med indfrielse, eller fordi indfrielsestidspunktet har nærmet 
sig. 

 
Andre indtægter 
Posten består af en indtægt på 800 mio.kr. i forbindelse med omdan-
nelsen af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskab og indtægter på 48 
mio.kr. fra salg af møntsæt og medaljer. 

 
Omkostninger 
De samlede omkostninger steg med 254 mio.kr. til 804 mio.kr. Stignin-
gen skyldes hovedsagelig en særlig indbetaling på 200 mio.kr. til 
Danmarks Nationalbanks Pensionskasse under afvikling til afdækning af 
Nationalbankens pensionsforpligtelse. Indbetalingen er nødvendiggjort 
af et stadigt faldende renteniveau i kombination med en ændring af 
kapitalkravene til pensionskasser. Personaleomkostningerne steg med 9 
mio.kr. til 326 mio.kr., andre omkostninger steg med 46 mio.kr. til 278 
mio.kr. Andre omkostninger indeholder 79,5 mio.kr. til ombygning og 
større vedligeholdelsesarbejder på bankens ejendomme, hvilket er en 
stigning på 24,3 mio.kr. i forhold til 2004. 

I perioden er det gennemsnitlige antal medarbejdere faldet fra 533 til 
521.  

 
 

 1
 Valutamellemværender omfatter ud over valutareserven uafviklede valutaforretninger, valuta- og 

renteswaps og indenlandske valutamellemværender samt modpost til tildelte særlige trækningsret-
tigheder i IMF opført under passiver. 
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Årets resultat 
Årets resultat er et overskud på 4.902 mio.kr. mod et overskud på 2.844 
mio.kr. i 2004. Årets positive kursreguleringer på 1.210 mio.kr. overføres 
til kursreguleringsfonden, som herefter udgør 3.858 mio.kr. Til sikrings-
fonden henlægges 738 mio.kr. svarende til 20 pct. af resultatet ekskl. 
kursreguleringer, hvorefter sikringsfonden udgør 48.074 mio.kr. Til sta-
ten overføres 2.954 mio.kr. svarende til 80 pct. af resultatet ekskl. kurs-
reguleringer. 

 
Balancen 
Guld 
Værdien af beholdningen udgjorde 6,9 mia.kr. ved årets udgang mod 
5,1 mia.kr. året før. Stigningen i posten skyldes, at prisen på guld regnet 
i kroner steg med 35 pct. i løbet af 2005. 

 
Fordringer på udlandet 
Fordringerne udgjorde 204,2 mia.kr. ved årets udgang mod 208,5 mia.kr. 
året før, svarende til et fald på 2 pct. Fordringerne er placeret i euro (77 
pct.), dollar (14 pct.), britiske pund (5 pct.) og svenske kroner (4 pct.). Valu-
takursrisikoen er omlagt, således at risikoen hovedsagelig er i euro. Place-
ringerne er primært foretaget i stats- og statsgaranterede obligationer med 
høj kreditværdighed, indeståender i centralbanker og forretningsbanker, 
eller som udlån mod sikkerhed i stats- og statsgaranterede obligationer. 

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

 
Fordringer på Den Internationale Valutafond, IMF 
Denne balancepost er sammensat af Danmarks kvote i IMF med fradrag 
af IMFs resterende trækningsret i Nationalbanken og med tillæg af ban-
kens beholdning af særlige trækningsrettigheder i IMF (SDR) og tillæg 
af udlån til Poverty Reduction and Growth Facility Trust (PRGF). Udlån 
under PRGF er garanteret af staten. Mellemværender med IMF opgøres i 
SDR (Special Drawing Rights). IMF har i årets løb foretaget indbetalinger 
svarende til 327 mio.SDR i Nationalbanken, og Nationalbanken har øget 
sin beholdning af særlige trækningsrettigheder i IMF med 50 mio.SDR. 
Fordringer på IMF er således netto nedbragt med 277 mio.SDR, hvilket 
sammen med årets kursregulering nedbringer fordringen med 2,1 
mia.kr. til 3,6 mia.kr. 

 
Pengepolitiske udlån 
De pengepolitiske udlån er udlån mod pant til penge- og realkreditinsti-
tutter. Posten steg med 62,7 mia.kr. til 135,3 mia.kr. 
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Andre udlån 
Udlånene på 4,3 mia.kr. består hovedsageligt af udlån til pengeinsti-
tutter i forbindelse med kontantdepoter på 3,5 mia.kr. og af tilgodeha-
vende hos Danmarks Skibskredit A/S på 0,8 mia.kr. 
 
Indenlandske obligationer 
Værdien af indenlandske obligationer faldt fra 37,1 mia.kr. til  
34,3 mia.kr. Beholdningen består af realkreditobligationer (21,8 
mia.kr.), statsobligationer (9,9 mia.kr.) og skibskreditobligationer (2,6 
mia.kr.). 

 
Aktier 
Nationalbanken har afhændet aktier i Grønlandsbanken A/S og Bella 
Center A/S. Nationalbanken har købt aktier i Danmarks Skibskredit A/S i 
forbindelse med, at Danmarks Skibskreditfond blev omdannet til aktie-
selskab. 

 
Seddel- og møntomløb 
Seddelomløbet steg med 3,9 mia.kr. til 51,0 mia.kr., mens møntomløbet 
steg med 0,3 mia.kr. til 5,3 mia.kr. Seddelomløbet indeholder 369 
mio.kr. i færøske sedler. Stigningen i seddelomløbet er i 2005 noget 
større end i de foregående år. 

 
Pengepolitiske indlån 
Penge- og realkreditinstitutternes nettoindestående på folio- og afvik-
lingskonti steg fra 6,9 mia.kr. til 12,8 mia.kr. og indlån i form af ind-
skudsbeviser steg fra 160,4 mia.kr. til 207,6 mia.kr. 

 
Andre indlån  
Posten består af penge- og realkreditinstitutternes indestående på euro 
foliokonti og fondsafviklingskonti på i alt 0,2 mia.kr. samt øvrige indlån 
på 2,0 mia.kr., hvoraf mellemværende med Danmarks Skibskredit A/S 
udgør 1,3 mia.kr. 

 
Staten 
Statens indestående faldt fra 60,8 mia.kr. til 56,4 mia.kr. Statens andel af 
årets resultat i Nationalbanken indgår i dette beløb. 

 
Forpligtelser over for udlandet 
Forpligtelserne, som steg med 0,8 mia.kr. til 2,4 mia.kr., består af krone-
indeståender i Nationalbanken fra overnationale institutioner og andre 
centralbanker. 
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Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF (SDR) 
Der har ikke været nytildelinger af særlige trækningsrettigheder i løbet 
af året, og stigningen i regnskabsposten på 0,1 mia.kr. til 1,6 mia.kr. er 
alene udtryk for årets kursregulering. 

 
Egenkapitalen 
Egenkapitalen udgør 52.232 mio.kr., som fremkommer som egenkapi-
talen ved årets begyndelse på 50.284 mio.kr. med tillæg af henlæggelse 
til kursreguleringsfonden på 1.210 mio.kr. og henlæggelse til sikrings-
fonden på 738 mio.kr. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 
Generelt 
Danmarks Nationalbanks årsregnskab for 2005 er aflagt i overensstemmelse med lov om Dan-
marks Nationalbank. Denne regnskabspraksis er i det væsentlige i overensstemmelse med god 
regnskabspraksis for europæiske centralbanker. Urealiserede valuta- og værdipapirkursgevinster 
medtages dog i Nationalbankens årsregnskab i resultatopgørelsen. 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Regnskabsprincipper: 
 
Indtægter og udgifter resultatføres i den periode, de vedrører. Indtægter og udgifter i fremmed 
valuta omregnes efter de på transaktionstidspunktet gældende kurser. 

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

og valutaterminsforretninger føres som rente. 

Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab medtages i resultatopgørelsen. 

Udbytte af aktier mv. indtægtsføres i det år, hvori udbyttet deklareres. 
 
Guld er optaget til den på balancedagen gældende markedsværdi. 
 
Aktiver og gæld i fremmed valuta, herunder terminsforretninger, er optaget til de på balance-
dagen gældende valuta- og værdipapirkurser. Swaps og futures optages til markedsværdi. 
 
Obligationer, herunder terminsforretninger, er værdiansat til markedsværdi ultimo året. 
 
Genkøbsforretninger mv. Værdipapirer solgt i forbindelse med genkøbsforretninger samt udlånt 
guld og udlånte værdipapirer indgår i bankens beholdning. 
 
Aktier mv. Anlægsaktier og lignende investeringer samt kapitalandele i associerede virksomheder 

(virksomheder, hvor ejerandel eller stemmeretsandel er 20 pct. eller derover) optages til an-

skaffelsesværdi eller nedskrives til markedsværdi ultimo året, hvis denne vurderes væsentlig 

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

Bankejendomme .....................................................  100 år 
Øvrige ejendomme .................................................  25-50 år 
Bygningsforbedringer .............................................  25 år 
Bygningstekniske anlæg .........................................  10-25 år 
Produktionstekniske anlæg ....................................  5-10 år 
Øvrige maskiner og inventar ..................................  3-5 år 
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2005 

Note 2005 2004 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 Renteindtægter mv.: 

 Rente af tilgodehavende i udlandet ......................  5.420.336  5.622.583 

 1 Rente af indenlandske udlån ..................................  2.159.247  1.728.517 

 Rente af indenlandske obligationer ......................  1.698.753  1.818.472 

 Provision og andre indtægter ................................  2.768  1.950    _________  _________ 

   9.281.104 9.171.522     _________ 
 Renteudgifter mv.: 

 Rente af forpligtelser over for udlandet ...............  43.681  31.499 

 2 Rente af indenlandske indlån .................................  5.621.497  5.186.252    _________  _________ 

   5.665.178 5.217.751    _________ _________ 

 Nettorenteindtægt .................................................   3.615.926 3.953.771 

 

 Kursreguleringer mv.:  

  Værdiregulering af guld .........................................  1.817.511  -173.672 

 3 Kursregulering af udenlandske mellemværender ..  -96.990  -562.153 

 4 Kursregulering af indenlandske værdipapirer ........  -510.478  73.599    _________  _________ 

   1.210.043 -662.226    _________ _________ 

 Resultat af finansielle poster ...................................   4.825.969 3.291.545 
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2005 

Note 2005 2004 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 

 Resultat af finansielle poster ..................................   4.825.969 3.291.545 

 

  Udbytte af aktier mv. .............................................   67.510 71.733 

 

 5 Andre indtægter .....................................................   848.495 83.605 

 

 Omkostninger: 

 6 Personaleomkostninger ..........................................  325.862  317.353 

 Særlig indbetaling til Danmarks Nationalbanks 

 Pensionskasse under afvikling ................................  200.000  - 

 7 Andre omkostninger ...............................................  278.467  232.554    _________  _________ 

   804.329 549.907 

 

 8 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver  35.513 34.452 

 

 Andre udgifter ........................................................   - 19.000 

    _________ _________ 

 Årets resultat ..........................................................   4.902.132 2.843.524    _________ _________ 
 

 Disponering af årets resultat: 

 Årets resultat ...........................................................   4.902.132 2.843.524 
 Overført til/fra kursreguleringsfond ......................   -1.210.043 662.226    _________ _________ 

    3.692.089 3.505.750     _________ _________ 
 der anvendes på følgende måde: 

 Henlæggelse til sikringsfond, 20 pct. .....................   738.418 701.150 

 Overførsel til staten, 80 pct. ...................................   2.953.671 2.804.600    _________ _________ 

    3.692.089 3.505.750    _________ _________ 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2005 

Note 2005 2004 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 Aktiver 

 9 Guld ....................................................................................   6.941.496 5.123.985 

10 Fordringer på udlandet .....................................................   204.204.373 208.455.625 

11 Fordringer på Den Internationale Valutafond mv. ..........   3.557.456 5.683.980 

 Pengepolitiske udlån .........................................................   135.296.000 72.635.000 

12 Andre udlån ........................................................................   4.323.980 3.412.350 

13 Indenlandske obligationer .................................................   34.329.299 37.101.501 

14 Aktier mv. ...........................................................................   748.028 630.452 

15 Materielle anlægsaktiver ...................................................   656.657 669.589 

16 Andre aktiver ......................................................................   1.916.771 3.332.220 

 Periodeafgrænsningsposter ...............................................   22.347 21.498    ___________ ___________ 

 Aktiver i alt .........................................................................   391.996.407 337.066.200    ___________ ___________ 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2005 

Note 2005 2004 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 Passiver 

 Seddelomløb ......................................................................   50.953.341 47.046.751 

 Møntomløb ........................................................................   5.264.107 4.991.867 

 Pengepolitiske indlån 

17  Nettoindestående på folio ............................................   12.840.588 6.873.495 

  Indskudsbeviser ..............................................................   207.582.000 160.379.000 

18 Andre indlån ......................................................................   2.187.401 2.820.433 

 Staten .................................................................................   56.428.399 60.810.198 

 Forpligtelser over for udlandet .........................................   2.391.166 1.632.935 

 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i  

  Den Internationale Valutafond (SDR) ...........................   1.614.480 1.513.833 

 Andre passiver ....................................................................   502.846 714.070    ___________ ___________ 

 Forpligtelser i alt ................................................................   339.764.328 286.782.582    ___________ ___________ 
  

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

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

 Kursreguleringsfond ..........................................................   3.857.910 2.647.867 

 Sikringsfond .......................................................................   48.074.169 47.335.751    ___________ ___________ 

19 Egenkapital i alt .................................................................   52.232.079 50.283.618    ___________ ___________ 

 Passiver i alt .......................................................................   391.996.407 337.066.200    ___________ ___________ 
 

 Ikke-balanceførte poster  

20 Garantier ............................................................................   101.525 169.868 

21 Andre forpligtelser ............................................................   56.749.682 54.331.073    ___________ ___________ 

   56.851.207 54.500.941    ___________ ___________ 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2005 

Note 2005 2004 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

 1 Rente af indenlandske udlån 
 Rente af pengepolitiske udlån (Udlån mod pant) .....................  2.125.359 1.715.392 
 Rente af udlån til andre ..............................................................  33.888 13.125    _________ _________ 

   2.159.247 1.728.517    _________ _________ 
 
 2 Rente af indenlandske indlån 
 Rente af folio ................................................................................ 145.012 131.766 
 Rente af indskudsbeviser ............................................................. 4.212.589 3.147.189 
 Rente af indlån fra staten ............................................................ 1.172.997 1.726.241 
 Rente af indlån fra andre mv. ..................................................... 90.899 181.056    _________ _________ 

   5.621.497 5.186.252    _________ _________ 
 
 3 Kursregulering af udenlandske mellemværender 
 Børskursregulering ....................................................................... -806.116 -393.588 
 Valutakursregulering ................................................................... 709.126 -168.565    _________ _________ 

   -96.990 -562.153    _________ _________ 
 
 4 Kursregulering af indenlandske værdipapirer 
 Kursregulering af indenlandske obligationer ............................ -511.341 -85.186 
 Kursregulering af aktier .............................................................. 863 158.785    _________ _________ 

   -510.478 73.599    _________ _________ 
 

 5 Andre indtægter 
 Salg af møntsæt og medaljer ...................................................... 48.495 16.605 
 Indtægter i forbindelse med omdannelse af 
 Danmarks Skibskreditfond til aktieselskab ................................. 800.000 - 
 Tilbageførsel af hensættelse på VB Finans ................................. - 67.000    _________ _________ 

   848.495 83.605    _________ _________ 
 
 6 Personaleomkostninger 
 Lønninger og honorarer .............................................................. 242.851 250.648 
 Øvrige personaleomkostninger ................................................... 83.011 66.705    __________ __________ 

   325.862 317.353    __________ __________ 

  

Der var gennemsnitligt 521 medarbejdere omregnet til fuld-
tid i 2005 (2004: 533) 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2005 

Note 2005 2004 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

 7 Andre omkostninger 
 Materialer til seddelproduktion ..................................................  20.635 23.703 
 Materialer til møntproduktion ....................................................  35.378 27.927 
 Ejendommenes drift ....................................................................  127.771 99.353 
 Databehandling mv. ....................................................................  27.491 30.907 
 Småanskaffelser og vedligeholdelse af maskiner og inventar ..  15.447 9.635 
 Øvrige omkostninger ...................................................................  51.745 50.834 
 Refusion af tidligere betalt kantinemoms ..................................  - -9.805    __________ __________ 

   278.467 232.554    __________ __________ 
 
 8 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver 
 Ejendomme .................................................................................  11.857 10.142 
 Driftsmidler .................................................................................  23.656 24.310    __________ __________ 

   35.513 34.452    __________ __________ 
 
 9 Guld 

Guldbeholdningen udgør 66.550 kg (2004: 66.550 kg) 

 
10 Fordringer på udlandet 
 Udenlandske obligationer ..........................................................  46.933.781 63.351.323 
 Tilgodehavender i centralbanker ...............................................  4.216.278 2.199.754 
 Tilgodehavender i udenlandske forretningsbanker .................  38.535.078 31.518.348 
 Repo-forretninger med sikkerhed i udenlandske obligationer .  114.518.675 111.385.548 
 Andre udenlandske tilgodehavender ........................................  561 652    ___________ ___________ 

   204.204.373 208.455.625    ___________ ___________ 
 
11 Fordringer på Den Internationale Valutafond mv. 
 Kvote i Den Internationale Valutafond .....................................  14.828.405 13.904.002 
 Den Internationale Valutafonds trækningsret ..........................  12.878.805 9.309.853    __________ __________ 

 Reservestilling over for Den Internationale Valutafond ...........  1.949.600 4.594.149 
 Beholdning af særlige trækningsrettigheder i 
  Den Internationale Valutafond ..............................................  705.226 243.471    __________ __________ 

   2.654.826 4.837.620 
 Udlån til Poverty Reduction and Growth Facility Trust  
  (garanteret af staten) .............................................................  902.630 846.360    __________ __________ 
  

   3.557.456 5.683.980    __________ __________ 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2005 

Note 2005 2004 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

12 Andre udlån 
 Penge- og realkreditinstitutter ...................................................  3.486.533 3.371.367 
 Tilgodehavende hos associeret virksomhed ..............................  800.000 - 
 Øvrige udlån ................................................................................  37.447 40.983    ____________ ___________ 

   4.323.980 3.412.350    ____________ ___________ 
 

Tilgodehavende hos associeret virksomhed er efterstillet nuvæ-
rende og fremtidige øvrige gæld og forpligtelser i virksom-
heden. Tilgodehavendet forventes endeligt indfriet i 2007. 

 
13 Indenlandske obligationer 
 Danske statsobligationer ............................................................  9.949.949 14.984.496 
 Andre indenlandske obligationer ..............................................  24.379.350 22.117.005    __________ __________ 

   34.329.299 37.101.501    __________ __________ 
 
14 Aktier mv. 
 Omsætningsaktier .......................................................................  - 178.744 
 Anlægsaktier og lignende investeringer ...................................  455.466 390.148 
 Kapitalandele i associerede virksomheder ................................  292.562 61.560    __________ __________ 

   748.028 630.452    __________ __________ 
 

Anlægsaktier og lignende investeringer består af kapitalind-
skud i ECB og aktier i Bank for International Settlements (BIS), 
SWIFT, PBS Holding, SAS og Messecenter Herning. 

 
Kapitalandele i associerede virksomheder består af: 

 

 Ejerandel 
Egenkapital- 

andel 1) 
Resultat- 
andel1) 

Værdipapircentralen A/S ...... 24,2 pct. 35,9 mio.kr. 19,3 mio.kr.
Danmarks Skibskredit A/S ..... 18,9 pct. 114,0 mio.kr. 51,0 mio.kr.

1 
Baseret på foreløbige regnskabstal. 

 
Bankens beholdning af aktier mv. har pr. 31. december 2005 
en skønnet markedsværdi på ikke under 2,0 mia.kr. 

 
15 Materielle anlægsaktiver 
 Ejendomme ..................................................................................  582.048 581.364 
 Driftsmidler ..................................................................................  74.609 88.225    __________ __________ 

   656.657 669.589    __________ __________ 
Værdien af bankens ejendomme er ved den seneste 
ejendomsværdiansættelse 1.053 mio.kr. 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2005 

Note 2005 2004 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

16 Andre aktiver 
Heri er indeholdt tilgodehavende renter på 1.888 mio.kr. 
(2004: 1.917 mio.kr.) 

 
17 Nettoindestående på folio 
 Indestående på folio- og afviklingskonti ...................................  120.597.236 63.296.195 
 Træk på foliokonti ......................................................................  107.756.648 56.422.700    ___________ __________ 

   12.840.588 6.873.495    ___________ __________ 
Pr. 31. december 2005 indestår Nationalbanken på fuld sikret 
basis over for Værdipapircentralen med 74,5 mia.kr. (2004: 
30,3 mia.kr.) og over for Finansrådet (sumclearingen) med 
42,6 mia.kr. (2004: 31,4 mia.kr.) i forbindelse med penge- og 
realkreditinstitutternes betalingsafviklinger med valør 2. ja-
nuar 2006. 

 
18 Andre indlån 
 Penge- og realkreditinstitutter ..................................................  199.700 255.234 
 Øvrige indlån ...............................................................................  1.987.701 2.565.199    __________ __________ 

   2.187.401 2.820.433    __________ __________ 
 

   Grund- og Kursregule- Sikringsfond I alt 

   reservefond ringsfond    

   1.000 kr. 1.000 kr.  1.000 kr. 1.000 kr.    __________ __________ __________ __________ 
 
19 Egenkapital 
 Egenkapital 1. januar 2005 ...  300.000 2.647.867 47.335.751 50.283.618 

 Henlagt af årets resultat .......  - 1.210.043 738.418 1.948.461    __________ __________ __________ __________ 

   300.000 3.857.910 48.074.169 52.232.079    __________ __________ __________ __________ 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2005 

Note 2005 2004 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

20 Garantier 
 Værdipapircentralen, andel af garantikapital ...........................  68.796 72.523 
 Værdipapircentralen, garanti for andre kontoførende 
  institutters fejl .........................................................................  31.699 33.315 
 Danmarks Skibskreditfond, andel af garantikapital .................  - 63.000 
 Andre garantier ...........................................................................  1.030 1.030    ___________ ___________ 

   101.525 169.868    ___________ ___________ 
 

Banken har stillet garanti for forpligtelser i Danmarks Natio-
nalbanks Pensionskasse under afvikling. 

 
21 Andre forpligtelser 
 Terminskøb af valuta ..................................................................  50.656.795 48.428.687 
 Markedsværdi af aktiver i valutaswapaftaler ............................  2.537.974 2.681.491 
 Futures .........................................................................................  242.164 114.663 
 Uudnyttet del af låneramme IMF (SDR) .....................................  3.312.749 3.106.232    ___________ ___________ 

   56.749.682 54.331.073    ___________ ___________ 
 

Banken har indgået interventionsaftale med ECB samt afgivet 

understøttelsestilsagn til tidligere ansatte, som er afdækket i 

et pensionsforsikringsselskab. 

Pensionsforpligtelser: Nutidsværdien af ydelsesbaseret pen-

sionsordning vedrørende direktionen er afsat under posten 

andre passiver, i det omfang forpligtelserne ikke er afdækket 

i en pensionskasse. 
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UNDERSKRIFTER OG REVISIONSPÅTEGNINGER 

Danmarks Nationalbank 
 
København, den 28. februar 2006 
 
Nils Bernstein Torben Nielsen Jens Thomsen  
 
   /Henrik Larsen, regnskabschef 

 
Revisionspåtegning – Intern revision 
Jeg har revideret årsregnskabet for Danmarks Nationalbank for regnskabsåret 1. januar-31. december 2005, siderne 111-126, 
der aflægges efter lov om Danmarks Nationalbank. 

Bankens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke en konklusion om års-
regnskabet. 
 
Den udførte revision 
Jeg har udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg tilrettelægger 
og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejl-
information. 
  
Revisionen har omfattet en stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og 
oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsent-
lige skøn, som ledelsen har udøvet. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min kon-
klusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danmarks Nationalbanks aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af Danmarks Nationalbanks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. decem-
ber 2005 i overensstemmelse med lov om Danmarks Nationalbank. 
 
København, den 28. februar 2006  
 
Jan Birkedal, revisionschef 

 
Revisionspåtegning – Ekstern revision 
Som revisorer, udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren, har vi revideret årsregnskabet for Danmarks Nationalbank for 
regnskabsåret 1. januar-31. december 2005, siderne 111-126, der aflægges efter lov om Danmarks Nationalbank. 
 
Bankens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om års-
regnskabet. 
 
Den udførte revision 
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og 
udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejl-
information. 
 
Revisionen har omfattet stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplys-
ninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige 
skøn, som ledelsen har udøvet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor kon-
klusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danmarks Nationalbanks aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af Danmarks Nationalbanks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. decem-
ber 2005 i overensstemmelse med lov om Danmarks Nationalbank. 
 
København, den 28. februar 2006 
  
Svend Ørjan Jensen, statsautoriseret revisor Mona Blønd, statsautoriseret revisor 

 
Nærværende regnskab, der er revideret på den i bankens reglement foreskrevne måde, tiltrædes herved af repræsentant-
skabet. 
 
København, den 20. marts 2006  

 
Hans E. Zeuthen   Helle Bechgaard   Michael Dithmer 

 
Elisabeth Arnold   Søren Bjerre-Nielsen   Niels Boserup   Pia Christmas-Møller   Kristian Thulesen Dahl   Niels Fog 
Svend Erik Hovmand   Johannes Fløystrup Jensen   Niels Due Jensen   Knud Koch-Jensen   Jette W. Knudsen 
Henrik Sass Larsen   Kjeld Larsen   Michael Lunn   Kirsten Nielsen   Kirsten Nissen   Jens Rohde    
Jens Rostrup-Nielsen   Kirsten Stallknecht   Villy Søvndal   Finn Thorgrimson   Helle Thorning-Schmidt 
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Pressemeddelelser 

RENTEÆNDRINGER 

1. december 2005: Renteforhøjelse 
Diskontoen og foliorenten forhøjes med 0,25 pct. til 2,25 pct. National-
bankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser forhøjes med 0,25 
pct. til 2,40 pct. Forhøjelsen har virkning fra 2. december 2005. 

Renteforhøjelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, 
ECB, har forhøjet minimumsbudrenten ved sine primære markedsopera-
tioner med 0,25 pct. til 2,25 pct. 

 
17. februar 2006: Renteforhøjelse 
Udlånsrenten og renten på indskudsbeviser er med virkning fra 17. feb-
ruar 2006 sat op fra 2,40 pct. til 2,50 pct. Diskontoen og foliorenten er 
uændret 2,25 pct.  

Forhøjelsen på 10 basispoint skyldes, at der i februar har været en ud-
strømning af valuta, bl.a. som følge af danske institutionelle investorers 
køb af udenlandske aktier og andre værdipapirer. Nationalbanken har i 
overensstemmelse med fastkurspolitikken interveneret til fordel for kro-
nen. Renteforhøjelsen har til formål at gøre det mere fordelagtigt at 
placere midler i kroner. Nationalbanken understreger, at kapitalud-
strømningen ikke er udtryk for en svækkelse af den danske økonomi. 

 
2. marts 2006: Renteforhøjelse 
Diskontoen og foliorenten forhøjes med 0,25 pct. til 2,50 pct. National-
bankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser forhøjes med 0,25 
pct. til 2,75 pct. Forhøjelsen har virkning fra 3. marts 2006. 

Renteforhøjelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, 
ECB, har forhøjet minimumsbudrenten ved sine primære markedsopera-
tioner med 0,25 pct. til 2,50 pct. 
 
BESTYRELSE OG REPRÆSENTANTSKAB 

11. marts 2005: Valg til Nationalbankens repræsentantskab 
Folketinget har valgt folketingsmedlem Svend Erik Hovmand til at 
indtræde i Nationalbankens repræsentantskab frem til 31. marts 2006. 
Han afløser minister for flygtninge, indvandrere og integration Rikke 
Hvilshøj. 
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16. marts 2005: Valg til Nationalbankens repræsentantskab og 
bestyrelse 
Valg til repræsentantskabet 
Den 5-årige valgperiode for tre af repræsentantskabets 25 medlemmer 
udløber pr. 31. marts 2005. Repræsentantskabet genvalgte på sit møde 
15. marts 2005 direktør Helle Bechgaard, købmand Niels Fog og fhv. for-
mand for ICN Kirsten Stallknecht. 

Repræsentantskabet genvalgte professor Hans E. Zeuthen som for-
mand og direktør Helle Bechgaard som næstformand for det kommende 
år. 

 
Valg til bestyrelsen 
Bestyrelsen har syv medlemmer. Repræsentantskabet, der vælger fem af 
medlemmerne, genvalgte koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen, folke-
tingsmedlem Pernille Blach Hansen, forbundsformand Kirsten Nissen, 
folketingsmedlem Jens Rohde og professor Hans E. Zeuthen. Alle valg 
gælder for det kommende år. 

To medlemmer af bestyrelsen, departementschef Michael Dithmer og 
departementschef Michael Lunn, er udnævnt af Den Kgl. Bankkom-
missær indtil 2006. 

På et efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde genvalgte be-
styrelsen professor Hans E. Zeuthen til formand og departementschef 
Michael Dithmer til næstformand for perioden 1. april 2005 til 31. marts 
2006. 

 
3. maj 2005: Valg til Nationalbankens repræsentantskab 
Folketinget har valgt folketingsmedlemmerne Helle Thorning-Schmidt 
og Henrik Sass Larsen til at indtræde i Nationalbankens repræsen-
tantskab frem til 31. marts 2006. De afløser Pernille Blach Hansen og Pia 
Gjellerup. 

 
10. maj 2005: Valg til Nationalbankens bestyrelse 
Nationalbankens repræsentantskab har valgt folketingsmedlem Helle 
Thorning-Schmidt som nyt medlem af bestyrelsen for den resterende del 
af valgperioden, der løber indtil 31. marts 2006. Helle Thorning-Schmidt 
afløser Pernille Blach Hansen. 

 
28. oktober 2005: Valg til Nationalbankens repræsentantskab 
Folketinget har valgt folketingsmedlem Villy Søvndal til at indtræde i 
Nationalbankens repræsentantskab frem til 31. marts 2006. Han afløser 
Holger K. Nielsen. 
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PUBLIKATIONER 

16. marts 2005: Nationalbankens beretning og regnskab for 2004 
På Nationalbankens repræsentantskabsmøde 15. marts 2005 fremlagde 
direktionen beretning og regnskab for 2004.  

Beretningen, der indeholder en beskrivelse af den danske økonomi, 
penge- og valutapolitikken, kapital- og valutamarkederne, en gennem-
gang af det internationale samarbejde og af Nationalbankens øvrige an-
svarsområder og organisation, blev taget til efterretning. 

Regnskabet for 2004 blev forelagt af direktionen med bestyrelsens 
indstilling om dets godkendelse. Repræsentantskabet og Den Kgl. Bank-
kommissær, økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, godkendte 
regnskabet.  

 
Regnskabet 
Årets overskud var på 2.844 mio.kr., mod 3.609 mio.kr. i 2003. 

Nettorenteindtægterne er 3.954 mio.kr. og dermed 500 mio.kr. lavere 
end året før. Kursreguleringerne medførte et tab på 662 mio.kr. mod et 
tab på 267 mio.kr. i 2003. 

De samlede omkostninger faldt med 29 mio.kr. til 550 mio.kr. 
 

Overskudsdisponering: 
• Der overføres 662 mio.kr. – svarende til kursreguleringerne – fra kurs-

reguleringsfonden. 
• Der henlægges 701 mio.kr. – svarende til 20 pct. af det beløb, der er til 

rådighed efter overførsel fra kursreguleringsfonden – til sikringsfon-
den til konsolidering af banken. 

• Restbeløbet på 2.805 mio.kr. overføres til staten. Sidste år blev der 
overført 3.101 mio.kr. 
 

Beretning og regnskab 2004 er offentliggjort i dag og kan ses på 
www.nationalbanken.dk under Publikationer eller bestilles ved henven-
delse til Nationalbankens Informationssektion. 

 
12. maj 2005: Finansiel stabilitet 2005 
Nationalbanken offentliggør i dag den årlige rapport om den finansielle 
stabilitet i Danmark, "Finansiel stabilitet 2005". Publikationen findes på 
Nationalbankens websted www.nationalbanken.dk under publikationer. 

I rapporten identificeres de væsentligste risici for det finansielle sy-
stem. Det omfatter også situationer, som vil opstå med meget lille sand-
synlighed, men som kan medføre store samfundsmæssige omkostninger. 
Det vurderes, hvorvidt det finansielle system som helhed er tilstrække-
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ligt robust, så eventuelle problemer i sektoren ikke spreder sig og 
hindrer de finansielle markeder i at fungere som formidlere af kapital 
og finansielle tjenesteydelser. Det er Finanstilsynets opgave at påse, at 
det enkelte finansielle institut er tilstrækkeligt robust.  

I forbindelse med offentliggørelsen udtaler nationalbankdirektør Bo-
dil Nyboe Andersen: "De finansielle institutioner klarer sig generelt godt 
i disse år, hvor vi har en lidt usædvanlig kombination af gunstige kon-
junkturforhold og lave renter."  

"Pengeinstitutterne er fortsat robuste, men særligt for de mindre insti-
tutter er sårbarheden over for stigende tab øget. Det skyldes bl.a. den 
høje udlånsvækst og reduceret kapitaldækning" fortsætter Bodil Nyboe 
Andersen. "Vi kan også se en tendens til, at pengeinstitutter med en høj 
udlånsvækst har størst kreditrisiko i udlånsporteføljen." 

En analyse af husholdningernes rentefølsomhed baseret på tal fra et 
enkelt realkreditinstitut viser, at danske boligejeres renteudgifter i gen-
nemsnit vil stige med 1 procent af indkomsten før skat ved en stigning i 
den korte rente på 1 procentpoint. Der er imidlertid meget stor spred-
ning i tallene, og der er en ikke ubetydelig gruppe af husholdninger, der 
er langt mere udsatte, fordi de har mere end dobbelt så stor renteføl-
somhed. Tallene er ikke alarmerende for den finansielle stabilitet, men 
for den enkelte husholdning afhænger sårbarheden fx af, om den har 
andre lån til variabel rente, om den har en stødpude til at betale evt. 
øgede renteudgifter, og om den let kan reducere forbruget ved en 
rentestigning. Det er disse forhold, der bør være centrale i den råd-
givning, der går forud for lånoptagelsen. 

Publikationen består af to dele. Første del indledes med udviklingen i 
den finansielle sektor, hvor hovedvægten er på pengeinstitutternes si-
tuation. Herefter følger udviklingen i erhverv og husholdninger, kapital-
markedsudviklingen og et kapitel om rammerne for det finansielle sy-
stem.  

Anden del af rapporten indeholder temaer, som er aktuelle for den 
finansielle stabilitet. Det drejer sig om danske boligejeres rentefølsom-
hed, analyse af bankers aktiekurser samt vurdering af afviklingsrisici i 
Værdipapircentralen. 
 
5. juli 2005: Betalingsformidling i Danmark 
Nationalbanken udgiver i dag publikationen "Betalingsformidling i Dan-
mark". 

Publikationen indeholder en generel beskrivelse af betalings- og 
værdipapirafviklingssystemer og centralbankers roller i den forbindelse. 
Nationalbankens rolle i betalingsformidling og de danske betalings- og 
værdipapirafviklingssystemer beskrives indgående, mens udvalgte inter-
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nationale betalings- og afviklingssystemer gennemgås mere overordnet. 
Området for detailbetalinger beskrives i både dansk og europæisk per-
spektiv. Endelig beskrives Nationalbankens rolle som overvåger af vig-
tige betalings- og afviklingssystemer.  

Nationalbanken har som en af sine målsætninger at bidrage til effekti-
vitet og stabilitet i betalings- og afviklingssystemer. Disse systemer er en 
afgørende forudsætning for, at den finansielle sektor i Danmark kan 
fungere effektivt. Nationalbanken finder det vigtigt, at den danske be-
talingsinfrastruktur er beskrevet i sin helhed, og at beskrivelsen er til-
gængelig for offentligheden. 

En engelsk version af publikationen udsendes i september 2005. 
Publikationen er tilgængelig på www.nationalbanken.dk under Publi-

kationer og fås ved henvendelse til:  
Danmarks Nationalbank, Informationssektionen, Telefon 33 63 70 00 

(direkte), E-mail: info@nationalbanken.dk 
 
 
 
 

UDNÆVNELSER 

15. marts 2005: Ny chef for Statistisk afdeling 1. august 2005 
Kontorchef Jens Dalsgaard overtager fra 1. august 2005 ledelsen af Sta-
tistisk afdeling. Jens Dalsgaard afløser vicedirektør Jørgen Ovi, der går 
på pension. 

Jens Dalsgaard, der er 40 år, er uddannet cand. oecon. Han blev ansat i 
Nationalbanken i 1989 og har været souschef i Statistisk afdeling siden 
2002. 

Jørgen Ovi har varetaget en række ledende stillinger i Nationalban-
ken, hvor han har været ansat siden 1967. 

 
15. april 2005: Udnævnelse 
Nationalbankens bestyrelse har udnævnt prokurist Anne-Mette Thorsen 
Reimann til kontorchef. Anne-Mette Thorsen Reimann, der er ansat i 
Seddeltrykkeriet, har været i Nationalbanken siden november 2000, er 
41 år og cand.polyt. (kemi). 

 
16. august 2005: Udnævnelse 
Nationalbankens bestyrelse har udnævnt konsulent Bent Christiansen til 
kontorchef. 

Bent Christiansen, der blev ansat i Danmarks Nationalbank i 1987, er 
48 år og uddannet cand.polit. 
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25. august 2005: Ny chef for Hovedkassen fra 1. oktober 2005 
Kontorchef Lars Gerrild Sørensen overtager fra 1. oktober 2005 ledelsen 
af Hovedkassen. Lars Gerrild Sørensen afløser kontorchef Tage Heering, 
der skal varetage internationale opgaver relateret til kontantområdet 
frem til sin pensionering i efteråret 2006. 

Lars Gerrild Sørensen, der er 47 år, er bankuddannet og har HD i finan-
siering. Lars Gerrild Sørensen blev ansat i Nationalbanken i 1982 og har 
været souschef i Hovedkassen siden 2002. 
 
SEDLER OG MØNTER 

27. januar 2005: Landet Kirke pryder ny temamønt 
Nationalbanken udsender 28. januar 2005 den sjette mønt i serien af 20-
kroners temamønter, hvor udvalgte danske tårne er bagsidemotiv. 

Set gennem kastanieblade fra Elvira Madigan og Sixtens Sparres grav-
sted, rækker tårnet på Landet Kirke på Tåsinge mod himlen på bagsiden 
af den nye temamønt. Landet Kirke er en klassisk dansk landsbykirke, 
opført i Valdemarstiden ca. 1150-1200, og senere udvidet med kirketårn 
og våbenhus. Tårnet på kirken er bygget i 1634. 

Billedhugger Øivind Nygaard står bag motivet af Landet Kirkes tårn. 
Hjerterne og pistolen, som Øivind Nygaard har flettet ind i kastaniebla-
dene omkring tårnet, symboliserer den ulykkelige kærlighedshistorie om 
Elvira Madigan og Sixten Sparre. "De billedmetaforer, som optræder på 
mønten sammen med afbildningen af kirketårnet på Landet Kirke, har 
foruden at vise billedet af et dansk kirketårn, også det formål at lave en 
billedfortælling og en tolkning af kirkens historie og mytologi," for-
tæller Øivind Nygaard. 

Mønten med Landet Kirkes tårn udsendes som en 20-krone i 1,2 mio. ek-
semplarer. Den har samme størrelse og er af samme materiale som de al-
mindelig cirkulerende 20-kroner. På forsiden vises Dronningens portræt i 
profil. Portrættet er udformet af billedhugger, professor Mogens Møller. 

Den nye temamønt kan købes i pengeinstitutterne og i National-
banken fra 28. januar 2005. Den næste tårnmønt forventes udsendt i 
efteråret 2005. 

På www.nationalbanken.dk – under Presse, Pressebilleder, kan der 
downloades billeder. 

 
3. februar 2005: H.C. Andersens eventyr på temamønter 
I anledning af 200-året for H.C. Andersens fødsel starter Nationalbanken 
31. marts 2005 en ny serie af temamønter. Den første temamønt udsen-
des som 10-krone i tre forskellige udgaver – en i guld, en i sølv og en 
almindelig 10-krone. Baggrunden for at udsende mønten i guld og sølv 

Beretning og regnskab 2005



 

08-03-2006 11:18:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 2   

H:\Aarsberetninger\2005\Dansk\faerdige\Hel.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

136 

er at imødekomme en efterspørgsel på samlermarkedet. Guld- og sølv-
mønten vil blive solgt til en pris over den pålydende værdi, hvilket var 
sædvane i Danmark frem til 1986 og i dag er international standard. 

På bagsiden af den første H.C. Andersen temamønt spejler en fuldvok-
sen svane sig i havesøen ved Bregentved Gods, hvor H.C. Andersen blev 
inspireret til det berømte eventyr "Den grimme Ælling". Billedhugger 
Hans Pauli Olsen har skabt motivet. 

På H.C. Andersen-mønternes forside vises Dronningens portræt i profil. 
Portrættet er udformet af billedhugger, professor Mogens Møller. 

Guldmønten udsendes i maksimalt 7.000 eksemplarer, mens sølv-
mønten udsendes i maksimalt 75.000 eksemplarer. Den almindelige 10-
krone udsendes i 1,2 mio. eksemplarer. Alle H.C. Andersen-mønterne er 
lovlige betalingsmidler og kan indløses i Nationalbanken til den påly-
dende værdi. 

H.C. Andersen-temamønterne kan købes i pengeinstitutterne og hos 
mønthandlere fra 31. marts 2005. Nogle pengeinstitutter og mønthand-
lere tager allerede nu mod bestilling. De vejledende udsalgspriser er kr. 
2.000 for guldmønten og kr. 200 for sølvmønten inkl. moms. Mønterne 
sælges fra 31. marts 2005 også i Nationalbankens Hovedkasse i den dag-
lige åbningstid kl. 10-13. 

 
24. august 2005: Ny 50-kroneseddel afslutter opgradering af 
seddelserien 
I morgen udsender Nationalbanken en ny og mere sikker 50-kronesed-
del med hologram og selvlysende farver. Motiverne på sedlen er 
uændrede. Udsendelsen sker som led i den opgradering af de danske 
pengesedler, som Nationalbanken påbegyndte i november 2002 og nu 
afslutter med den nye 50-kroneseddel.  

Nationalbankdirektør Torben Nielsen siger: "Med de nye sikkerheds-
elementer er de danske pengesedler sikret endnu bedre mod forfalsk-
ninger. Befolkningens kendskab til sedlernes sikkerhedselementer er en 
væsentlig faktor for omfanget af falske sedler. Jo flere, der ved, hvordan 
man skelner en ægte seddel fra en falsk, desto sværere er det for 
falskmøntnere at bruge de falske sedler."  

 
Hologram og selvlysende farver 
I det metalglitrende hologram på forsiden af sedlen ses skiftevis en 
blomst, romertal "L" og tallet 50. På sedlens for- og bagside er der des-
uden trykt selvlysende farver, som lyser op i ultraviolet belysning. På for-
siden bliver en kentaur synlig i ultraviolet belysning, mens det på bag-
siden er den grønne farve, som lyser op. Det ses især i ringen i højre side 
af sedlen. 
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Gamle 50-kronesedler forbliver gyldige 
De gamle 50-kronesedler forbliver gyldige, men inddrages løbende. Beg-
ge udgaver af 50-kronesedlen vil i en periode cirkulere parallelt. 

 
Pressebilleder 
Billeder af bl.a. 50-kronesedlens nye sikkerhedselementer kan down-
loades på www.nationalbanken.dk – Presse/Pressebilleder/Pengesedler. 

 
Yderligere information 
På www.nationalbanken.dk under Sedler og mønter findes en video, 
hvor de vigtigste sikkerhedselementer kan ses. Informationskampagnen 
indeholder desuden et GO-CARD, som kan fås på caféer rundt om i lan-
det samt annoncering i "Med Rundt", som udsendes til alle husstande. 

 
7. september 2005: Eventyret fortsætter – ny mønt med "Den lille 
Havfrue"  
En ny eventyrmønt inspireret af H.C. Andersens eventyr om "Den lille 
Havfrue" udsendes 20. oktober 2005.  

Det er den anden mønt i en serie på i alt 5 mønter med eventyr som 
tema. Tidligere på året blev den første eventyrmønt udsendt – inspireret 
af H.C. Andersens eventyr om "Den grimme Ælling". 

Det er billedhugger Tina Maria Nielsen, der har skabt motivet til den 
nye mønt. Hun har også udformet motivet til mønten med Gåsetårnet.  

Forsiden på eventyrmønten er den samme som på de almindelige 10-
kroner, dvs. Dronningens portræt i profil. 

 
Guld, sølv og almindelig 10-krone 
Eventyrmønten udsendes som en 10-krone i tre forskellige udgaver – en 
i guld, en i sølv og en almindelig 10-krone. Guldmønten udsendes i mak-
simalt 6.000 eksemplarer, mens sølvmønten udsendes i maksimalt 60.000 
eksemplarer. 

Alle eventyrmønterne er lovlige betalingsmidler og kan indløses i Na-
tionalbanken til pålydende værdi. 

 
Kan købes fra 20. oktober 2005 
Eventyrmønten med Den lille Havfrue kan købes i pengeinstitutterne fra 
20. oktober 2005. Nogle pengeinstitutter og mønthandlere tager allere-
de nu mod bestilling.  

Vejledende udsalgspris er 2.000 kr. for guldmønten og 200 kr. for sølv-
mønten (inkl. moms).  

Mønterne kan også købes fra 20. oktober 2005 i Nationalbankens 
Hovedkasse i den daglige åbningstid 10-13. 
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Eventyret fortsætter 
Den næste eventyrmønt udsendes i foråret 2006.  

 
På www.nationalbanken.dk – under Presse, Pressebilleder, kan der 
downloades billeder af mønten. 

 
15. september 2005: Ny tårnmønt med færøsk fyr 
Nationalbanken udsender i dag den syvende mønt i rækken af mønter med 
tårne som motiv. Motivet, Nólsoy fyr på Færøerne, er udformet af den 
færøske billedhugger Hans Pauli Olsen, som også har udformet motiv til 
mønterne med Christiansborg slotstårn i 2003 og Den grimme Ælling i 2005. 

Mønten med Nólsoy fyr udsendes som en 20-krone i 1,2 mio. eksem-
plarer. Den har samme størrelse og er af samme materiale som de 
almindelig cirkulerende 20-kroner. På forsiden vises Dronningens por-
træt i profil. Portrættet er udformet af billedhugger, professor Mogens 
Møller. Den nye tårnmønt kan fra i dag købes i pengeinstitutter og i 
Nationalbanken. 

 
Den syvende ud af i alt ti tårnmønter 
Siden 2002 er der udsendt syv tårnmønter. Udover Nólsoy fyr er det: 
Landet kirke, Svaneke vandtårn, Gåsetårnet, Christiansborg slotstårn, 
Børsens dragetårn og Århus rådhustårn.  

I valget af de enkelte tårne er der lagt vægt på at vise ikke alene 
smukke tårne men også tårne, der har forskellige funktioner, og som 
findes i forskellige egne af Danmark. 

Den næste tårnmønt forventes udsendt i begyndelsen af 2006. Den 
sidste af i alt ti tårnmønter forventes udsendt i 2007. 

På www.nationalbanken.dk – under Presse, Pressebilleder, kan der 
downloades billeder af denne og de tidligere tårnmønter. 

 
15. september 2005: Den nye færøske seddelserie er komplet 
I dag får Færøerne en ny 1000-kroneseddel. Dermed er seddelserien 
komplet. Seddelserien blev indledt i 2001 med udsendelsen af en 50-
kroneseddel. De 5 sedler i seddelserien viser motiver hentet fra det 
færøske landskab og dyreliv. 

Hovedmotivet på den nye 1000-kroneseddel er et udsnit af en sortgrå 
ryle, som er en almindelig fugl på Færøerne. Bag den sortgrå ryle er 
gengivet en akvarel med en fugleflok. Motivet på bagsiden er en 
akvarel, der viser udsigten fra Sandoy. Akvarellerne er udført af den 
færøske kunstner Zacharias Heinesen.  

Den nye 1000-kroneseddel måler 165 x 72 mm og har hovedfarven stø-
vet rød.  

Beretning og regnskab 2005



 

08-03-2006 11:18:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 2   

H:\Aarsberetninger\2005\Dansk\faerdige\Hel.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

139 

Sikkerhedselementer  
1000-kronesedlen har, ligesom 100-, 200- og 500-kronesedlen, et holo-
gram. Det skal sammen med de øvrige sikkerhedselementer – fx vand-
mærke og tråd med farveskift – være med til at sikre pengesedlerne 
mod forfalskninger.  

 
Gamle sedler forbliver gyldige  
De gamle 1000-kronesedler forbliver gyldige, men inddrages løbende.  

 
Mere information  
En folder om den nye 1000-kroneseddel bliver husstandsomdelt på 
Færøerne fra 15. september 2005. For mere information se under Sedler 
og mønter på www.nationalbanken.dk. 

 
12. oktober 2005: Årets møntsæt 2005 fra Den Kgl. Mønt 
Søslag og eventyr er temaerne for dette års møntsæt. Ud over de syv cir-
kulerende mønter indeholder møntsættet en kopi af medaljen fra "Sla-
get på Reden". Medaljen blev tildelt Olfert Fischer og hans mandskab 
for "Slaget på Reden" i 1801, hvor de forsvarede København mod den 
engelske flåde. Udtrykket "at sætte kikkerten for det blinde øje" stam-
mer fra dette slag.  

Eventyrmønten i dette års møntsæt viser et motiv fra H.C. Andersens 
eventyr "Den grimme Ælling."  

 
Møntsættet fås i to udgaver 
Det almindelige møntsæt indeholder de syv cirkulerende mønter, en me-
dalje i nordic gold og eventyrmønten "Den grimme Ælling". Mønterne 
er præget med to slag. Det er et slag mere end i de almindeligt cir-
kulerende mønter. Jo flere slag en mønt får, des tydeligere bliver præ-
get. Møntsættet produceres i et oplag på maksimalt 31.000 sæt.  

Proof-sættet indeholder medaljen i sølv og de nye cirkulerende møn-
ter i en særlig fin kvalitet præget med tre slag. Proof-udgaven produce-
res i et oplag på maksimalt 3.500 sæt.  

Alle tårnmønter og eventyrmønter vil udkomme i et særskilt sæt, når 
de to serier hver især afsluttes. 

 
Møntsættene kan købes fra 14. november 2005 
Nogle pengeinstitutter og mønthandlere tager allerede nu mod bestil-
ling. Vejledende udsalgspris er 200 kr. for den almindelige udgave og 
875 kr. for proof-udgaven. 

Møntsættene kan også købes i Danmarks Nationalbank, Hovedkassen, 
Havnegade 5, 1093 København K. Åbningstid mandag-fredag kl. 10-13.  
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Information og billedmateriale 
På www.nationalbanken.dk under Sedler og Mønter/Møntsæt findes mere 
information og under Presse/Pressebilleder/Mønter findes billedmateriale.  

 
1. februar 2006: Ny tårnmønt med Gråsten Slot 
15. februar 2006 udsender Nationalbanken en ny tårnmønt med klokke-
tårnet på Gråsten Slot som motiv. Det er den ottende mønt i rækken af 
tårnmønter, hvoraf den første blev udsendt i 2002.    

Motivet til den nye tårnmønt er udført af billedhugger og grafiker Sys 
Hindsbo. 

 
Fungerer som en almindelig 20-krone 
Mønten med Gråsten Slot udsendes i 1,2 millioner eksemplarer. Tårn-
mønten fungerer som en almindelig 20-krone og har Dronningens por-
træt på forsiden.  

 
Forskellige egne af Danmark 
I valget af de enkelte tårne er der lagt vægt på at vise forskellige typer 
af tårne fra forskellige egne af Danmark. Det viser listen over tårne, som 
ud over Gråsten Slots klokketårn omfatter Nólsoy Fyr på Færøerne, Lan-
det Kirke på Tåsinge, Svaneke Vandtårn, Gåsetårnet i Vordingborg, 
Christiansborg Slotstårn, Børsens Dragetårn og Århus Rådhustårn. 

 
Serien afsluttes næste år 
Den næste tårnmønt forventes udsendt i efteråret 2006. Den sidste af i 
alt ti tårnmønter forventes udsendt i løbet af næste år. 

 
Pressebilleder 
På www.nationalbanken.dk – under Presse, Pressebilleder, er det muligt 
at downloade billeder af denne og tidligere tårnmønter.  
 
16. februar 2006: Møntsæt for børn  
28. februar 2006 udsender Nationalbanken for første gang et møntsæt 
for børn.  

Møntsættet folder sig ud som en billedbog – med kronhjorten på om-
slaget til medaljens lille glade bille med gevir og krone. Inspirationen er 
hentet fra skovens dyr og er tegnet i en fantasifuld streg af illustrator 
Cato Thau-Jensen.  

 
Sølvmedalje med plads til barnets navn 
På indersiden af møntsættet er der plads til at skrive oplysninger som fx 
navn, fødsels- og dåbsdato. På sølvmedaljen er der plads til at indgrave-
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re barnets navn. Det er et valg, som køberen af møntsættet selv foreta-
ger, da Nationalbanken ikke yder denne service.    

Ud over medaljen består møntsættet af Danmarks møntserie, dvs. 25- 
og 50-øre samt 1-, 2-, 5-, 10- og 20-krone præget i 2006. Dette års mønt-
sæt for børn udsendes i maksimalt 10.000 eksemplarer.  

 
Møntsættet kan købes fra 28. februar 2006  
Vejledende udsalgspris er 250 kr. Møntsættet kan købes i pengeinsti-
tutter, hos mønthandlere, guld- og sølvsmede samt hos Danmarks Na-
tionalbank, Hovedkassen, Havnegade 5, 1093 København K. Åbningstid 
mandag-fredag kl. 10-13.  

 
Information og billedmateriale 
På www.nationalbanken.dk – Presse, Pressebilleder, er det muligt at 
downloade billeder af mønsættet, ligesom det er muligt at læse mere 
under Sedler og mønter, Møntsæt.  

 
 
 
 

VALUTAKURSER 

29. marts 2005: Tilføjelse af syv nye valutaer til Nationalbankens dagligt 
offentliggjorte valutakurser 
Nationalbankens valutakursliste udvides pr. 1. april 2005 med syv nye 
valutaer og antallet af betydende cifre på islandske kroner (ISK), ungarske 
forint (HUF) og slovenske tolar (SIT) ændres fra de nuværende tre til fire. 

 
De syv nye valutaer på Nationalbankens valutakursliste er: 
• Kroatiske kuna (HRK) 
• Russiske rubler (RUB) 
• Thailandske baht (THB) 
• Malaysiske ringgit (MYR) 
• Filippinske pesos (PHP) 
• Indonesiske rupiah (IDR) 
• Kinesiske yuan renminbi (CNY) 

 
Nationalbankens samlede valutakursliste omfatter herefter 36 valutaer. 
Nationalbankens valutakurser fastsættes normalt kl. 14.15 på grundlag 
af oplysninger fra en række centralbanker. Valutakurserne offentlig-
gøres til information, og der kan ikke handles valuta i Nationalbanken 
til de offentliggjorte kurser. 
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2. maj 2005: Cypern, Letland og Malta i ERM2 
Med virkning fra 2. maj 2005 er Cypern, Letland og Malta indtrådt i EUs 
valutakurssamarbejde, ERM2.  

Nationalbanken hilser de nye deltagerlande velkomne i ERM2. 
Centralkurs og udsvingsbånd for de tre landes valutaer er fastlagt i 

forhold til euro og fremgår af pressemeddelelser fra EU og ECB. 
Optagelsen af de nye lande medfører ingen ændringer i centralkurs, 

udsvingsbånd og øvrige vilkår for den danske krone i ERM2. 
 

8. juni 2005: Nationalbankens offentliggørelse af valutakurser 
Rumænien ændrer pr. 1. juli 2005 den officielle valuta fra rumænske lei 
(ROL) til nye rumænske lei (RON). Omregningskursen mellem de to valu-
taer er 1 RON = 10.000 ROL. Nationalbankens valutakursliste vil fra 1. juli 
2005 afspejle denne ændring, således at rumænske lei udgår af listen og 
erstattes af nye rumænske lei. 

Nationalbankens valutakurser fastsættes normalt på grundlag af op-
lysninger fra en række centralbanker kl. 14.15 og de offentliggøres til 
information. 

Der kan ikke handles valuta i Nationalbanken til de offentliggjorte 
kurser. 

 
 

ØVRIGE PRESSEMEDDELELSER 

17. januar 2005: Omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til et 
aktieselskab 
Nationalbanken deltog i 1960-61 i oprettelsen af Danmarks Skibskredit-
fond og har siden været medgarant i fonden. Danmarks Skibskreditfond, 
Økonomi- og Erhvervsministeriet og Nationalbanken har nu indgået 
aftale om omdannelsen af Danmarks Skibskreditfond til et aktieselskab.  

Nationalbankens deltagelse i Danmarks Skibskreditfond skal ses i lyset 
af, at banken i 1950'erne og 1960'erne deltog i oprettelsen af en række 
specialinstitutter inden for finansiering af industri, landbrug, boliger og 
skibsbygning. Det skete ud fra den tids ønske om at styrke kapitalmar-
kederne, samt fordi der var behov for specialiserede institutter.  

Disse institutter har været etablerede som fonde, hvilket vanskeliggør 
tilpasningen til markedsforhold. Derfor er de efterhånden blevet om-
dannet til aktieselskaber.  

Danmarks Skibskreditfond har været et vigtigt instrument i forbindel-
se med finansiering af og støtte til skibsbygning i Danmark. Det drejer 
sig bl.a. om rentestøtteordninger til skibsfinansiering, som ophørte i 
1993. Siden har fonden ydet lån på markedsvilkår.  
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Danmarks Skibskreditfond har frem til 1984 opnået en fortjeneste ved 
ekstraordinære indfrielser af lån med rentestøtte. I erkendelse af, at for-
tjenesten ved ekstraordinære indfrielser af disse lån ville være tilfaldet 
det offentlige, hvis det offentlige selv havde forestået denne udlånsvirk-
somhed, er parterne enige om at regulere for denne fortjeneste i forbin-
delse med moderniseringen af Danmarks Skibskreditfond. Det sker ved, 
at Nationalbanken og staten i alt modtager 1.610 mio.kr.  

Nationalbanken køber som de øvrige garanter aktier i aktieselskabet. 
Disse aktier kan først afhændes efter fem år.  

Gennemførsel af aftalen er betinget af, at Folketinget gennemfører 
den nødvendige lovgivning, og aftalen godkendes af Skibskreditfondens 
repræsentantskab og Nationalbankens bestyrelse.  

For en yderligere omtale af aftalen henvises til Danmarks Skibskredit-
fond og Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

 
20. januar 2005: Danmarks Nationalbank sælger sine aktier i 
Grønlandsbanken A/S til Grønlands Hjemmestyre 
Nationalbanken har været aktionær i Grønlandsbanken siden dens op-
rettelse i 1967. På det tidspunkt blev det anset for at være en væsentlig 
samfundsopgave at etablere en bank i Grønland.  

Det er ikke en naturlig opgave for Nationalbanken at deltage som 
medejer af private banker, og Nationalbanken har gennem årene grad-
vist reduceret sin ejerandel.  

Danmarks Nationalbank har i dag indgået en aftale med Grønlands 
Hjemmestyre om overdragelse af Danmarks Nationalbanks samlede ak-
tiepost i Grønlandsbanken A/S på nominelt DKK 24.666.000 aktier. Den 
overdragne aktiepost udgør 13,7 pct. af aktiekapitalen i Grønlandsban-
ken A/S og er fordelt på 246.660 aktier á DKK 100. 
Aftalen er betinget af, at Finanstilsynet godkender Hjemmestyrets er-
hvervelse af aktierne. 

Købesummen er aftalt til DKK 89.044.260 svarende til kurs 361 pr. ak-
tie. 

 
9. februar 2005: Danmarks Nationalbank har solgt sine aktier i 
Grønlandsbanken A/S 
Af Danmarks Nationalbanks fondsbørsmeddelelse 20. januar 2005 frem-
gik det, at Nationalbanken solgte sin samlede aktiepost på nominelt 
24.666.000 kr. aktier i Grønlandsbanken A/S til Grønlands Hjemmestyre. 

Aktieposten udgjorde 13,7 pct. af den samlede aktiekapital i Grøn-
landsbanken A/S og var fordelt på 246.660 aktier á 100 kr. Aftalen var 
betinget af, at Finanstilsynet godkendte Grønlands Hjemmestyre som 
erhverver. 
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Finanstilsynet har godkendt Grønlands Hjemmestyre som erhverver. 
Ejendomsretten og stemmerettighederne til aktierne overgår derfor til 
Grønlands Hjemmestyre den 15. februar 2005. 

 
4. april 2005: Dom vedrørende Himmerlandsbanken 
Konkursboet efter Himmerlandsbanken har i dag tabt den såkaldte obli-
gationssag ved Højesteret. Dommen betyder, at indehavere af supple-
rende kapital bliver sidestillet med øvrige kreditorer. 

Efter Højesterets dom vil Nationalbanken få iværksat de nødvendige 
procedurer, som fører til, at berettigede krav i medfør af Garantikonsor-
tiets garanti udbetales hurtigst muligt. 

 
18. april 2005: Udstilling i Nationalbankens forhal 
Nationalbanken udstiller i perioden 19. april til 13. maj 2005 de tre pris-
vindere i Den Europæiske Centralbanks, ECBs, internationale arkitekt-
konkurrence om et nyt hovedsæde i Frankfurt am Main, Tyskland. 

Udstillingen er åben for publikum og kan ses i Nationalbankens forhal, 
Havnegade 5, mandag til fredag kl. 9.00-16.00. 
Billeder og omtale af arkitektkonkurrencen kan ses på ECBs hjemmeside 
www.ecb.int/ecb/premises og på den til arkitektkonkurrencen oprettede 
hjemmeside www.new-ecb-premises.com. 
 
28. november 2005: Slovakiet optages i ERM2 
Med virkning fra 28. november 2005 er Slovakiet indtrådt i EUs 
valutakurssamarbejde, ERM2. 

Nationalbanken hilser Slovakiet velkommen i ERM2.  
Centralkurs og udsvingsbånd for Slovakiets valuta er fastlagt i forhold 

til euro og fremgår af pressemeddelelser fra ECB. Pressemeddelelserne 
kan ses på www.nationalbanken.dk under Pengepolitik/valutapolitik. 
Optagelsen af det nye land medfører ingen ændringer i centralkurs, 
udsvingsbånd og øvrige vilkår for den danske krone i ERM2. 
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Høringssvar 

Nationalbanken afgav i 2005 følgende høringssvar: 
 

• Til Økonomi- og Erhvervsministeriet vedr. forslag til lov om medaljer 
og møntefterligninger, der ligner euromønter, 7. januar 2005 

• Til Økonomi- og Erhvervsministeriet vedr. forslag til lov om ændring af 
lov om et skibsfinansieringsinstitut samt en række andre love, 28. fe-
bruar 2005 

• Til Finanstilsynet vedr. forslag til ændring af lov om finansiel virksom-
hed, lov om værdipapirhandel mv., 7. september 2005 

• Til Finanstilsynet vedr. forslag til lov om forebyggende foranstaltnin-
ger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvask-
loven), 13. september 2005 
 

Høringssvarene kan ses på www.nationalbanken.dk under Presse/Hø-
ringssvar. 
 
 
 

Beretning og regnskab 2005



 

08-03-2006 11:18:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 2   

H:\Aarsberetninger\2005\Dansk\faerdige\Hel.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

146 

Danmarks Nationalbanks publikationer 

Nationalbanken udgiver følgende publikationer: 
• Beretning og regnskab (marts) 

Beretningen indeholder en præsentation og beskrivelse af bankens regn-
skab for det forløbne år og en beretning fra direktionen bl.a. om dansk 
økonomi og penge- og valutapolitikken. 

• Finansiel stabilitet (maj) 
Finansiel stabilitet indeholder en analyse af den finansielle stabilitet og en 
vurdering af, hvorvidt den finansielle sektor er robust. 

• Kvartalsoversigt (løbende kvartaler) 
Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valu-
ta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes 
med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. 

• Statens låntagning og gæld (februar) 
Som led i administrationen af statens låntagning udgives publikationen 
Statens låntagning og gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det 
forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsforvalt-
ningen. 

• Working Papers (løbende – kun elektronisk publicering) 
Nationalbankens Working Papers beskriver forsknings- og udviklingsar-
bejde, ofte af foreløbig karakter, med henblik på at bidrage til en faglig 
debat. 

• Ph.d.-afhandlinger (løbende – kun elektronisk publicering) 
Nationalbanken udbyder årligt et Ph.d.-stipendium i økonomi, hvor em-
neområdet for afhandlingen skal relatere sig til Nationalbankens arbejds-
områder, fx pengepolitik, risikostyring og finansiel stabilitet. 

• Finansiel statistik – Nyt og Tabeltillæg (løbende – kun elektronisk publi-
cering) 
I Nyt-serien præsenteres hovedtallene fra de statistikker, som National-
banken har ansvaret for. Nyt omfatter ni emner. Tabeltillæg indeholder 
et mere omfattende talmateriale samt beskrivelser af kilder og metoder. 
Tidsserier i Nationalbankens statistiske publikationer kan også hentes i 
statistikdatabasen, som er tilgængelig på Nationalbankens websted. For 
nogle emneområder kan der hentes yderligere serier, fx mere detaljerede 
sektor-, instrument-, lande- eller løbetidsfordelinger. 
 

Nationalbanken har i øvrigt udgivet følgende: 
• Danmarks Nationalbank, 2. udgave (2005) 
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Publikationen beskriver Nationalbankens bygning og indretningen af 
den. Publikationen er rigt illustreret med fotos af såvel eksteriør som 
interiør. 

• Danmarks penge, 2. udgave (2005) 
Danmarks Penge præsenterer mønterne og sedlerne samlet og beskriver 
fremstillingen af pengene. 

• Betalingsformidling i Danmark (2005) 
Publikationen indeholder en generel beskrivelse af betalings- og værdi-
papirafviklingssystemer og centralbankers roller i den forbindelse. Natio-
nalbankens rolle i betalingsformidling og de danske betalings- og værdi-
papirafviklingssystemer beskrives indgående. 

• Finansiel styring i Danmarks Nationalbank (2004) 
Publikationen omhandler de principper og metoder, som Nationalbanken 
anvender i forbindelse med forvaltningen af valutareserven og bankens 
øvrige porteføljer. 

• Mona – en kvartalsmodel af dansk økonomi (2003) 
Publikationen gennemgår de væsentligste træk og egenskaber ved den 
økonomiske model, der er opstillet i Nationalbanken til brug for analyse 
af den indenlandske konjunktur. 

• Pengepolitik i Danmark, 2. udgave (2003) 
Publikationen giver en samlet fremstilling af den danske tilgang til 
pengepolitikken og sammenhængen mellem pengepolitik i teori og 
praksis. 

• Marshall-hjælpen – Den Europæiske Betalingsunion (1999) 
Del 1: Marshall-hjælpen og samarbejdet i Europa. 
Del 2: Den Europæiske Betalingsunion, EPU 1950-1958 
Nationalbankdirektør Richard Mikkelsen, som tog aktivt del i arbejdet 
med Marshall-planen og med oprettelsen af Den Europæiske Betalings-
union har beskrevet begivenhederne. 

• Nationalbankens opgaver (1999) 
Publikationen beskriver på en let tilgængelig måde Nationalbankens 
opgaver som centralbank. Desuden beskrives Danmarks penge- og valuta-
politik og Nationalbankens rolle i samfundet. I publikationen forklares en 
række begreber, der præger den offentlige debat, og som kan være 
svære at forstå. 
 

Publikationerne er tilgængelige under Publikationer på Nationalbankens 
websted, www.nationalbanken.dk. De kan rekvireres ved at anvende be-
stillingsformularen på webstedet eller ved at rette henvendelse til: 
Danmarks Nationalbank, Informationssektionen, Havnegade 5, 1093 Kø-
benhavn K, Telefon 33 63 70 00 (direkte) eller 33 63 63 63 
E-mail: info@nationalbanken.dk 
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Danske pengeinstitutters lukkedage bortset 
fra lørdage og søndage 

Nytårsdag 
Skærtorsdag 
Langfredag 
2. påskedag 
Store Bededag 
Kristi himmelfartsdag 
2. pinsedag 
Grundlovsdag 
Juleaftensdag 
1. juledag 
2. juledag 
Nytårsaftensdag 
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Tabeltillæg
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NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel 1

Aktiver 

Mio.kr. Guld 
Fordringer 

på udlandet 

Fordringer på 
Det Europæiske 

Monetære 
Institut 

Fordringer på 
Den Inter- 
nationale 

Valutafond mv.1 
Pengepolitiske 

udlån 

1995 ...................... 3.531 53.577 4.521 4.177 • 
1996 ...................... 3.652 73.624 4.979 4.598 • 
1997 ...................... 3.331 115.844 4.790 6.602 • 
1998 ...................... 3.934 89.416 • 9.330 • 
1999 ...................... 4.567 154.715 • 8.441 • 
2000 ...................... 4.683 110.851 • 5.127 • 
2001 ...................... 4.979 138.633 • 8.549 • 
2002 ...................... 5.196 183.034 • 8.268 • 
2003 ...................... 5.298 214.441 • 7.416 • 
2004 ...................... 5.124 208.456 • 5.684 72.635 
2005 ...................... 6.941 204.204 • 3.557 135.296 

2004 jan ............... 5.298 202.593 • 7.302 • 
 feb ............... 5.298 194.432 • 7.102 • 
 mar .............. 5.300 203.866 • 6.813 • 
 apr ............... 5.304 211.485 • 6.818 • 
 maj .............. 5.304 214.422 • 6.833 • 
 jun ............... 5.304 216.431 • 6.788 • 
 jul ................ 5.304 217.147 • 6.697 • 
 aug .............. 5.304 217.975 • 6.587 • 
 sep ............... 5.304 214.956 • 6.410 • 
 okt ............... 5.304 211.662 • 6.137 • 
 nov .............. 5.304 208.451 • 6.118 • 
 dec ............... 5.304 208.143 • 5.919 • 

2005 jan ............... 5.124 213.577 • 5.673 84.341 
 feb ............... 5.124 213.997 • 5.580 87.560 
 mar .............. 5.124 225.235 • 5.580 93.336 
 apr ............... 5.124 216.794 • 5.246 86.810 
 maj .............. 5.124 223.418 • 5.148 98.684 
 jun ............... 5.124 227.136 • 4.748 113.203 
 jul ................ 5.124 215.966 • 4.701 99.005 
 aug .............. 5.124 216.252 • 4.712 102.976 
 sep ............... 5.124 217.177 • 4.712 111.481 
 okt ............... 5.124 201.607 • 4.708 105.645 
 nov .............. 5.124 197.770 • 4.194 124.864 
 dec ............... 5.124 202.594 • 3.208 135.296 
 
Anm.: Ultimo. Årstallene er fra Nationalbankens årsregnskaber. Månedstallene – også ultimo december – er fra månedsbalancerne. 
 Fra og med årsregnskabet 2004 publiceres Nationalbankens års- og månedsbalancer således, at de pengepolitiske ud- og indlån udskilles som 

særskilte balanceposter, mens de tidligere var fordelt under posterne udlån, indlån og indskudsbeviser. Ligeledes fra og med årsregnskabet
2004 indgår i balancen foliokonti, sumclearingskonti og VP-afviklingskonti i kroner på nettobasis. Tidligere indgik disse på bruttobasis i ba-
lanceposterne "Udlån" og "Indlån". Se i øvrigt omtalen af balanceændringerne i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab, 2004, side 
118-119.  

 Anvendelsen af de pengepolitiske instrumenter er specificeret i tabel 5. 
1 Nationalbankens mellemværender med Den Internationale Valutafond er specificeret i tabel 10. 
2 Inkl. aktier og materielle anlægsaktiver fra og med 2001, hvor disse blev aktiveret, jf. Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab, 2001, 

side 112. 
3 Til og med december 2004 viser tallene alene indskudsbeviser. 
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NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel 1

Aktiver 

Andre  
udlån 

Indenlandske  
obligationer 

Andre 
aktiver mv.2 I alt Mio.kr.

49.670 34.096 2.348 151.920 .......................  1995
49.659 35.108 2.383 174.003 .......................  1996
37.116 33.766 2.822 204.271 .......................  1997
40.225 37.487 2.402 182.794 .......................  1998
72.946 37.696 3.437 281.802 .......................  1999
67.635 39.847 8.865 237.007 .......................  2000
97.016 41.037 5.073 295.286 .......................  2001

132.037 41.012 5.856 375.403 .......................  2002
125.486 39.746 4.921 397.307 .......................  2003

3.412 37.102 4.654 337.066 .......................  2004
4.324 34.329 3.344 391.996 .......................  2005

72.412 38.001 4.009 329.615 ................. jan 2004
82.921 37.978 3.847 331.578 ................  feb 

129.270 38.158 3.947 387.354 ...............  mar 
135.421 37.668 4.056 400.752 ................  apr 
105.637 37.659 4.201 374.055 ................ maj 
131.820 37.723 4.851 402.917 ................. jun 
112.965 37.994 4.904 385.011 .................. jul 
118.234 38.265 4.921 391.286 ................ aug 
152.585 37.773 5.567 422.595 ................  sep 
120.229 37.280 5.656 386.269 ................  okt 

90.369 37.876 5.429 353.546 ................ nov 
133.277 37.169 5.975 395.788 ................  dec 

3.122 36.971 3.866 352.675 ................. jan 2005
2.977 37.727 3.602 356.567 ................  feb 
3.115 35.780 3.833 372.002 ...............  mar 
2.628 36.165 3.881 356.648 ................  apr 
3.033 37.856 4.144 377.407 ................ maj 
2.894 38.449 4.832 396.386 ................. jun 
3.004 38.099 5.198 371.097 .................. jul 
3.026 37.823 5.312 375.223 ................ aug 
3.525 38.679 5.938 386.637 ................  sep 
3.474 38.725 6.144 365.427 ................  okt 
3.400 36.568 6.256 378.177 ................ nov 
4.324 34.885 6.679 392.111 ................  dec 
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NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel 1

Passiver 

Mio.kr. 
Seddel- 
omløb 

Mønt- 
omløb 

Pengepolitiske 
indlån3 

Andre 
indlån Staten 

1995 ......................  31.434 3.222 33.813 3.219 38.808 
1996 ......................  33.187 3.426 30.865 28.068 34.995 
1997 ......................  35.079 3.631 52.738 33.863 33.954 
1998 ......................  37.199 3.816 34.752 21.231 37.131 
1999 ......................  42.430 3.952 99.896 46.404 39.678 
2000 ......................  40.650 4.148 51.874 52.460 37.718 
2001 ......................  42.966 4.333 113.620 37.996 43.510 
2002 ......................  43.164 4.491 160.664 61.679 50.319 
2003 ......................  44.984 4.701 157.279 91.002 43.981 
2004 ......................  47.047 4.992 167.252 2.820 60.810 
2005 ......................  50.953 5.264 220.423 2.187 56.428 

2004 jan ...............  42.536 4.616 131.140 38.219 56.875 
 feb ...............  42.132 4.604 139.014 35.288 54.487 
 mar ..............  42.961 4.655 141.256 48.701 96.607 
 apr ...............  43.803 4.703 159.437 37.220 101.955 
 maj ..............  44.517 4.780 134.518 39.595 96.377 
 jun ...............  44.654 4.799 140.498 52.234 105.557 
 jul ................  45.158 4.823 141.065 39.734 98.416 
 aug ..............  44.933 4.832 136.940 38.812 109.334 
 sep ...............  44.884 4.833 137.124 58.175 120.221 
 okt ...............  44.864 4.856 119.441 40.903 118.014 
 nov ..............  45.510 4.900 128.158 39.921 75.948 
 dec ...............  47.047 4.992 160.379 66.804 58.006 

2005 jan ...............  45.800 4.965 177.496 2.642 65.755 
 feb ...............  45.787 4.943 196.827 2.587 50.592 
 mar ..............  46.575 5.008 183.362 2.627 80.699 
 apr ...............  46.945 5.018 167.920 2.718 80.320 
 maj ..............  47.372 5.080 186.520 2.551 81.564 
 jun ...............  47.949 5.135 202.368 2.707 83.121 
 jul ................  48.137 5.112 193.937 2.341 66.185 
 aug ..............  47.794 5.121 221.839 2.322 42.207 
 sep ...............  47.661 5.135 226.862 6.861 42.126 
 okt ...............  47.914 5.143 209.206 2.704 42.094 
 nov ..............  48.623 5.213 221.845 2.440 40.504 
 dec ...............  50.953 5.264 220.423 2.185 53.475 
 
Jf. anm. og noter under aktiver. 
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NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel 1

Passiver 

Forpligtelser 
over for 
udlandet 

Modpost 
til tildelte 

særlige 
træknings-
rettigheder
i IMF (SDR) 1 

Andre 
passiver 

Grundfond
og 

reservefond 

Kurs- 
regulerings-

fond 
Sikrings- 

fond I alt Mio.kr.

2.200 1.474 1.523 300 • 35.927 151.920  .......................  1995
1.634 1.527 1.548 300 1.093 37.359 174.003  .......................  1996

876 1.648 1.333 300 2.107 38.742 204.271  .......................  1997
1.253 1.606 2.333 300 3.101 40.072 182.794  .......................  1998
2.425 1.815 3.445 300 20 41.439 281.802  .......................  1999
3.143 1.869 729 300 1.363 42.753 237.007  .......................  2000
3.734 1.884 539 300 1.454 44.951 295.286  .......................  2001
3.311 1.721 317 300 3.577 45.859 375.403  .......................  2002
2.976 1.577 562 300 3.310 46.635 397.307  .......................  2003
1.633 1.514 714 300 2.648 47.336 337.066  .......................  2004
2.391 1.614 503 300 3.858 48.074 391.996  .......................  2005

631 1.577 4.283 300 3.577 45.859 329.615  .................  jan 2004
429 1.577 4.310 300 3.577 45.859 331.578  ................. feb 
488 1.577 864 300 3.310 46.635 387.354  ................ mar 
530 1.577 1.281 300 3.310 46.635 400.752  ................. apr 
685 1.577 1.761 300 3.310 46.635 374.055  ................  maj 
910 1.577 2.444 300 3.310 46.635 402.917  ................. jun 

1.146 1.577 2.847 300 3.310 46.635 385.011  ..................  jul 
1.317 1.577 3.295 300 3.310 46.635 391.286  ................ aug 
1.665 1.577 3.871 300 3.310 46.635 422.595  ................. sep 
1.943 1.577 4.427 300 3.310 46.635 386.269  ................. okt 
2.250 1.577 5.037 300 3.310 46.635 353.546  ................  nov 
1.637 1.577 5.102 300 3.310 46.635 395.788  ................  dec 

750 1.514 3.508 300 3.310 46.635 352.675  .................  jan 2005
637 1.514 3.436 300 3.310 46.635 356.567  ................. feb 
848 1.514 1.086 300 2.648 47.336 372.002  ................ mar 
375 1.514 1.555 300 2.648 47.336 356.648  ................. apr 
553 1.514 1.969 300 2.648 47.336 377.407  ................  maj 
705 1.514 2.603 300 2.648 47.336 396.386  ................. jun 
684 1.514 2.903 300 2.648 47.336 371.097  ..................  jul 
728 1.514 3.415 300 2.648 47.336 375.223  ................ aug 

1.518 1.514 4.676 300 2.648 47.336 386.637  ................. sep 
1.519 1.514 5.049 300 2.648 47.336 365.427  ................. okt 
2.122 1.514 5.633 300 2.648 47.336 378.177  ................  nov 
2.391 1.514 5.622 300 2.648 47.336 392.111  ................  dec 
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SEDDELOMLØBET Tabel 2

Mio.kr. 1000-kr. 500-kr. 200-kr. 100-kr. 50-kr. I alt1 
I alt, 

mio.stk. 

1995 ........................ 18.238 5.307 • 6.759 737 31.041 111 
1996 ........................ 19.280 5.819 • 6.926 778 32.803 116 
1997 ........................ 19.589 6.556 1.618 6.119 799 34.681 118 
1998 ........................ 19.787 8.088 2.182 5.881 851 36.789 123 
1999 ........................ 22.978 9.272 2.534 6.339 904 42.026 136 
2000 ........................ 22.049 8.789 2.688 5.825 917 40.268 130 
2001 ........................ 23.569 9.296 2.890 5.768 931 42.453 133 
2002 ........................ 23.434 9.395 3.065 5.731 956 42.581 134 
2003 ........................ 24.387 10.052 3.262 5.729 989 44.417 138 
2004 ........................ 25.627 10.777 3.335 5.712 1.028 46.479 142 
2005 ........................ 27.892 12.006 3.602 5.802 1.083 50.386 150 
 
Anm.: Ultimo.  
1 I opgørelsen af seddelomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden det særlige færøske seddelomløb (pr. 30. december 2005 

369 mio.kr.) og 20-, 10- og 5-kronesedler (pr. 30. december 2005 198 mio.kr.). 

MØNTOMLØBET Tabel 3

Mio.kr. 20-kr. 10-kr. 5-kr. 2-kr.1 1-kr. 50-øre 25-øre I alt2 
I alt, 

mio.stk. 

1995 ............................. 1.122 697 442 259 385 112 152 3.169 1.561 
1996 ............................. 1.212 738 462 291 393 121 159 3.374 1.641 
1997 ............................. 1.299 773 483 321 401 126 163 3.566 1.706 
1998 ............................. 1.371 813 504 348 413 134 169 3.752 1.779 
1999 ............................. 1.421 842 523 369 422 139 171 3.887 1.829 
2000 ............................. 1.522 874 540 386 435 141 175 4.072 1.881 
2001 ............................. 1.600 922 562 403 443 148 179 4.257 1.940 
2002 ............................. 1.673 958 574 420 454 152 183 4.414 1.991 
2003 ............................. 1.789 993 592 439 466 160 186 4.625 2.056 
2004 ............................. 1.950 1.037 609 461 479 165 189 4.890 2.119 
2005 ............................. 2.091 1.087 635 488 497 170 194 5.162 2.197 
 
Anm.: Ultimo.  
1 2-kronemønter sat i omløb til og med 1959 er inkluderet i tabellen. Tallene er revideret tilbage til 1995, og der vil derfor være afvigelser i

forhold til tidligere årsberetninger. 
2 I opgørelsen af møntomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden 200-krone erindringsmønt (pr. 30. december 2005 102 

mio.kr.). 
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LÅN VEDRØRENDE KONTANTDEPOTER Tabel 4

Mio.kr.  

1995 ............................................................... 1.361 
1996 ............................................................... 1.438
1997 ............................................................... 1.655
1998 ............................................................... 2.912
1999 ............................................................... 4.991
2000 ............................................................... 2.677
2001 ............................................................... 2.150
2002 ............................................................... 3.208
2003 ............................................................... 3.123
2004 ............................................................... 3.371
2005 ............................................................... 3.487 

Anm.: For månedstal se www.nationalbanken.dk, under Statistik (Hent statistik – Publikationer, Tabeltillæg vedr. Nationalbankens balance). 
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PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN Tabel 5

Pengepolitiske indlån 

Mio.kr. Indskudsbeviser1 
Nettoindestående  

på foliokonti2 
Pengepolitiske 

lån3 
Nettostilling 

i alt 

1995 ............................ 33.813 2.025 44.040 -8.202 
1996 ............................ 30.865 15.565 33.822 12.608 
1997 ............................ 52.738 18.456 19.901 51.293 
1998 ............................ 34.752 12.612 29.775 17.589 
1999 ............................ 99.896 6.536 33.123 73.309 
2000 ............................ 51.874 8.099 25.335 34.638 
2001 ............................ 113.620 3.705 63.408 53.917 
2002 ............................ 160.664 10.106 81.167 89.603 
2003 ............................. 157.279 12.945 48.024 122.200 
2004 ............................. 160.379 6.873 72.635 94.617 
2005 ............................. 207.582 12.841 135.296 85.127 

2004 jan ..................... 131.140 4.688 39.370 96.458 
 feb ..................... 139.014 3.347 51.668 90.693 
 mar .................... 141.256 18.207 99.120 60.343 
 apr ..................... 159.437 5.514 104.430 60.521 
 maj .................... 134.518 4.397 71.121 67.794 
 jun ..................... 140.498 12.407 92.295 60.610 
 jul ...................... 141.065 6.079 79.175 67.969 
 aug .................... 136.940 14.214 93.486 57.668 
 sep ..................... 137.124 11.035 105.088 43.071 
 okt ..................... 119.441 11.756 91.373 39.824 
 nov .................... 128.158 13.158 63.515 77.801 
 dec ..................... 160.379 7.055 72.635 94.799 

2005 jan ..................... 163.645 13.851 84.341 93.155 
 feb ..................... 187.178 9.649 87.560 109.267 
 mar .................... 177.733 5.629 93.336 90.026 
 apr ..................... 163.379 4.541 86.810 81.110 
 maj .................... 172.710 13.810 98.684 87.836 
 jun ..................... 187.421 14.947 113.203 89.165 
 jul ...................... 188.758 5.179 99.005 94.932 
 aug .................... 204.304 17.535 102.976 118.863 
 sep ..................... 218.455 8.407 111.481 115.381 
 okt ..................... 195.468 13.738 105.645 103.562 
 nov .................... 201.585 20.260 124.864 96.981 
 dec ..................... 207.582 12.841 135.296 85.127 
 
Anm.: Ultimo. Årstallene er fra Nationalbankens årsregnskaber. Månedstallene – også ultimo december – er fra månedsbalancerne.  
 I 1999 blev kredsen af pengepolitiske modparter udvidet til også at omfatte realkreditinstitutter. Før 1999 omfatter opgørelsen kun

pengeinstitutter. 
1 Nominel værdi. 
2 De pengepolitiske modparters nettoindestående på foliokonti i danske kroner ved afslutning af det pengepolitiske døgn. 
3 Lån mod pant. Omfattede genkøbsforretninger til og med 20. juni 1999.  
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PENGEMÆNGDEN Tabel 6

Mia.kr. 
Seddel- og 

møntomløb1 
Indlån på 

anfordring 

Indlån på 
tidsindskud 

med 
oprindelig 

løbetid < 2 år

Indlån med 
opsigelses-

varsel 
< 3 mdr. 

Genkøbs-
forretninger 

Udstedte 
obligationer 

mv. med 
oprindelig 

løbetid < 2 år

Penge-
mængden 

M3 

Stigning i 
pct. i forhold 

til året før 

1995 ............  30,1 260,8 107,6 14,0 2,1 4,3 418,9 3,2 
1996 ............  31,1 291,7 114,9 16,2 3,5 7,0 464,4 10,8 
1997 ............  32,6 310,9 122,4 15,1 2,5 17,3 500,9 7,9 
1998 ............  33,9 333,2 119,0 14,9 1,9 17,4 520,2 3,9 
1999 ............  36,1 341,8 128,3 12,9 4,3 11,6 535,0 2,8 
2000 ............  37,4 349,2 101,7 6,9 3,3 8,6 507,1 -5,2 
2001 ............  39,2 375,6 102,7 9,9 4,0 15,0 546,4 7,7 
2002 ............  39,0 399,1 102,7 18,5 6,6 45,2 611,2 11,8 
2003 .............  41,0 428,2 112,2 19,2 2,7 77,3 680,6 11,4 
2004 .............  43,7 492,8 119,2 21,0 2,0 20,2 699,0 2,7 
2005 .............  47,3 596,3 114,1 18,4 14,2 8,2 798,5 14,2 

2004 jan .....  40,1 440,4 141,1 19,1 4,4 114,1 759,1 15,6 
 feb .....  40,0 437,8 137,7 19,0 4,1 119,8 758,3 13,9 
 mar ....  39,9 437,0 141,1 19,2 3,5 120,7 761,4 18,6 
 apr .....  41,6 463,7 145,2 20,2 8,7 123,2 802,6 15,3 
 maj ....  41,7 471,8 144,6 20,1 9,1 117,0 804,3 14,3 
 jun .....  41,7 458,7 133,2 19,9 10,1 102,0 765,6 12,9 
 jul ......  42,3 471,7 154,9 20,3 9,0 103,1 801,3 13,5 
 aug ....  41,7 477,3 151,4 19,6 7,2 98,8 796,0 14,2 
 sep .....  41,9 464,6 144,1 19,8 6,3 97,4 774,1 14,3 
 okt .....  42,3 486,5 143,6 20,4 4,7 88,7 786,3 9,4 
 nov ....  42,6 496,9 144,7 22,3 4,5 76,4 787,5 9,5 
 dec .....  43,7 492,8 119,2 21,0 2,0 20,2 699,0 2,7 

2005 jan .....  43,2 502,0 135,1 21,3 4,9 6,7 713,1 -6,1 
 feb .....  43,0 500,4 134,8 21,3 6,3 0,5 706,5 -6,8
 mar ....  43,1 508,1 128,3 18,3 2,8 2,4 703,0 -7,7
 apr .....  44,4 550,1 133,4 18,8 6,0 2,0 754,8 -6,0
 maj ....  44,2 552,4 123,5 19,0 4,9 1,7 745,7 -7,3
 jun .....  44,9 561,9 138,5 18,0 11,5 3,6 778,4 1,7
 jul ......  45,1 581,8 152,2 18,3 5,2 1,6 804,3 0,4
 aug ....  44,7 581,8 146,7 18,8 3,7 3,9 799,6 0,5
 sep .....  45,5 576,6 138,9 19,0 3,4 0,1 783,7 1,2
 okt .....  45,4 584,2 142,4 18,5 3,8 0,6 795,0 1,1
 nov ....  46,1 597,1 129,3 20,3 4,2 2,1 799,2 1,5
 dec .....  47,3 596,3 114,1 18,4 14,2 8,2 798,5 14,2 
 
Anm.: Ultimo. Pengemængden beregnes i overensstemmelse med ECBs definition af harmoniserede pengemængdebegreber for EU: M1, M2 og M3. 

Heri indregnes indlændinges indskud i MFIer med kort løbetid i kroner og fremmed valuta. Særlige indlånsformer indgår i pengemængden
(M2 og M3) i det omfang, de ligger i det korte løbetidsbånd. Udstedte obligationer med en oprindelig løbetid på op til 2 år samt 
pengemarkedspapirer og andele udstedt af MFIer, er inkluderet i M3. Pengemængden fastlægges på baggrund af den konsoliderede
balance og omfatter MFI-sektorens likvide passiver i forhold til de pengeholdende sektorer – dvs. borgere og virksomheder, men ekskl. staten 
og valutaudlændinge, som i denne sammenhæng er at betragte som pengeneutrale. 

 Pengemængden M1 beregnes som summen af "Seddel- og møntomløb" og "Indlån på anfordring", og videre beregnes pengemængden M2 
som summen af M1, "Indlån på tidsindskud med oprindelig løbetid < 2 år" samt "Indlån med opsigelsesvarsel < 3 mdr." 

 MFI-sektoren omfatter danske Monetære Finansielle Institutioner, dvs. penge- og realkreditinstitutter, andre kreditinstitutter, 
pengemarkedsforeninger samt Danmarks Nationalbank.  

1 Seddel- og møntomløb ekskl. MFIers beholdning. 
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NATIONALBANKENS RENTESATSER Tabel 7

Pct. p.a. Diskonto 
Indskud 
på folio1 

Udlåns- 
og 

indskuds-
bevisrente2 Pct. p.a. Diskonto 

Indskud 
på folio1 

Udlåns- 
og 

indskuds-
bevisrente2

1995 8. mar ........ 6,00 6,00 7,00    
 6. apr ........     6,75       
 27.  - ........     6,50       
 18. maj  ........     6,35     
 6. jul ........ 5,75 5,75 6,20 
 27.  - ........     6,05     
 3. aug ........ 5,50 5,50 5,90     
 25.  - ........ 5,00 5,00         
 7. sep ........    5,50    
 28.  - ........    5,40   
 5. okt .........     5,30     
 9. nov ........ 4,75 4,75 5,15     
 23.  - ........     5,00     
 15. dec ........ 4,25 4,25 4,75     
 28.  - ........     4,60     

1996 11. jan ........     4,50     
 25.  - ........ 4,00 4,00 4,35     
 8. feb ........     4,25     
 7. mar ........ 3,75 3,75 4,10     
 21.  - ........     4,00     
 1. apr ........     3,90     
 19.  - ........ 3,25 3,25 3,80     
 6. jun ........     3,70     
 23. aug ........     3,50     

1997 10. okt ........ 3,50 3,50 3,75     

1998 6. maj ........ 4,00 4,00 4,25     
 29.  - ........ 3,75 3,75 4,00   
 21. sep ........ 4,25 4,25 5,00   
 8. okt ........    4,75   
 22.  - ........    4,65   
 5. nov ........ 4,00 4,00 4,40   
 26.  - ........    4,25   
 4.  dec ........ 3,50 3,50 3,95   

1999 7. jan ........     3,75     
 4. feb ........ 3,25 3,25 3,50   
 1. mar ........    3,40   
 9. apr ........ 2,75 2,75 2,90   
 17. jun ........    2,85   
 5. nov ........ 3,00 3,00 3,30   

  
 
Anm.: Satser gældende ultimo året eller fra den anførte dato. 
1 Fra og med april 1992 til og med april 1997 blev indskud kun forrentet inden for tildelte rammer. Til og med marts 1992 kunne der også foreta-

ges træk på folio. Ved træk har renten været 0,5 til 1 pct. højere. 
2 Nationalbankens rentesats ved udlån mod pant samt ved salg og tilbagekøb af Nationalbankens indskudsbeviser. Ved tilbagekøb beregner

Nationalbanken normalt et beskedent rentetillæg. De anførte satser er ekskl. dette tillæg. Nationalbankens udlånsrente hed indtil 21. juni 1999
genkøbsrenten. 

2000 4. feb .....  3,25 3,25 3,60 
  17. mar .....  3,50 3,50 3,85 
  28. apr .....  3,75 3,75 4,10 
  9. jun .....  4,25 4,25 4,70 
  23. aug .....      4,90 
  30.  - .....      5,10 
  1. sep .....  4,50 4,50   
  6.  - .....      5,00 
  27.  - .....      5,10 
  29.  - .....      5,60 
  6. okt .....  4,75 4,75   
  13.  - .....      5,50 
  27.  - .....      5,40 

2001 9. feb .....      5,30 
  14. maj .....  4,50 4,50 5,00 
  6. jul .....      4,95 
  31. aug .....  4,25 4,25 4,65 
  18. sep .....  3,75 3,75 4,15 
  5. okt .....      4,10 
  9. nov .....  3,25 3,25 3,60 

2002 1. feb .....      3,55 
  9. aug .....      3,50 
  30. - .....      3,45 

6. dec ..... 2,75 2,75 2,95 

2003 7. mar .....  2,50 2,50 2,70 
23. maj .....   2,65 
6. jun ..... 2,00 2,00 2,15 

2005 2. dec .....  2,25 2,25 2,40 

2006 17. feb .....      2,50 
3. mar ..... 2,50 2,50 2,75 
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RENTE VED ECBs PRIMÆRE MARKEDSOPERATIONER TIL VARIABEL RENTE Tabel 8b

 Variabel rente  Variabel rente  Variabel rente 

Pct. p.a. 

Minimums-
bud- 
rente 

Skærings-
rente  Pct. p.a. 

Minimums-
bud- 
rente 

Skærings-
rente  Pct. p.a. 

Minimums-
bud- 
rente 

Skærings-
rente 

2005 5. jan  ..... 2,00 2,06  2005 1. jun ..... 2,00 2,05  2005 26. okt .... 2,00 2,06 
 12. -  .....   2,06  8. -     .....   2,05  3. nov ....   2,05 
 19. -  .....   2,06  15. -     .....   2,05  9. -  ....   2,05 
 26. -  .....  2,06  22. - ..... 2,05 16. - ....   2,05
 2. feb  .....   2,06  29. -  .....   2,05  23. -  ....   2,08 
 8. -  .....   2,06  6. jul  .....   2,05  30. -  ....   2,09 
 16. -  .....   2,05  13. -  .....   2,05  6. dec .... 2,25 2,29 
 23. -  .....  2,05  20. - ..... 2,05 14. - ....   2,29
 2. mar  .....   2,05  27. - .....   2,05  21. -  ....   2,30 
 9. -  .....   2,05  3. aug ....   2,05  29. -  ....   2,25 
 16. -  .....   2,05  10. - .....   2,05  2006 4. jan  ....   2,30 
 23. -  .....   2,05  17. -  .....   2,05  11. -   ....   2,30 
 30. -  .....   2,05  24. -  .....   2,05  18. -  ....   2,30 
 6. apr  ....   2,05  31. -  .....   2,05  25. -  ....   2,30 
 13. -  .....   2,05  7. sep ....   2,05  1. feb ....   2,30 
 20. -  .....   2,05  14. -  .....   2,06  8. feb ....   2,31 
 27. -  .....   2,05  21. -  .....   2,06  15. feb ....   2,31 
 4. maj  .....   2,05  28. -  .....   2,06  22. feb ....   2,31 
 11. -  .....   2,05  5. okt ....   2,06  28. feb ....   2,32 
 18. -  .....   2,05  12. -  .....   2,07  8. mar ... 2,50 • 
 25. -  .....  2,05  19. - ..... 2,06   
 
Anm.: Jf. anmærkning i tabel 8a. Skæringsrenten henviser til den laveste budrente, til hvilken midler blev tildelt. 
Kilde: ECB. 

 

ECBs RENTESATSER Tabel 8a

Primære markedsoperationer 

Auktioner til 
variabel rente 

Ikrafttrædelsesdato1 Indlånsfacilitet Minimumsbudrente 
Marginal 

udlånsfacilitet 

2002 6. dec ................................... 1,75 2,75 3,75 

2003 7. mar .................................. 1,50 2,50 3,50 
 6. jun ................................... 1,00 2,00 3,00 

2005 6. dec ................................... 1,25 2,25 3,25 

2006 8. mar .................................. 1,50 2,50 3,50 
 
Anm.: Den 8. juni 2000 meddelte ECB, at de primære markedsoperationer i Eurosystemet fra operationen med afvikling 28. juni 2000 skulle gen-

nemføres som auktioner til variabel rente. Minimumsbudrenten er den minimumsrente, som modparterne kan fremsætte bud til. 
Kilde: ECB.  
1 Datoen henviser til indlånsfaciliteten og den marginale udlånsfacilitet. Hvad angår de primære markedsoperationer, træder renteændringerne i

kraft på datoen for den første operation efter den angivne dato. 
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VALUTARESERVEN Tabel 9

Mio.kr. Guld 

Fordringer
på 

udlandet 

Fordringer
på Det 

Europæiske
Monetære

Institut 

Fordringer på
Den Inter-
nationale 

Valutafond1 
I alt 

brutto 

Forpligtel- 
ser over 

for 
udlandet 

I alt 
netto2 

1995 ................... 3.531 53.577 4.521 4.177 65.806 2.200 63.606 
1996 ................... 3.652 73.624 4.979 4.598 86.853 1.634 85.219 
1997 ................... 3.331 115.844 4.790 6.602 130.567 876 129.691 
1998 ................... 3.934 89.416 • 9.330 102.680 1.253 101.427 
1999 ................... 4.567 154.715 • 8.441 167.724 2.425 165.299 
2000 ................... 4.683 110.851 • 5.127 120.661 3.143 117.517 
2001 ................... 4.979 138.633 • 8.549 152.161 3.734 148.427 
2002 ................... 5.196 183.034 • 8.268 196.498 3.311 193.187 
2003 ................... 5.298 214.441 • 7.416 227.155 2.976 224.179 
2004 ................... 5.124 208.456 • 5.684 219.264 1.633 217.631 
2005 ................... 6.941 204.204 • 3.557 214.703 2.391 212.312 

2004 jan ............ 5.298 202.593 • 7.302 215.193 631 214.562 
 feb ............ 5.298 194.432 • 7.102 206.832 429 206.403 
 mar ........... 5.300 203.866 • 6.813 215.979 488 215.491 
 apr ............ 5.304 211.485 • 6.818 223.607 530 223.076 
 maj ........... 5.304 214.422 • 6.833 226.559 685 225.873 
 jun ............ 5.304 216.431 • 6.788 228.523 910 227.613 
 jul ............. 5.304 217.147 • 6.697 229.148 1.146 228.002 
 aug ........... 5.304 217.975 • 6.587 229.866 1.317 228.548 
 sep ............ 5.304 214.956 • 6.410 226.669 1.665 225.005 
 okt ............ 5.304 211.662 • 6.137 223.103 1.943 221.161 
 nov ........... 5.304 208.451 • 6.118 219.873 2.250 217.623 
 dec ............ 5.304 208.143 • 5.919 219.366 1.637 217.730 

2005 jan ............ 5.124 213.577 • 5.673 224.374 750 223.624 
 feb ............ 5.124 213.997 • 5.580 224.701 637 224.064 
 mar ........... 5.124 225.235 • 5.580 235.938 848 235.091 
 apr ............ 5.124 216.794 • 5.246 227.164 375 226.789 
 maj ........... 5.124 223.418 • 5.148 233.690 553 233.137 
 jun ............ 5.124 227.136 • 4.748 237.007 705 236.302 
 jul ............. 5.124 215.966 • 4.701 225.791 684 225.107 
 aug ........... 5.124 216.252 • 4.712 226.088 728 225.360 
 sep ............ 5.124 217.177 • 4.712 227.013 1.518 225.495 
 okt ............ 5.124 201.607 • 4.708 211.439 1.519 209.920 
 nov ........... 5.124 197.770 • 4.194 207.089 2.122 204.967 
 dec ............ 5.124 202.594 • 3.208 210.926 2.391 208.535 
 
Anm.: Ultimo. Årstallene er fra Nationalbankens årsregnskaber. Månedstallene – også ultimo december – er fra månedsbalancerne. 
1 Nationalbankens mellemværender med Den Internationale Valutafond er specificeret i tabel 10. 
2 Kursreguleringer af valutareserven medførte i 1995 et fald på 3.841 mio.kr., i 1996 en stigning på 765 mio.kr., i 1997 en stigning på 1.454

mio.kr., i 1998 en stigning på 913 mio.kr., i 1999 et fald på 366 mio.kr., i 2000 et fald på 4.821 mio.kr., i 2001 en stigning på 3.437 mio.kr., i 2002
et fald på 699 mio.kr., i 2003 en stigning på 161 mio.kr., i 2004 et fald på 99 mio.kr. og i 2005 en stigning på 3.777 mio.kr. 
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DANMARKS MELLEMVÆRENDER MED DEN INTERNATIONALE VALUTAFOND Tabel 10

Danmarks kvote 
i fonden 

Fondens krone- 
tilgodehavende 

Danmarks 
reservestilling 

over for fonden1 
Tildelte SDR 

(akkumuleret) 
Danmarks 

beholdning af SDR

 Mio.SDR Mio.kr. Mio.SDR Mio.kr. Mio.SDR Mio.kr. Mio.SDR Mio.kr. Mio.SDR Mio.kr. 

1995 ...................  1.070 8.818 670 5.521 400 3.297 179 1.474 107 880 
1996 ...................  1.070 9.134 648 5.533 422 3.601 179 1.527 117 997 
1997 ...................  1.070 9.856 602 5.545 468 4.311 179 1.648 249 2.291 
1998 ...................  1.070 9.605 277 2.483 793 7.122 179 1.606 246 2.208 
1999 ...................  1.643 16.667 1.061 10.762 582 5.905 179 1.815 250 2.536 
2000 ...................  1.643 17.167 1.203 12.568 440 4.599 179 1.869 51 528 
2001 ...................  1.643 17.306 1.076 11.335 567 5.971 179 1.884 223 2.354 
2002 ...................  1.643 15.811 921 8.863 722 6.948 179 1.721 76 730 
2003 ...................  1.643 14.488 957 8.435 686 6.053 179 1.577 55 481 
2004 ...................  1.643 13.904 1.100 9.310 543 4.594 179 1.514 29 243 
2005 ...................  1.643 14.828 1.427 12.879 216 1.950 179 1.614 78 705 
 
Anm.: Ultimo. Omregning fra SDR til danske kroner er foretaget efter SDR-kursen ultimo året. Ud over ovenstående mellemværender er der ultimo 

2005 udlånt 903 mio.kr. til Poverty Reduction and Growth Facility. 
1 Danmarks reservestilling over for fonden opgøres som forskellen mellem kvoten og fondens kronetilgodehavende. 

CENTRALKURS OG UDSVINGSBÅND OVER FOR EURO I ERM2 Tabel 11

Kroner pr. 100 euro Danmark 

Øvre udsvingsgrænse ........................................................................................... 762,824 
Centralkurs ............................................................................................................ 746,038 
Nedre udsvingsgrænse ......................................................................................... 729,252 
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VALUTAKURSER Tabel 12

Kroner pr. 100 enheder 
Euro1 
(EUR) 

Amerikanske
dollar 
(USD) 

Japanske yen
(JPY) 

Britiske pund
(GBP) 

Svenske 
kroner 
(SEK) 

Norske kroner
(NOK) 

1995 ..................................  • 560,53 5,9799 884,61 78,65 88,45 
1996 ..................................  • 579,59 5,3316 905,17 86,47 89,79 
1997 ..................................  • 660,86 5,4761 1.082,32 86,54 93,36 
1998 ..................................  • 669,70 5,1338 1.109,36 84,23 88,70 
1999 ..................................  743,56 698,34 6,1755 1.129,49 84,46 89,47 
2000 ..................................  745,37 809,03 7,5081 1.223,33 88,26 91,89 
2001 ..................................  745,21 831,88 6,8522 1.197,74 80,58 92,60 
2002 ..................................  743,04 788,12 6,2969 1.182,10 81,12 99,03 
2003 ..................................  743,07 658,99 5,6840 1.074,99 81,45 93,03 
2004 ..................................  743,98 598,93 5,5366 1.096,69 81,54 88,90 
2005 ..................................  745,19 600,34 5,4473 1.090,02 80,29 93,11 

2004 jan ..........................  744,81 590,55 5,5535 1.076,15 81,52 86,69 
 feb ..........................  745,11 589,25 5,5291 1.100,85 81,20 84,91 
 mar .........................  744,93 607,56 5,5992 1.109,85 80,67 87,23 
 apr ..........................  744,35 621,43 5,7656 1.118,36 81,21 89,75 
 maj .........................  744,06 620,24 5,5293 1.107,53 81,46 90,62 
 jun ..........................  743,42 612,49 5,5964 1.119,18 81,31 89,73 
 jul ...........................  743,55 606,26 5,5457 1.116,87 80,85 87,73 
 aug .........................  743,65 610,81 5,5280 1.110,96 80,96 89,26 
 sep ..........................  743,81 608,82 5,5307 1.091,77 81,81 88,97 
 okt ..........................  743,79 595,65 5,4703 1.075,73 82,08 90,32 
 nov .........................  743,13 572,11 5,4609 1.063,74 82,59 91,28 
 dec ..........................  743,32 555,13 5,3456 1.070,97 82,80 90,46 

2005 jan ..........................  744,05 567,20 5,4866 1.065,01 82,24 90,60 
 feb ..........................  744,27 571,96 5,4512 1.079,16 81,92 89,46 
 mar .........................  744,64 563,71 5,3623 1.075,75 81,94 90,95 
 apr ..........................  744,99 576,15 5,3666 1.090,89 81,27 91,11 
 maj .........................  744,44 586,97 5,4995 1.088,37 80,98 92,16 
 jun ..........................  744,48 612,03 5,6310 1.112,96 80,38 94,32 
 jul ...........................  745,84 619,65 5,5354 1.084,83 79,11 94,17 
 aug .........................  745,96 606,87 5,4861 1.088,64 79,87 94,23 
 sep ..........................  745,84 608,65 5,4818 1.100,74 79,91 95,52 
 okt ..........................  746,20 621,10 5,4055 1.095,18 79,20 95,24 
 nov .........................  745,96 632,99 5,3441 1.098,13 78,02 95,28 
 dec ..........................  745,41 628,76 5,3033 1.097,49 79,03 93,49 
 
Anm.: Års-/månedsgennemsnit. Fra og med 2002 er de anførte kurser fastsat på grundlag af markedskurser kl. 14.15, mens de tidligere blev fastsat 

på grundlag af markedskurser kl. 11.30. SDR-kursen er dog ikke fastsat direkte på grundlag af markedskurser, men beregnet på basis af en 
kurv af valutaer. Denne kurv offentliggøres af Den Internationale Valutafond, IMF. Vægtene er ændret pr. 1. januar 2006, og SDR-
mængderne er nu: dollar 0,632, euro 0,410, yen 18,4 og pund 0,0903 mod tidligere: dollar 0,577, euro 0,426, yen 21,0 og pund 0,0984. 

 For en række valutaer er der kun angivet års- og månedsgennemsnit for de seneste år, eftersom tabellen alene omfatter kurser fastsat af 
Nationalbanken. Sammensætningen af valutakurslisten er løbende ændret, senest med virkning fra 1. april. 2005, jf. pressemeddelelse, side 
141. 

 Valutakurser på daglig basis kan hentes på www.nationalbanken.dk, både under Markedsinfo og Statistik (Hent statistik – Database). 
1 Historiske års- og månedsgennemsnit for de tidligere nationale valutaer i eurolandene og den herudfra sammenvejede ecu, der efterfølgende

blev omdøbt til euro, findes i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 2001 og tidligere.  
2 Pr. 1. juli 2005 ændrede Rumænien den officielle valuta fra rumænske lei (ROL) til nye rumænske lei (RON). 
3 Pr. 1. januar 2005 ændrede Tyrkiet den officielle valuta fra tyrkiske lira (TRL) til nye tyrkiske lira (TRY). 
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VALUTAKURSER Tabel 12

Islandske 
kroner 
(ISK) 

Schweizer- 
franc 
(CHF) 

Canadiske 
dollar 
(CAD) 

Australske 
dollar 
(AUD) 

Newzea- 
landske 
dollar 
(NZD) 

SDR 
(XDR) 

Nominel 
effektiv 

kronekurs 
(1980 = 100) 

 8,65 474,22 408,39 415,80 367,64 849,63 103,9 
 8,69 469,65 425,08 453,67 398,76 841,42 102,9 
 9,31 455,35 477,44 490,90 437,20 909,13 100,0 
 9,41 462,37 452,28 421,66 359,66 908,10 101,3 
 9,64 464,63 470,26 450,86 369,27 954,73 99,6 
 10,27 478,68 544,49 469,29 367,89 1.065,90 95,6 
 8,56 493,47 537,54 430,51 349,85 1.059,21 96,9 
 8,62 506,47 501,86 427,91 364,87 1.019,83 97,7 
 8,58 488,88 470,27 428,17 382,69 921,93 101,2 
 8,54 481,96 460,64 440,53 397,53 886,70 102,2 
 9,55 481,30 496,12 457,13 422,41 885,50 101,6 

 8,49 475,72 455,68 454,89 397,24 880,56 102,6 
 8,59 473,56 443,07 458,29 408,04 881,85 102,6 
 8,54 475,39 456,68 455,14 401,35 894,70 102,1 
 8,50 478,74 463,19 460,86 397,19 906,78 101,4 
 8,46 483,03 449,88 436,78 381,61 899,94 101,8 
 8,49 489,36 450,81 425,24 385,21 897,76 101,8 
 8,48 486,93 458,45 433,94 392,16 892,92 102,0 
 8,54 483,29 464,63 433,70 399,75 894,64 101,9 
 8,49 482,03 471,76 427,60 401,25 891,73 102,0 
 8,49 482,17 476,78 436,26 406,92 881,27 102,3 
 8,53 488,39 478,24 440,63 400,86 866,03 102,8 
 8,85 484,06 455,72 425,85 397,04 854,61 103,2 

 9,06 481,00 463,33 433,98 399,67 864,25 102,8 
 9,22 480,15 461,52 446,50 409,13 867,74 102,5 
 9,41 480,68 463,26 443,09 412,00 860,94 102,7 
 9,238 481,37 466,18 445,16 414,61 869,85 102,4 
 9,056 481,89 467,44 449,47 421,62 878,40 102,0 
 9,389 483,72 492,75 469,06 433,51 898,06 100,9 
 9,514 478,77 506,37 466,12 420,63 898,26 101,2 
 9,519 480,39 503,42 462,08 422,07 890,28 101,3 
 9,796 481,32 516,28 465,96 425,85 892,35 101,0 
 10,182 481,74 527,43 468,24 433,53 897,54 100,9 
 10,224 482,87 535,03 465,38 436,59 903,30 100,7 
 9,892 481,58 541,07 466,57 436,87 899,70 100,8 
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VALUTAKURSER Tabel 12

Kroner pr. 100 enheder 

Estiske 
kroon 
(EEK) 

Lettiske 
lats 

(LVL) 

Litauiske
litas 
(LTL) 

Polske 
zloty 
(PLN) 

Tjekkiske
koruna 
(CZK) 

Ungarske
forint 
(HUF) 

Hongkong 
dollar 
(HKD) 

Singapore
dollar 
(SGD) 

1995 ............................ … … … … … … … … 
1996 ............................ … … … … … … … … 
1997 ............................ … … … … … … … … 
1998 ............................ … … … … … … … … 
1999 ............................ … … … 176,05 20,19  2,94 … … 
2000 ............................ … … … 186,03 20,95  2,87 … … 
2001 ............................ … … … 203,05 21,88  2,91 … … 
2002 ............................ 47,49 1.279,75 214,79 193,07 24,13  3,06 101,05 439,96 
2003 ............................ 47,49 1.161,21 215,21 169,26 23,34  2,93 84,62 378,02 
2004 ............................ 47,55 1.118,83 215,47 164,73 23,33  2,96 76,89 354,21 
2005 ............................ 47,63 1.070,38 215,82 185,46 25,03  3,00 77,20 360,41 

2004 jan ..................... 47,60 1.110,48 215,69 158,04 22,76  2,82 76,05 347,82 
 feb ..................... 47,62 1.112,41 215,77 153,42 22,68  2,83 75,80 349,45 
 mar .................... 47,61 1.129,47 215,75 156,38 22,58  2,94 77,97 357,52 
 apr ..................... 47,57 1.144,87 215,57 156,35 22,89  2,97 79,70 368,75 
 maj .................... 47,55 1.134,82 215,49 157,48 23,26  2,94 79,55 362,23 
 jun ..................... 47,51 1.132,43 215,31 161,96 23,52  2,94 78,55 357,57 
 jul ...................... 47,52 1.127,35 215,35 166,54 23,57  2,98 77,73 354,16 
 aug .................... 47,53 1.129,21 215,38 167,84 23,51  2,99 78,31 356,07 
 sep ..................... 47,54 1.125,35 215,42 170,03 23,54  3,00 78,06 359,02 
 okt ..................... 47,54 1.111,84 215,41 172,25 23,62  3,01 76,47 355,11 
 nov .................... 47,49 1.092,42 215,23 174,57 23,75  3,03 73,57 346,53 
 dec ..................... 47,51 1.078,20 215,28 179,55 24,25  3,03 71,39 338,20 

2005 jan ..................... 47,55 1.068,52 215,49 182,40 24,55  3,02 72,76 346,10 
 feb ..................... 47,57 1.069,27 215,55 186,71 24,84  3,05 73,33 349,00 
 mar .................... 47,59 1.069,72 215,66 185,94 25,03  3,04 72,27 345,90 
 apr ..................... 47,62 1.070,29 215,77 179,35 24,73  3,002 73,88 348,69 
 maj .................... 47,58 1.069,51 215,60 178,38 24,62  2,953 75,35 355,35 
 jun ..................... 47,58 1.069,63 215,62 183,35 24,79  2,990 78,71 365,99 
 jul ...................... 47,67 1.071,53 216,01 181,99 24,71  3,026 79,70 368,20 
 aug .................... 47,68 1.071,74 216,05 184,48 25,21  3,051 78,09 364,99 
 sep ..................... 47,67 1.071,53 216,01 190,47 25,44  3,034 78,41 362,05 
 okt ..................... 47,69 1.071,32 216,11 190,23 25,15  2,963 80,07 367,12 
 nov .................... 47,67 1.071,33 216,04 187,91 25,49  2,972 81,63 372,68 
 dec ..................... 47,64 1.069,88 215,89 193,61 25,73  2,950 81,09 375,44 
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VALUTAKURSER Tabel 12

Bulgarske  
lev 

(BGN) 

Cypriotiske 
pund 
(CYP) 

Maltesiske lira 
(MTL) 

Rumænske lei
(RON)2 

Slovakiske 
koruna 
(SKK) 

Slovenske tolar
(SIT) 

Tyrkiske  
lira 

(TRY)3 

Sydkoreanske 
won 

(KRW) 

... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... 

... 1.284,63 ... ... ...  3,82 ... 0,5881 

... 1.298,73 ... ... ...  3,61 ... 0,7160 
382,50 1.294,10 1.849,01 0,0287 17,21  3,42 0,0007242 0,6449 
381,21 1.291,67 1.817,41 0,0239 17,41  3,29 0,0005265 0,6324 
381,26 1.272,34 1.744,45 0,0198 17,91  3,18 0,0004399 0,5535 
380,88 1.278,80 1.738,48 0,0184 18,59  3,11 0,0004199 0,5231 
381,02 1.292,11 1.733,39 ... 19,31  3,11 445,32 0,5861 

380,84 1.269,99 1.731,68 0,0181 18,29  3,14 0,0004387 0,4992 
381,43 1.271,50 1.739,24 0,0184 18,38  3,14 0,0004429 0,5053 
382,70 1.271,25 1.746,16 0,0186 18,44  3,13 0,0004598 0,5212 
382,40 1.269,57 1.751,04 0,0183 18,54  3,12 0,0004546 0,5387 
382,29 1.269,83 1.746,91 0,0184 18,52  3,12 0,0004096 0,5268 
380,32 1.276,51 1.747,63 0,0182 18,62  3,11 0,0004098 0,5287 
380,17 1.278,21 1.745,66 0,0182 18,64  3,10 0,0004168 0,5234 
380,21 1.285,75 1.745,12 0,0182 18,54  3,10 0,0004132 0,5277 
380,30 1.289,18 1.739,06 0,0181 18,57  3,10 0,0004046 0,5302 
380,29 1.291,41 1.730,93 0,0181 18,60  3,10 0,0003999 0,5216 
379,95 1.285,95 1.720,67 0,0187 18,79  3,10 0,0003946 0,5267 
380,04 1.283,67 1.719,14 0,0192 19,12  3,10 0,0003969 0,5279 

380,42 1.279,09 1.721,41 0,0195 19,29  3,10 418,56 0,5464 
380,53 1.276,30 1.727,18 0,0203 19,56  3,10 435,17 0,5595 
380,72 1.276,96 1.724,67 0,0205 19,49  3,11 430,19 0,5599 
381,02 1.278,19 1.733,05 0,0205 19,00  3,109 422,41 0,5702 
380,56 1.287,92 1.734,17 0,0206 19,09  3,108 428,05 0,5857 
380,65 1.296,89 1.734,18 0,0206 19,32  3,109 449,62 0,6047 
381,35 1.300,12 1.737,35 209,24 19,18  3,114 462,33 0,5974 
381,42 1.301,37 1.737,64 212,97 19,29  3,114 451,25 0,5942 
381,35 1.301,73 1.737,35 212,52 19,39  3,115 453,99 0,5913 
381,51 1.301,84 1.738,17 207,30 19,17  3,115 456,94 0,5938 
381,42 1.300,69 1.737,62 204,14 19,29  3,115 465,30 0,6083 
381,14 1.299,86 1.736,35 203,73 19,68  3,112 464,79 0,6149 
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VALUTAKURSER Tabel 12

Kroner pr. 100 enheder 

Syd- 
afrikanske 

rand 
(ZAR) 

Kroatiske 
kuna 
(HRK) 

Russiske 
rubel 
(RUB) 

Thailandske 
bath 
(THB) 

Malaysiske 
ringgit 
(MYR) 

Filippinske 
peso 
(PHP) 

Indonesiske 
rupiah 
(IDR) 

Kinesiske 
yuan 

renminbi
(CNY) 

1995 ............................ ... ... ... ... ... ... ... ... 
1996 ............................ ... ... ... ... ... ... ... ... 
1997 ............................ ... ... ... ... ... ... ... ... 
1998 ............................ ... ... ... ... ... ... ... ... 
1999 ............................ 114,22 ... ... ... ... ... ... ... 
2000 ............................ 116,75 ... ... ... ... ... ... ... 
2001 ............................ 98,02 ... ... ... ... ... ... ... 
2002 ............................ 75,07 ... ... ... ... ... ... ... 
2003 ............................ 87,52 ... ... ... ... ... ... ... 
2004 ............................ 93,05 ... ... ... ... ... ... ... 
2005 ............................ 94,17 ... ... ... ... ... ... ... 

2004 jan ..................... 84,96 ... ... ... ... ... ... ... 
 feb ..................... 87,13 ... ... ... ... ... ... ... 
 mar .................... 91,65 ... ... ... ... ... ... ... 
 apr ..................... 94,25 ... ... ... ... ... ... ... 
 maj .................... 91,30 ... ... ... ... ... ... ... 
 jun ..................... 95,21 ... ... ... ... ... ... ... 
 jul ...................... 98,97 ... ... ... ... ... ... ... 
 aug .................... 94,80 ... ... ... ... ... ... ... 
 sep ..................... 93,05 ... ... ... ... ... ... ... 
 okt ..................... 93,15 ... ... ... ... ... ... ... 
 nov .................... 94,60 ... ... ... ... ... ... ... 
 dec ..................... 96,71 ... ... ... ... ... ... ... 

2005 jan ..................... 94,94 ... ... ... ... ... ... ... 
 feb ..................... 95,03 ... ... ... ... ... ... ... 
 mar .................... 93,61 ... ... ... ... ... ... ... 
 apr ..................... 93,52 100,80 20,71 14,57 151,62 10,58 0,0603 69,61 
 maj .................... 92,34 101,60 21,00 14,73 154,47 10,80 0,0619 70,92 
 jun ..................... 90,60 101,75 21,46 14,95 161,03 11,08 0,0635 73,95 
 jul ...................... 92,33 102,05 21,59 14,86 163,61 11,07 0,0632 75,38 
 aug .................... 93,82 101,24 21,31 14,74 161,41 10,85 0,0608 74,91 
 sep ..................... 95,71 100,27 21,45 14,83 161,50 10,85 0,0595 75,22 
 okt ..................... 94,31 101,08 21,74 15,18 164,62 11,17 0,0616 76,78 
 nov .................... 95,05 101,09 21,99 15,39 167,52 11,61 0,0630 78,30 
 dec ..................... 98,82 100,89 21,82 15,30 166,41 11,75 0,0638 77,86 
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