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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 2006 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 2007 
 
 
Nils Bernstein Torben Nielsen Jens Thomsen 
 
 
 
 

Beretning og regnskab - 2006



08-03-2007 17:39:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 36   H:\Aarsberetninger\2006\Hel_ny-08-03-

2007.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

Beretning og regnskab - 2006



 

08-03-2007 17:39:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 36   H:\Aarsberetninger\2006\Hel_ny-08-03-

2007.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

 
 
 
 
 
 

Beretning fra
direktionen 
 
 

Beretning og regnskab - 2006



08-03-2007 17:39:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 36   H:\Aarsberetninger\2006\Hel_ny-08-03-

2007.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

Beretning og regnskab - 2006



 

08-03-2007 17:39:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 36   H:\Aarsberetninger\2006\Hel_ny-08-03-

2007.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

13 

Sammendrag 

 
Højkonjunkturen fortsatte i 2006, arbejdsløsheden faldt til det laveste 
niveau siden første del af 1970'erne, og beskæftigelsen steg til det høje-
ste niveau nogensinde. Der var stadig flere meldinger om flaskehalse. 
Lønstigningerne tog til og forblev højere end hos vores samhandelspart-
nere. Den indenlandsk markedsbestemte inflation steg, men stignings-
takten i det samlede forbrugerprisindeks forblev lav.  

 
Den stærke vækst i det private forbrug afspejlede især væksten i de dis-
ponible indkomster, mens de store stigninger i boligformuerne kun i 
mindre grad blev omsat til forbrug. De seneste års meget høje stignings-
takter i boligpriserne bøjede af i løbet af 2006. Bolig- og erhvervsinve-
steringerne steg kraftigt. Eksporten steg, men langt mindre end impor-
ten. Betalingsbalanceoverskuddet faldt med en tredjedel, men var fort-
sat stort. Som følge af risikoen for en skadelig overophedning af økono-
mien anbefalede Nationalbanken forud for finanslovsforhandlingerne, 
at finanspolitikken for 2007 begrænsede stigningen i den samlede efter-
spørgsel. Regeringen valgte at se tiden an.  

 
Den samlede beskæftigelse voksede i løbet af 2006 med omkring 50.000 
personer, hvoraf 36.000 kom fra arbejdsløshed og aktivering. Antallet af 
udenlandske arbejdere steg med omkring 7.000, mens stigende er-
hvervsfrekvenser – især blandt ældre – mere end modvirkede den under-
liggende tendens til faldende arbejdsstyrke. Denne udvikling vil næppe 
kunne gentages i 2007, så manglen på arbejdskraft vil lægge en dæm-
per på fremgangen i produktionen. Uanset en vis afdæmpning som 
følge af Nationalbankens renteforhøjelser siden slutningen af 2005 vil 
væksten i efterspørgslen fortsat være høj i 2007. Med udsigt til gunstige 
konjunkturer herhjemme og i udlandet er risikoen for en skadelig 
overophedning fortsat til stede.  

 
Overskuddet på de offentlige finanser var over 4 pct. af BNP i 2006. Det 
afspejlede primært den gode konjunktursituation, men også særligt 
høje skatteindtægter fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen. Der blev i 
2006 vedtaget en velfærdsreform med det formål at gøre dansk 
økonomi mere robust over for de kommende årtiers demografiske æn-
dringer.  

Beretning og regnskab - 2006
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Pengeinstitutternes overskud steg atter i 2006, for nogle markant. Der 
var en betydelig udlånsvækst og meget lave tab. Realkreditinstitutternes 
underliggende indtjening faldt generelt i 2006, primært som følge af 
lavere konverteringsaktivitet set i forhold til 2005, hvor aktiviteten var 
særdeles høj. 

 
Verdensøkonomien var fortsat stærk i 2006 med høj vækst i det globale 
BNP og fremgang i verdenshandlen. Stigningen i aktiviteten var bredt for-
delt med tiltagende vækst i Europa, fortsat vækst i USA og Japan og høj 
vækst i Kina og Indien. Der var tegn på stigende inflationspres i flere lan-
de, men inflationen forblev lav.  

 
Den amerikanske centralbank, FED, forhøjede den pengepolitiske rente 
med 0,25 pct. fire gange i løbet af 2006 til 5,25 pct. ultimo året. Den euro-
pæiske centralbank, ECB, forhøjede sin pengepolitiske rente fem gange á 
0,25 pct. i løbet af 2006 og atter til 3,75 pct. i marts 2007. Stramningen af 
pengepolitikken i USA og euroområdet skyldtes risiko for højere inflation. 

 
I både USA og euroområdet steg renten på de toneangivende 10-årige 
statsobligationer i 2006, men ikke så meget som de pengepolitiske renter, 
så rentekurverne blev fladere.  

 
Kronekursen lå i 2006 fortsat stabilt over for euro på et niveau tæt på 
centralkursen i EUs valutakursmekanisme, ERM2. Nationalbanken solgte i 
2006 – primært i februar – netto valuta for 34 mia.kr. I de første to måne-
der af 2007 blev der ikke interveneret, og valutareserven var 178 mia.kr. 
ved udgangen af februar 2007. 

 
I forlængelse af ECBs renteændringer forhøjede Nationalbanken fem 
gange i løbet af 2006 og atter i marts 2007 udlånsrenten, diskontoen og 
foliorenten med 0,25 procentpoint. Derudover forhøjede Nationalban-
ken ensidigt udlånsrenten med 0,1 procentpoint i februar 2006 som 
følge af valutaudstrømning. Efter renteforhøjelsen i marts 2007 var 
udlånsrenten 4,0 pct., mens diskontoen og foliorenten var 3,75 pct. 

 
1. januar 2007 indførte Slovenien euroen som valuta og udtrådte der-
med af ERM2. Udtrædelsen berører ikke vilkårene for den danske krone. 

 
Bulgarien og Rumænien blev 1. januar 2007 optaget i EU, som nu består 
af 27 medlemslande. De foreløbige erfaringer fra 2006 med ændringen 
af stabilitets- og vækstpagten i 2005 er positive, og budgetsituationen i 
de fleste EU-lande – inkl. Frankrig og Tyskland – er blevet forbedret.  
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Den Internationale Valutafond, IMF, foretog i 2006 den regelmæssige 
gennemgang af dansk økonomi. IMF anerkendte den seneste gode øko-
nomiske udvikling. I 2006 afsluttede IMF endvidere sin gennemgang af 
det danske finansielle system som led i sit Financial Sector Assessment 
Program, FSAP. IMF vurderede, at de danske finansielle systemer over-
ordnet set er modstandsdygtige og tilsynet med dem godt. 

 
Nationalbanken påbegyndte i 2006 arbejdet med design af en ny dansk 
seddelserie, som skal afløse den nuværende serie fra 1997. Temaet for 
serien bliver danske broer og landskaber nær broerne eller detaljer fra 
disse landskaber. I sommeren 2006 inviterede Nationalbanken otte 
kunstnere til at udarbejde hvert deres forslag til udseendet af den nye 
seddelserie, og i januar 2007 blev Kaspar Bonnén og Karin Birgitte Lund 
bedt om hver især at viderebearbejde deres idéoplæg. I maj 2007 vil 
Nationalbanken offentliggøre, hvem af de to der udvælges som kunst-
ner til den nye danske seddelserie.  

 
I 2006 blev der udsendt to nye tårnmønter og to nye eventyrmønter. 
Både tårnserien og eventyrserien afsluttes i 2007. Tårnmøntserien aflø-
ses af en ny møntserie, hvor motivet bliver skibe. I anledning af Det In-
ternationale Polarår udsendes en ny møntserie med motiver fra polar-
områderne. 

 
Nationalbanken havde i 2006 et overskud på 2,2 mia.kr. mod 4,9 mia.kr. 
i 2005. Faldet skyldes primært, at kursreguleringerne var negative med 
0,7 mia.kr. mod positive kursreguleringer i 2005 på 1,2 mia.kr., samt at 
der i 2005 var en ekstraordinær indtægt på 0,8 mia.kr. Efter dækning af 
årets negative kursreguleringer ved overførsel af 0,7 mia.kr. fra kurs-
reguleringsfonden er der 2,9 mia.kr. til disposition, hvoraf 0,6 mia.kr. 
henlægges til sikringsfonden, og 2,3 mia.kr. overføres til staten. 
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Dansk økonomi 

Højkonjunkturen fortsatte i Danmark i 2006. Den høje vækst blev drevet af 
en stærk indenlandsk efterspørgsel med store stigninger i det private for-
brug, boligbyggeriet og virksomhedernes investeringer. Eksporten steg 

kraftigt, men langt mindre end importen, og overskuddet på betalingsba-
lancens løbende poster blev reduceret med en tredjedel i forhold til året før. 

Arbejdsløsheden faldt markant til det laveste niveau siden første del af 
1970'erne, men løn- og prisstigningerne forblev lave, om end stigende, 
trods den udbredte mangel på arbejdskraft. 

Den stærke økonomiske udvikling og de ekstraordinært høje indtæg-
ter fra olie- og gasaktiviteter i Nordsøen afspejlede sig i et stort over-
skud på de offentlige finanser. 

Risikoen for en overophedning af den danske økonomi med skadelige 
konsekvenser i fremtiden tiltog gennem 2006. 
 
INTERNATIONAL BAGGRUND1  

Verdensøkonomien var fortsat stærk i 2006. Væksten i det globale BNP 
var 5 pct., og verdenshandlen viste også fremgang. Den stigende aktivi-
tet var bredt fordelt med tiltagende vækst i Europa, fortsat vækst i USA 
og Japan og høj vækst i Kina og Indien. Den Internationale Valutafond, 
IMF, vurderede, at Rusland, Afrika og Mellemøsten også oplevede øko-
nomisk fremgang. Der var tegn på stigende inflationspres i flere lande, 
men inflationsniveauet var stadig lavt.   

I USA steg BNP i 2006 med 3,3 pct. på linje med året før, jf. figur 1. Der 
var dog tegn på en vis afbøjning af væksten efter flere års højkonjunk-
tur. Afmatningen var især tydelig på boligmarkedet, hvor investerin-
gerne faldt, og priserne stagnerede. Det private forbrug bidrog fortsat 
væsentligt til stigningen i produktionen, om end vækstraten aftog lidt 
til 3,2 pct. Beskæftigelsessituationen var god, og en stigende beskæfti-
gelse i servicesektoren mere end opvejede nedgangen i industrien. På 
baggrund af et tiltagende kapacitetspres fortsatte den stærke vækst i 
erhvervsinvesteringerne. 

Den robuste udvikling i den indenlandske efterspørgsel gav sig også 
udslag i en klar opgang i importen. Væksten i eksporten var tilsvarende 

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

2006. Medmindre andet er nævnt, er der i disse tilfælde anvendt skøn fra OECD, Economic Outlook, 
nr. 80, december 2006. 
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stærk, og underskuddet på betalingsbalancen blev på 6,6 pct. af BNP, 
samme høje niveau som året før. 

Lønstigningerne tiltog i takt med, at ledigheden faldt gennem året. 
Kerneinflationen, målt som forbrugerprisindekset ekskl. energi og føde-
varer, nåede op på 2,9 pct. år-til-år i efteråret, men faldt derefter lidt. 
Forbrugerpriserne var i december 2006 2,5 pct. højere end i december 
2005. 

I 1. halvår fortsatte den amerikanske centralbank, FED, stramningen af 
pengepolitikken, som blev påbegyndt medio 2004. Den pengepolitiske 
rente blev forhøjet fire gange med i alt 1 procentpoint, jf. figur 2. Efter 
den seneste forhøjelse i juni 2006 var renten 5,25 pct. Bag beslutningen 
om ikke at forhøje renten yderligere lå den aftagende vækst og en for-
ventning om faldende inflationspres over tid.  

 
Euroområdets vækst var tiltagende i 2006, og BNP steg med 2,6 pct. Op-
svinget havde baggrund i en stigende indenlandsk efterspørgsel. 
Væksten i investeringerne gik op, og der var fremgang i det private for-
brug, som steg med 1,8 pct. i forhold til året før. Ledigheden faldt yder-
ligere gennem året til 7,5 pct. i december. 

Kerneinflationen i euroområdet lå stabilt omkring 1,5 pct. år-til-år i 
2006. Målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, faldt 

VÆKST I BRUTTONATIONALPRODUKTET, BNP Figur 1
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Kilde: 

Realvækst i BNP. 
Danmarks Statistik og Reuters EcoWin. 
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inflationen til omtrent samme niveau i sensommeren som følge af faldet 
i energipriserne. Mod årets slutning lå inflationen lige under 2 pct. Den 
europæiske centralbank, ECB, forhøjede sin pengepolitiske rente fem 
gange i 2006 til 3,5 pct. Renten blev yderligere forhøjet til 3,75 pct. i 
marts 2007. ECB begrundede stramningen af pengepolitikken med risi-
koen for højere inflation, jf. side 32. 

I Asien fortsatte den økonomiske fremgang med høj vækst i især 
Kina. På linje med tidligere år voksede det kinesiske BNP i 2006 med 
omkring 10 pct. med stærk vækst i eksport og investeringer. En stram-
ning af pengepolitikken havde dog sammen med administrative til- 
tag en vis afdæmpende effekt på investeringsvæksten. Betalingsba-
lanceoverskuddet skønnes at have nået 8 pct. af BNP, og den kinesiske 
centralbank tillod en vis løbende styrkelse af valutaen, renminbien,  
over for dollaren. Den effektive renminbi-kurs blev dog ikke styrket i 
2006. 

Opsvinget i Japan fortsatte i 2006, og BNP steg med 2,2 pct. Det pri-
vate forbrug voksede knap så meget som året før, men bidrog sammen 
med kraftig vækst i eksporten og fremgang i erhvervsinvesteringerne til 
aktivitetsstigningen. Stigningen i forbrugerpriserne var lav, og kerneinfla-
tionen forblev negativ. På baggrund af den fortsatte opgang i japansk 

PENGEPOLITISKE RENTER Figur 2
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økonomi forlod den japanske centralbank nulrentepolitikken og for-
højede i juli 2006 den pengepolitiske rente til 0,25 pct. og yderligere til 
0,5 pct. i februar 2007.  

I Storbritannien blev BNP-væksten på 2,7 pct. i 2006 trukket af en 
robust fremgang i den indenlandske efterspørgsel. Stigende beskæfti-
gelse var med til at understøtte det private forbrug. Efter en svag udvik-
ling året før var der i 2006 atter fremgang på boligmarkedet med hus-
prisstigninger i underkanten af 10 pct. Som følge af øget immigration 
og stigende erhvervsfrekvens steg arbejdsstyrken mere end beskæftigel-
sen, og arbejdsløsheden øgedes lidt til 5,5 pct. Lønstigningstakten var 
svagt aftagende, mens stigningen i HICP tiltog til 3,0 pct. år-til-år i de-
cember. Den pengepolitiske rente blev forhøjet i august og november 
2006 samt i januar 2007 med i alt 0,75 procentpoint til 5,25 pct. 

Den økonomiske udvikling i Sverige var stærk i 2006 med høj vækst i 
det private forbrug og investeringerne. De seneste års fremgang i akti-
viteten gav i 2006 anledning til en markant stigning i beskæftigelsen. 
Et øget indenlandsk prispres betød, at inflationen begyndte at stige fra 
et lavt niveau. Den svenske centralbank strammede pengepolitikken i 
løbet af 2006 med forhøjelser af renten fra 1,50 pct. til 3 pct. og yderli-
gere til 3,25 pct. i februar 2007. 

I Norge steg den indenlandske efterspørgsel stærkt i 2006, og BNP 
voksede med 2,9 pct. Presset på arbejdsmarkedet blev større, og ledighe-
den faldt til 2,8 pct. i december. Forbrugerprisinflationen var stigende, 
mens kerneinflationen forblev omkring 1 pct. år-til-år. Den norske cen-
tralbank forhøjede den pengepolitiske rente med i alt 1,25 procentpoint 
til 3,50 pct. i 2006 og yderligere til 3,75 pct. i januar 2007.   

De 10-årige renter steg i første halvdel af året både i USA og Tyskland. 
Derefter var de lange renter generelt faldende frem til december, og 
rentefaldet var størst i USA. Indsnævringen af det lange rentespænd 
mellem USA og Tyskland afspejlede bl.a., at stramningen af pengepoli-
tikken i USA ophørte, mens der fortsat var forventning om yderligere 
stramninger i euroområdet. I årets løb blev euroen styrket mærkbart over 
for dollaren og yennen. 

De seneste års store olieprisstigninger fortsatte frem til august, hvor 
prisen på en tønde Brent-olie nåede over 75 dollar. Herefter faldt olie-
prisen dog tilbage til primo 2006 niveauet omkring 60 dollar. Underlig-
gende blev olieprisen i 2006 holdt oppe af den stærke globale efter-
spørgsel. De store prisudsving afspejlede bl.a. skiftende usikkerhed om-
kring udbudssituationen, herunder uro i Nigeria og Mellemøsten, kom-
bineret med begrænset ledig kapacitet i produktionen. Den høje 
globale vækst viste sig også i en betydelig stigning i priserne på andre 
råvarer, herunder især industrielle metaller, gennem året. 
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DANSK ØKONOMI 

Højkonjunkturen fortsatte i 2006 med en vækst i BNP af samme størrelse 
som i 2005, jf. tabel 1. Beskæftigelsen voksede markant, og arbejdsløshe-
den faldt med 34.000 til det laveste niveau siden første del af 1970'erne, 
jf. figur 3. Stadigt flere meldinger om flaskehalse i mange sektorer og re-
gioner indikerede, at beskæftigelsesstigningen ikke fuldt ud tilfredsstille-
de efterspørgslen efter arbejdskraft. Der var især ledige job inden for byg-
geriet og servicesektoren. 

Arbejdsstyrken blev i 2006 udvidet med 15.000 personer, jf. tabel 2. 
Den konjunkturbetingede tilgang til arbejdsstyrken oversteg dermed 
det fald, der i disse år følger af den demografiske udvikling. Tilgangen 
af udenlandsk arbejdskraft androg omkring 7.000 personer. 

Det store pres på arbejdsmarkedet førte til, at lønstigningerne var lidt 
højere i 2006 end i 2005. Tendensen til højere lønstigninger sås i de fle-
ste brancher, især hvor ledigheden var lavest. For den private sektor som 
helhed steg lønstigningstakten til 3,1 pct. år-til-år i 4. kvartal. Lønud-
viklingen i Danmark lå i 2006 over lønudviklingen i euroområdet og hos 

HOVEDTAL FOR DANSK ØKONOMI Tabel 1

Realvækst i forhold til året før, pct. 2002 2003 2004 2005 2006 

BNP   0,5 0,4 2,1 3,1 3,2 

Privat forbrug ................................................ 1,5 1,0 4,7 4,2 3,0 
Offentligt forbrug og investeringer ............. 1,5 0,2 2,2 1,2 0,3 
Erhvervsinvesteringer .................................... 0,8 -3,0 1,4 7,4 15,5 
Boliginvesteringer ......................................... 0,8 11,8 14,4 16,7 8,9 

Indenlandsk efterspørgsel ekskl. lager-      
investeringer .................................................. 1,4 0,7 4,0 4,4 4,3 
Lagerinvesteringer1 ........................................ 0,3 -0,5 0,1 -0,1 0,3 

Indenlandsk efterspørgsel i alt ..................... 1,7 0,2 4,1 4,3 4,6 

Eksport ........................................................... 4,1 -1,0 2,2 7,3 9,9 
Import ............................................................. 7,5 -1,6 7,0 10,8 13,8 
Nettoeksport1 ................................................. -1,1 0,2 -1,7 -1,0 -1,3 

Ledighed, pct. af arbejdsstyrken .................. 5,2 6,2 6,4 5,7 4,5 
Forbrugerprisindeks2, vækst i pct. ................ 2,4 2,0 0,9 1,7 1,9 
Boligprisindeks3, vækst i pct. ......................... 2,5 5,4 9,7 22,7 18,5 

Betalingsbalance, pct. af BNP ....................... 2,5 3,4 3,1 3,8 2,4 
Offentlig budgetsaldo, pct. af BNP .............. 0,2 -0,1 1,9 4,6 4,3 

Privat opsparingsoverskud4, pct. af BNP ...... 2,3 3,5 1,2 -0,8 -1,9 

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger. 
1 Bidrag til vækst i BNP. 
2 EU-harmoniseret forbrugerprisindeks, HICP. 
3 Realkreditrådets kvartalsvise ejendomsprisstatistik for parcel- og rækkehuse, vækst 4. kvartal-4. kvartal. 
4 Betalingsbalance minus offentlig budgetsaldo (forskel ved afrunding). 
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vores øvrige samhandelspartnere, jf. figur 4. De højere danske lønstig-
ninger skal ses i lyset af, at arbejdsmarkedet i en længere årrække har 
været strammere end i euroområdet, jf. boks 1. 

Kerneinflationen, der er ekskl. prisændringer på energi og fødevarer, 
steg. Den indenlandsk markedsbestemte inflation (IMI) beskriver alene 
udviklingen i de priser, der fastsættes på markedsmæssige vilkår i Dan- 

ARBEJDSLØSHED Figur 3
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Anm.: 
Kilde: 

Sæsonkorrigeret kvartalsserie. 
Danmarks Statistik. 

  

 

DET DANSKE ARBEJDSMARKED  Tabel 2

1.000 personer, årsgennemsnit 2002 2003 2004 2005 2006 

Lønmodtagere:      
   Privat sektor ........................................................ 1.728 1.706 1.711 1.734 1.781 
   Offentlig sektor .................................................. 833 820 821 818 816 
Selvstændige .......................................................... 182 180 174 174 177 
Beskæftigede i alt .................................................. 2.743 2.706 2.707 2.726 2.775 
Ledige ..................................................................... 146 171 177 158 124 
Arbejdsstyrke ......................................................... 2.889 2.878 2.884 2.884 2.899 

Personer i uddannelsesmæssige ordninger1 ........ 47 40 40 38 35 
Personer på overgangsydelse og efterløns-      
modtagere under 65 år2 ........................................ 125 127 128 132 137 
Personer på orlov inkl. barselsorlov ..................... 53 55 56 57 56 

Ledighed, pct. af arbejdsstyrken .......................... 5,2 6,2 6,4 5,7 4,5 
Ledighed, EU-definition, pct. af arbejdsstyrken .. 4,6 5,4 5,5 4,8 3,8 

Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 
1 Uddannelsesmæssige ordninger dækker vejlednings- og opkvalificeringsforløb samt integrationsuddannelse. 
2 65-66-årige efterlønsmodtagere udgjorde i 2002: 55.000, 2003: 59.000, 2004: 59.000, 2005: 34.000, og 2006: 7.000. 
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mark. I lighed med kerneinflationen var der en klar stigning i IMI i 2006, 
jf. figur 5. Det øgede pres på de indenlandske priser stammede dels fra 
lønomkostningerne og dels fra en genopretning af virksomhedernes 

 

STIGNING I FORBRUGERPRISERNE OG IMI  Figur 5
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Kilde: 

EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP. IMI er et udtryk for den indenlandske markedsbestemte inflation i
Danmark. 
Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 

LØNSTIGNINGER I DANMARK OG UDLANDET  Figur 4
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Kilde: 

Samlet udland udgøres af de lande, som indgår i indekset for den effektive kronekurs. Lønstigningerne vedrører
fremstillingsvirksomhed og er sammenvejet med vægtene i det effektive kronekursindeks. 
OECD, Danmarks Statistik, Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger. 
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avancer, der havde været lidt klemte af de seneste års høje energi- og 
importprisstigninger. Stigningstakten for det samlede EU-harmoniserede 
forbrugerprisindeks, HICP, blev 1,9 pct. for året som helhed. Inflationen 
aftog i efteråret, fordi energipriserne faldt tilbage til omtrent det ni-
veau, de havde ved årets start. 

Finanspolitikken har gennem de seneste år været lempelig, men det 
samlede offentlige forbrug voksede dog mindre i 2006 end i 2005. De 
offentlige bygge- og anlægsinvesteringer steg, bl.a. som følge af bygge-
projekter forud for kommunalreformen. 

Det private forbrug, der har været den væsentligste drivkraft bag op-
svinget i dansk økonomi, voksede med 3,0 pct. i 2006. Samtidig fortsatte 
det private boligbyggeri med at stige. Forbrugsvæksten afspejlede især 
væksten i de disponible indkomster, mens de store stigninger i boligfor-
muerne kun i mindre grad blev omsat til forbrug. 

Priserne på boliger fortsatte med at stige kraftigt, men mod slut-
ningen af året bøjede stigningerne af. Faldet i prisstigningstakten skal 
bl.a. ses i lyset af, at renterne steg, især i den korte ende af rentekurven. 
Antallet af boliger til salg steg mærkbart i årets løb, og boligmarkedet 
blev i højere grad købers marked. Væksten i husholdningernes låntag-
ning i penge- og realkreditinstitutter var fortsat på et højt niveau, men 
aftog lidt gennem året til 12 pct. år-til-år i december, jf. figur 6. Særligt 
husholdningernes optagelse af afdragsfrie realkreditlån steg, og de af-
dragsfrie lån udgjorde lidt over en tredjedel af husholdningernes 
samlede realkreditlån ultimo 2006. 

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅNSVÆKST Figur 6
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Anm.: Inkl. udlån fra danske pengeinstitutters enheder i udlandet. Ultimo kvartalet. Sidste observation er 4. kvartal 2006. 
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LØN, PRODUKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE Boks 1 

Lønstigningerne har i en længere periode været højere i Danmark end hos vores han-

delspartnere, herunder i euroområdet. Således er danske industriarbejderes timeløn ste-

get med i gennemsnit 3,8 pct. om året siden 1996, mens gennemsnittet for industriarbej-

derne i euroområdet i samme periode var 2,6 pct. Lønstigningerne i den samlede private 

sektor har også været højere i Danmark end i euroområdet. 

Samtidig har udviklingen i beskæftigelsen været relativt svagere i Danmark, jf. figu-

ren. Det skal også ses i lyset af, at den danske arbejdsstyrke kun er steget beskedent de 

seneste ti år, mens arbejdsstyrken i euroområdet har været støt stigende. Udviklingen 

har betydet, at erhvervsfrekvensen i euroområdet er kommet nærmere den danske, som 

er blandt de højeste i verden. Arbejdsmarkedet har derfor været mere stramt i Danmark, 

hvor ledigheden er faldet fra 9 til 5 pct. af arbejdsstyrken fra 1996 til 2006, end i euro-

området, hvor ledigheden faldt fra 10 til 8 pct. i samme periode. 

 

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DEN PRIVATE SEKTOR  
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Anm.: 
Kilde: 

Årsserier. Tallene for 2006 er OECDs skøn. 
OECD, Economic Outlook nr. 80. 

 

Da den samlede produktion er steget stort set lige meget i Danmark og euroområdet 

siden 1996, har produktiviteten, målt som produktion pr. beskæftiget, udviklet sig mere 

gunstigt i Danmark. Opgjort som produktion pr. time er produktiviteten imidlertid ste-

get lidt mere i euroområdet end i Danmark fra 1996 til 2005. Forskellen i de to opgø-

relser afspejler, at antallet af arbejdstimer pr. beskæftiget er steget i Danmark og faldet 

i euroområdet. Det er et velkendt problem, at forskellige produktivitetsmål ofte giver 

forskellige resultater, hvilket både afspejler begrebsmæssige problemer, og at opgø-

relserne af produktivitet er behæftet med stor usikkerhed som følge af måleproblemer. 

Lønudviklingen i forhold til euroområdet og andre handelspartnere anvendes ofte 

som udgangspunkt for en vurdering af udviklingen i konkurrenceevnen. Den reale ef-

fektive kronekurs baseret på timelønninger er således et udtryk for den relative løn i 

Danmark og udlandet, målt i samme valuta. Siden 1996 er den reale effektive kronekurs 

styrket med omkring 7 pct. som følge af de højere lønstigninger herhjemme, hvilket 

indikerer en forringelse af konkurrenceevnen, jf. figur 7, side 26. Valutakursændringer 
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har givet anledning til mere kortsigtede udsving i den reale effektive kronekurs. Disse 

udsving mindskes dog af, at valutakursændringerne over for vores væsentligste handels-

partner, euroområdet, er minimale som følge af fastkurspolitikken. Ses de seneste ti år 

under et, har valutakursbevægelser stort set ikke påvirket den reale effektive kurs. 

I vurderingen af danske virksomheders evne til at konkurrere med udenlandske virk-

somheder på såvel eksport- som hjemmemarkedet kan den reale effektive kronekurs 

dog ikke stå alene. Eksempelvis vil en styrkelse af den reale effektive kronekurs baseret 

på timelønninger ikke være udtryk for en forringelse af konkurrenceevnen, hvis produk-

tiviteten er steget tilsvarende mere i Danmark end i udlandet. Mere generelt påvirkes 

konkurrenceevnen også af andre faktorer, der er svære at måle præcist, fx effektivitet 

og fleksibilitet i produktionen, evnen til at omstille til produkter, som forbrugerne er vil-

lige til at betale gode priser for, samt stabilitet i rammerne for virksomhedernes drift og 

de makroøkonomiske forhold. 

Det kan derfor være nyttigt også at se på udviklingen i eksporten. Siden 1996 er indu-

strieksportens markedsandel faldet ca. 13 pct. opgjort i mængder. Opgøres markedsan-

delen i værdier, er faldet kun ca. 6 pct., da prisudviklingen på dansk industrieksport har 

været gunstig. Tendensen til faldende markedsandele ses også i andre vesteuropæiske 

lande, mens en række lande i Asien og Østeuropa har vundet markedsandele. 

Industrieksporten er i faste priser vokset med i gennemsnit ca. 6 pct. om året siden 

1996, hvilket stort set er på linje med udviklingen i den samlede eksport af varer og tje-

nester. Den pæne eksportvækst har bidraget til at sikre et fortsat overskud på handels-

balancen. Bortset fra i 1998 har også betalingsbalancens løbende poster udvist overskud 

de seneste ti år. De højere lønstigninger har således ikke givet sig udslag i problemer 

med den samlede balance over for udlandet. 

Samtidigt har lønsomheden af virksomhedernes produktion i Danmark været god, på 

trods af at de totale lønomkostninger pr. time i industrien ligger højt internationalt set, 

jf. figuren. Fremadrettet vil et højere lønniveau i Danmark end i udlandet stille krav om 

fortsat fleksibilitet og omstillingsevne hos medarbejdere og virksomheder. 
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Anm.: 
Kilde: 

Lønomkostninger omfatter timeløn, pensionsbidrag, sociale bidrag mv. 
Bureau of Labor Statistics.  
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Virksomhedernes investeringer i maskiner og andet materiel steg betyde-
ligt. Udvidelsen af produktionskapaciteten gennem større kapitalindsats 
skal ses i lyset af det stramme arbejdsmarked. Den høje investeringstil-
bøjelighed afspejlede desuden det fortsat lave renteniveau. Erhvervenes 
bygge- og anlægsinvesteringer steg også i 2006 efter flere års svag udvik-
ling. Væksten i erhvervenes låntagning i penge- og realkreditinstitutter 
steg, og i december var låntagningen 19 pct. højere end i december 2005. 

Som i tidligere højkonjunkturer gav den stærke vækst i den indenland-
ske efterspørgsel anledning til en kraftig stigning i importen. En del af 
baggrunden for væksten i importen på 14 pct. var, at den danske øko-
nomi i 2006 befandt sig tæt på sin kapacitetsgrænse, og at det derfor 
var svært at øge produktionen yderligere. Der var en stigning i importen 
af såvel forbrugsvarer som varer til erhverv, herunder råvarer og halv-
fabrikata til anvendelse i produktionen. 

Eksporten steg med 10 pct., hvilket var bemærkelsesværdigt i lyset af 
presset på den hjemlige produktionskapacitet. Salget til udlandet nød 
godt af høj eller tiltagende vækst hos vores væsentligste handelspartnere. 
Industrieksportens markedsandele skønnes at være stort set uændrede fra 
2005 til 2006. Den positive udvikling i eksporten tyder på, at danske 
virksomheders konkurrenceevne stadig er god, jf. boks 1.  

Den nominelle effektive kronekurs blev styrket med 1 pct. gennem 
2006, især som følge af euroens styrkelse over for dollaren, jf. figur 7. 
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Kilde: 

Den reale effektive kronekurs baseret på forbrugerpriser angiver udviklingen i danske priser i forhold til udlan-
dets, målt i fælles valuta. Den reale kronekurs baseret på timelønninger i industrien angiver udviklingen i de dan-
ske lønninger i forhold til udlandets, målt i fælles valuta. 
OECD, Danmarks Statistik, Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger. 
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Den reale effektive kronekurs baseret på forbrugerpriser blev styrket til-
svarende, da prisstigningerne i Danmark lå på niveau med det vægtede 
gennemsnit af prisstigningerne i udlandet. Baseret på timelønninger 
blev den reale effektive kronekurs styrket lidt mere som følge af den 
stærkere lønudvikling i Danmark. Styrkelsen af den reale kronekurs indi-
kerer en mindre forringelse af konkurrenceevnen i 2006. 

Overskuddet på handelsbalancen faldt i 2006 som følge af den krafti-
ge importvækst, jf. figur 8. Bytteforholdet var stort set uændret i for-
hold til 2005, om end sommerens høje oliepriser gav en midlertidig for-
bedring. Betalingsbalancen udviste fortsat et pænt overskud på 2,4 pct. 
af BNP. Fraværet af tidligere tiders store rentebetalinger på udlandsgæl-
den har medvirket til at holde betalingsbalanceoverskuddet oppe de 
senere år. 

Den gode konjunktursituation afspejlede sig i et overskud på de of-
fentlige finanser på 4,3 pct. af BNP, både som følge af høje indtægter 
fra skatter og afgifter og lave udgifter til fx dagpenge. Det store over-
skud skyldtes også, at de høje energipriser gav anledning til særligt høje 
skatteindtægter fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen. 

De kommende årtiers demografiske ændringer vil lægge pres på de 
offentlige finanser i fremtiden. Der blev i 2006 vedtaget en velfærdsre-
form med det formål at gøre dansk økonomi mere robust over for disse 
ændringer. Det primære sigte var at øge tilbagetrækningsalderen via en 

 

HANDELS- OG BETALINGSBALANCE Figur 8
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Anm.: 
Kilde: 

Handelsbalancen ekskl. skibe ifølge udenrigshandelsstatistikken. Fire kvartalers sum af saldoen. 
Danmarks Statistik. 
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forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen med to år. Reformen vil 
blive indfaset gradvist fra 2019. På sigt er det planen, at tilbagetræk-
ningsalderen reguleres yderligere i takt med udviklingen i levetiden. 

 
ØKONOMISKE UDSIGTER 

Den gunstige konjunkturudvikling ventes at fortsætte i 2007. En vis ned-
gang i væksten i den indenlandske efterspørgsel må dog imødeses efter 
den stærke fremgang i 2006 som følge af renteforhøjelserne siden slut-
ningen af 2005 og afdæmpningen af boligmarkedet. Det private forbrug 
ventes nogenlunde at følge fremgangen i de disponible indkomster. De 
tidligere års store stigninger i boligformuerne er kun i mindre grad 
blevet omsat til forbrug, så der er tilsvarende ikke grund til at tro, at 
opbremsningen på ejendomsmarkedet i nogen væsentlig grad vil dæm-
pe forbruget. Det høje indenlandske aktivitetsniveau vil betyde, at mar-
kedsandelene på eksportmarkederne næppe kan opretholdes fuldt ud. 
På den anden side vil det gavne eksportudviklingen, hvis forventningen 
om høj vækst hos vores samhandelspartnere indfries. 

Med disse forudsætninger øges kapacitetspresset i dansk økonomi 
yderligere. Manglen på arbejdskraft ventes også at præge 2007 og vil 
lægge en dæmper på fremgangen i produktionen. Den demografiske 
udvikling tilsiger i sig selv en faldende arbejdsstyrke. Det kan modvirkes 
af en fortsat øget deltagelse på arbejdsmarkedet eller import af arbejds-
kraft. 

I efteråret 2006 anbefalede Nationalbanken, at finanspolitikken for 
2007 begrænsede stigningen i den samlede efterspørgsel. Regeringen 
valgte at se tiden an og tilrettelagde finanspolitikken efter at have en 
neutral effekt på BNP-væksten i 2007.  
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Penge- og valutapolitikken 

Kronekursen lå i 2006 fortsat stabilt over for euro tæt på centralkur-
sen. 

Nationalbanken solgte i 2006 netto valuta for 34 mia.kr. i forbindelse 
med interventioner i valutamarkedet. Stort set alle interventionerne 
fandt sted i forbindelse med valutaudstrømning i februar, hvor National-
banken ensidigt forhøjede udlånsrenten med 0,1 procentpoint. Der blev 
ikke interveneret i de to første måneder af 2007. Ved udgangen af feb-
ruar 2007 var valutareserven 178 mia.kr. 

ECB forhøjede sine pengepolitiske renter fem gange i løbet af 2006 med 
i alt 1,25 procentpoint. I marts 2007 satte ECB sine renter op med yderlige-
re 0,25 procentpoint. Disse renteforhøjelser blev alle fulgt af National-
banken. Efter renteforhøjelsen i marts var Nationalbankens udlånsrente 
4,0 pct., og spændet til ECBs minimumsbudrente var 0,25 procentpoint. 

I begyndelsen af 2006 foretog Nationalbanken en mindre ændring af 
rammerne for penge- og realkreditinstitutternes indskud på foliokonti. 
De øvrige pengepolitiske instrumenter blev ikke ændret i 2006. I be-
gyndelsen af 2007 blev der gennemført mindre tilpasninger af be-
stemmelserne for sikkerhedsstillelse ved pengepolitiske lån i National-
banken. 

Løbetiden på Nationalbankens pengepolitiske udlån og indskudsbe-
viser vil i maj 2007 blive ændret fra 14 til 7 dage. Ændringen sker for at 
reducere de store udsving i dag-til-dag renten, som kan forekomme i 
perioder forud for forventede renteændringer. 

1. januar 2007 indførte Slovenien euroen som valuta og udtrådte der-
for af ERM2. Ændringen i deltagerkredsen i ERM2 berører ikke vilkårene 
for den danske krone. 

 
RAMMERNE FOR FASTKURSPOLITIKKEN 

Den danske penge- og valutapolitik er rettet mod at holde kronen stabil 
over for euro. I euroområdet har pengepolitikken som mål at holde in-
flationen under, men tæt på 2 pct. Ved at holde kronen stabil over for 
euro skabes en ramme for en lav og stabil inflation i Danmark på lidt 
længere sigt.  

Fastkurspolitikken indebærer, at Nationalbankens rentesatser nor-
malt følger de renter, som Den Europæiske Centralbank, ECB, fastsæt-
ter for euroområdet. Nationalbanken udjævner mindre udsving i kro-
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nekursen ved intervention i valutamarkedet via køb og salg af frem-
med valuta mod kroner. Opstår mere vedvarende tendenser til styr-
kelse eller svækkelse af kronen, foretager Nationalbanken en ensidig 
renteændring.  

Da de pengepolitiske renter er reserveret til styring af kronekursen, 
kan de ikke samtidig anvendes til andre formål. Andre forhold end 
kronekursen – fx konjunktursituationen – kan derfor ikke inddrages i de 
pengepolitiske overvejelser. Det stiller krav om, at finanspolitikken er 
orienteret mod en stabil samfundsøkonomi, så både overophedning og 
stor arbejdsløshed undgås.  

Den formelle ramme for den danske fastkurspolitik er det europæiske 
valutasamarbejde, ERM2 (Exchange Rate Mechanism 2). Danmark del-
tager i samarbejdet med en centralkurs på 7,46038 kroner pr. euro. I 
kraft af Danmarks stabilitetsorienterede økonomiske politik blev der 
forud for Danmarks indtræden i ERM2 aftalt et mere snævert udsvings-
bånd for kronekursen på +/- 2,25 pct. i forhold til centralkursen. Stan-
dardbredden på udsvingsbånd i ERM2 er +/- 15 pct. Euroen er i centrum 
i ERM2-samarbejdet, og de øvrige deltagende valutaer har central-
kurser i forhold til euroen, men ikke i forhold til hinanden. Hvis en af 
valutakurserne bevæger sig ud på en af udsvingsgrænserne, skal både 
ECB og det pågældende deltagerlands centralbank sikre, at valuta-
kursen holdes inden for udsvingsbåndet. De øvrige deltagerlande har 
ingen interventionsforpligtelse. Nationalbanken vil således ikke skulle 
intervenere i valutamarkedet, hvis der opstår pres mod en af de andre 
valutaer i ERM2. 

Nationalbanken har valgt at stabilisere kronens kurs tæt på central-
kursen, og kronekursen lå i hele 2006 stabil på et niveau tæt ved cen-
tralkursen, jf. figur 9. I det meste af perioden siden introduktionen af 
euroen i 1999 har det været muligt at holde kronen stabil uden større 
penge- og valutapolitiske indgreb fra Nationalbankens side. 

I 2006 deltog ud over Danmark og ECB også Cypern, Estland, Letland, 
Litauen, Malta, Slovakiet og Slovenien i ERM2. Pr. 1. januar 2007 ind-
førte Slovenien euroen som valuta, jf. side 74, og udtrådte derfor af 
ERM2. Ændringen i deltagerkredsen berører ikke vilkårene for den 
danske krone. I forbindelse med Sloveniens udtræden af ERM2 og den 
samtidige indtræden af Bulgarien og Rumænien i EU blev der 
foretaget nogle mindre tekniske justeringer af centralbankaftalen om 
ERM2.1 

 
 

  1
 Aftalen kan ses på www.nationalbanken.dk. 
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ECBs PENGEPOLITIK  

ECB har som mål at holde inflationen i euroområdet under, men tæt på 
2 pct. på mellemlangt sigt. De pengepolitiske beslutninger i euroom-
rådet foretages på grundlag af omfattende økonomiske og monetære 
analyser, som har til formål at vurdere fremtidige risici for prisstabili-
teten.  

Forbrugerpriserne i euroområdet målt ved det EU-harmoniserede 
forbrugerprisindeks (HICP) steg i 2006 med 2,2 pct. i forhold til 2005. I 2. 
halvår faldt energipriserne, hvorved inflationen kom under 2 pct. for 
første gang siden begyndelsen af 2005. Kerneinflationen (år-til-år 
væksten i HICP ekskl. energi og fødevarer) lå gennem hele året omkring 
1,5 pct. Gennem 2006 tegnede det økonomiske opsving i euroområdet 
sig stadigt tydeligere i de realøkonomiske indikatorer, og såvel penge- 
som kreditvæksten var vedvarende robust. I løbet af 2006 opjusterede 
ECB sine fremskrivninger af væksten i euroområdet i 2006 og 2007, og i 
sine pressemeddelelser gav ECB gennem hele året udtryk for, at den 
økonomiske udvikling medførte risiko for et opadgående prispres på 
mellemlangt sigt. 

Gennem 2006 fortsatte ECB med den tilpasning af niveauet for sin 
pengepolitiske rente, minimumsbudrenten, der blev indledt i december 

KRONENS KURS OVER FOR EURO Figur 9
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2005. ECB besluttede 2. marts 2006 at forhøje minimumsbudrenten med 
0,25 procentpoint til 2,5 pct. ECB besluttede yderligere fem gange i 

med 0,25 procentpoint ad gangen. Rentebeslutningerne, der fandt sted 
8. juni, 3. august, 5. oktober, 7. december 2006 og 8. marts 2007, blev 
begrundet med øget inflationsrisiko på baggrund af de gode økono-
miske vækstudsigter for euroområdet. Endvidere blev det påpeget, at 
penge- og kreditvæksten fortsat var høj, og at der var øget risiko for, at 
olieprisstigninger ville sprede sig til andre områder af økonomien og på-
virke løndannelsen. Efter renteforhøjelsen i marts 2007 kom minimums-
budrenten op på 3,75 pct., jf. figur 10. 

ECB har de senere år søgt at forberede offentligheden på kommende 
renteændringer gennem sin kommunikation af pengepolitikken. Alle 
ECBs renteforhøjelser i 2006 var derfor forventede og blev i månederne 
op til renteændringerne afspejlet i pengemarkedsrenterne i såvel euro-
området som i Danmark. 

 
NATIONALBANKENS PENGE- OG VALUTAPOLITIK 

Penge- og valutapolitikken 
I begyndelsen af 2006 gav grænseoverskridende værdipapirhandler 
(porteføljeinvesteringer) anledning til kapitaludstrømning fra Dan-

PENGEPOLITISKE RENTER I DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 10
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løbet af 2006 og i begyndelsen af 2007 at forhøje minimumsbudrenten 
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mark, jf. figur 11.1 I den første del af februar 2006 blev kronen svækket 
til det laveste niveau over for euro siden 2001, og for februar måned 
som helhed gav porteføljeinvesteringer anledning til en nettokapital-
udstrømning på 59 mia.kr. Udstrømningen af valuta fra Danmark i 
februar var bl.a. knyttet til danske institutionelle investorers køb af 
udenlandske aktier. Endvidere hang kapitaludstrømningen sammen 
med afregningen af en række udenlandske kapitalfondes køb af TDC 
over for de tidligere ejere. En betydelig del af TDCs tidligere aktio-
nærer var udlændinge, som valgte ikke at genplacere i danske vær-
dipapirer.2 For februar som helhed udgjorde kapitaludstrømningen 
som følge af handel med danske aktier i alt 43 mia.kr. 

I januar 2006 blev der ikke interveneret i valutamarkedet, men i den 
første del af februar solgte Nationalbanken valuta for i alt 34 mia.kr. for 
at stabilisere kronekursen. Den 17. februar 2006 blev udlånsrenten  
sat op med 0,1 procentpoint til 2,5 pct. Diskontoen og foliorenten 
forblev uændret. Nationalbankens ensidige renteforhøjelse medførte, at 
spændet til ECBs minimumsbudrente blev øget fra 0,15 til 0,25 procent-

  1
 Porteføljeinvesteringer er den del af de grænseoverskridende kapitalbevægelser, som normalt har 

størst indvirkning på udviklingen i kronekursen, jf. Jakob Lage Hansen og Peter Ejler Storgaard, 
Kapitalbevægelsernes betydning for kronekursen, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvar-
tal 2005. 

2
 Jf. Peter Jayaswal, Mette Kornvig og Katrine Skjærbæk, Kapitalfonde, kapitalbevægelser og valuta-

markedet, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2006. 
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point. Spændet til ECBs skæringsrente blev udvidet tilsvarende, men var 
dog lidt mindre, jf. side 38. 

Interventionsbeløbet i februar 2006 var absolut set på niveau med de 
store interventioner, der blev foretaget under valutakrisen i sommeren 
1993. Ikke desto mindre var den beskedne renteforhøjelse nok til at 
stabilisere kronen. Det afspejler, at betalingsomfanget mellem Danmark 
og udlandet i dag er betydeligt større end i begyndelsen af 1990'erne, så 
kapitalbevægelserne nu selv under rolige forhold på valutamarkederne 
kan have et omfang, som tidligere kun sås under valutakriser.1 Endvidere 
afspejler begivenhederne i februar, at selv meget beskedne ændringer i 
Nationalbankens pengepolitiske renter kan være nok til at bremse store 
kapitalstrømme. 

Rentespændet mellem danske og tyske 10-årige statsobligationer var 
en anelse negativt gennem det meste af 2. halvår 2005. Efter National-
bankens ensidige renteforhøjelse blev det lange rentespænd udvidet til 
omkring 0,1 procentpoint i løbet af foråret 2006. Det lå nogenlunde 
stabilt omkring dette niveau frem til august, hvorefter spændet blev 
indsnævret igen i lyset af bl.a. stadig mere positive forventninger til den 
danske stats budgetoverskud. Indsnævringen af rentespændet gav en 
tendens til kapitaludstrømning i form af bl.a. indlændinges nettokøb af 
udenlandske obligationer.  

For året 2006 som helhed gav porteføljeinvesteringer anledning til en 
nettokapitaludstrømning på i alt 104 mia.kr. De senere år har der gene-
relt været en tendens til nettokapitaludstrømning fra porteføljeinve-
steringer. Det skal bl.a. ses på baggrund af, at de institutionelle inve-
storers placeringsbehov har været stort grundet øget opsparing i 
investeringsforeninger og pensionsindbetalinger som led i opbygningen 
af arbejdsmarkedspensionerne. De institutionelle investorer placerer de-
res midler i såvel danske som udenlandske værdipapirer med henblik på 
at opnå bedst muligt afkast under hensyntagen til risikoen og de pla-
ceringsregler, der er fastsat i lovgivningen.2 De senere års kapital-
udstrømning fra porteføljeinvesteringer har derfor delvist haft struktu-
rel karakter. 

Nationalbanken foretog i løbet af 2006 samlet et nettosalg af valuta 
for i alt omkring 34 mia.kr. for at stabilisere kronekursen, jf. tabel 3. 
Stort set alle interventioner fandt sted i februar 2006. I den resterende 
del af året blev der kun interveneret få gange og for meget beskedne 

  1
 Jf. Kim Abildgren, Kronevalutamarkedet, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 

2006. 
2
 Jf. boks 2, Institutionelle investorers køb af udenlandske værdipapirer, Danmarks Nationalbank, 

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2006. 
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beløb. Antallet af dage med intervention i valutamarkedet var i 2006 
det laveste siden 2001. 

Ved udgangen af februar 2007 var valutareserven 178 mia.kr. mod 212 
mia.kr. ved udgangen af 2005. Nedgangen i valutareserven kan primært 
henføres til Nationalbankens interventioner i valutamarkedet. Desuden 
indfriede staten i 2006 netto lån i fremmed valuta på lidt over 10 mia.kr. 

ECBs renteforhøjelser i løbet af 2006 og begyndelsen af 2007 blev fulgt 
af tilsvarende forhøjelser af Nationalbankens rentesatser svarende til for-
ventningen i markedet. Forud for renteforhøjelsen 2. marts 2006 indsatte 
en række penge- og realkreditinstitutter store beløb på deres foliokonti i 
Nationalbanken. Da det indebar en overskridelse af den samlede ramme 
for indestående på folio på 25 mia.kr., blev 9,1 mia.kr. af det samlede fo-
lioindestående konverteret til indskudsbeviser. Det var første gang siden 
indførelsen af det nuværende foliorammesystem i juni 1999, at udvik-
lingen i penge- og realkreditinstitutternes folioindskud gav anledning til 
konvertering. Konverteringen forløb uden problemer for den daglige be-
talingsafvikling. 

Efter renteforhøjelsen i marts 2007 var Nationalbankens udlånsrente 
4,0 pct., og spændet til ECBs minimumsbudrente var 0,25 procentpoint. 

 
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling og anvendelse af de 
pengepolitiske instrumenter 
Penge- og realkreditinstitutterne havde en nettostilling over for Natio-
nalbanken på 18 mia.kr. ved udgangen af 2006. Nettostillingen bestod 
af et folioindestående på 9 mia.kr., indskudsbeviser for 163 mia.kr. og 
pengepolitiske lån for 154 mia.kr., jf. tabel 4. Ved udgangen af 2005 var 
nettostillingen på 85 mia.kr. 

Nedgangen i penge- og realkreditinstitutternes nettostilling på 67 
mia.kr. i løbet af 2006 afspejlede delvist Nationalbankens nettosalg af va-
luta mod kroner til pengeinstitutterne via intervention for 34 mia.kr. 
Endvidere gav statsfinanserne anledning til et fald i penge- og real-
kreditinstitutternes nettostilling på 31 mia.kr. Det skyldes, at der mod slut-
ningen af året var store skatteindbetalinger og færre udbetalinger end 

NATIONALBANKENS INTERVENTION I VALUTAMARKEDET Tabel 3

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Interventionskøb af valuta, mia.kr. ............ 62 21 27 41 25 15 16 0 
Interventionssalg af valuta, mia.kr. ............ 5 58 4 0 1 28 34 34 
Nettointerventionskøb af valuta, mia.kr. .. 56 -37 24 41 24 -12 -18 -34 
Antal dage med intervention ..................... 65 55 11 35 20 34 35 13 

Anm.: Opgjort efter afviklingsdage. 
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ventet til bl.a. dagpenge. Faldet i nettostillingen afspejlede sig især i en 
nedgang i penge- og realkreditinstitutternes beholdning af indskudsbe-
viser og et større omfang af pengepolitiske lån. 

Der kan forekomme relativt store udsving i nettostillingen fra dag til 
dag. Udsvingene er vigtige i den daglige likviditetshåndtering, men er 
uden betydning for pengepolitikken. Når nettostillingen er tæt på nul, 
kan den skiftevis blive positiv eller negativ, som det fx var tilfældet i 
flere perioder i løbet af 2000. Nationalbankens rente på indskudsbeviser 
og pengepolitiske udlån er ens, så penge- og realkreditinstitutterne kan 
låne og placere i Nationalbanken til samme rente. Herved sikres, at for-
tegnet på nettostillingen ikke påvirker den danske rentepolitik og der-
med kronekursen. Nationalbanken har derfor ikke nogen målsætning 
for hverken størrelsen af eller fortegnet på nettostillingen. 

 
De penge- og valutapolitiske instrumenter og operationer 
Nationalbanken ændrede pr. 2. januar 2006 rammerne for penge- og 
realkreditinstitutternes indskud på foliokonti. Niveauet for den samlede 
folioramme blev forhøjet fra ca. 20 mia.kr. til ca. 25 mia.kr. En stor del af 
forøgelsen skyldes, at systemet er blevet forenklet, idet alle institutter nu 
som udgangspunkt får tildelt en standardramme på 100 mio.kr. Institutter 
med høj aktivitet på pengemarkedet, som er hovedbidragsydere til en 
smidig likviditetsudveksling, får et tillæg til standardrammen. Ændring-
erne indebærer, at de mindre institutter generelt har fået tildelt en større 
ramme end tidligere. Forhøjelsen af den samlede folioramme skal des-
uden ses i lyset af den økonomiske udvikling siden den seneste justering 
af foliorammerne i 2003. Ingen institutter fik reduceret deres folioramme 
i forbindelse med ændringen.  

FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDIT-
INSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN Tabel 4

Mia.kr. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Statsfinansernes likviditetsvirkning ............ -1 -3 -7 -6 6 -17 9 -31 
Nationalbankens interventionskøb af         
valuta, netto ................................................ 56 -37 24 41 24 -13 -18 -34 
Andet ............................................................ 0 2 2 1 3 2 0 -2 

Ændring i nettostilling ................................ 56 -39 19 36 33 -27 -9 -67 

Ultimo:         
 Nettostilling .............................................. 73 35 54 90 122 95 85 18 
 Fordelt på:         
    Indskudsbeviser ..................................... 100 52 114 161 157 160 208 163 
    Indskud på folio .................................... 7 8 4 10 13 7 13 9 
    Pengepolitiske udlån ............................ 33 25 63 81 48 73 135 154 
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Indretningen af de øvrige penge- og valutapolitiske instrumenter blev 
ikke ændret i 2006.  

I begyndelsen af januar 2007 blev der foretaget en række tilpasninger 
af bestemmelserne for sikkerhedsstillelse ved pengepolitiske lån i Natio-
nalbanken, jf. side 65. 

Nationalbankens pengepolitiske lån og indskudsbeviser har hidtil haft 
en løbetid på 14 dage. I perioder med forventninger om ændringer i ECBs 
rentesatser kan det give anledning til store udsving i den danske dag-til-
dag rente, jf. boks 2, side 39. For at reducere disse udsving overgår 
Nationalbanken til normalt at anvende 7-dages løbetid på pengepolitiske 
udlån og indskudsbeviser med virkning fra 3. maj 2007. Den normale 
løbetid på pengepolitiske lån i euroområdet er ligeledes 7 dage. 

Boks 3, side 40 giver en summarisk samlet beskrivelse af de penge- og 
valutapolitiske instrumenter og operationer. 

  
PENGEMARKEDET OG UDVIKLINGEN I DE KORTE RENTER 

Nationalbankens rentesatser er bestemmende for de korte renter på 
pengemarkedet, der er det indbyrdes marked mellem pengeinstitutter 
for lån og indskud i kroner med en løbetid på op til et år. Renterne på 
det danske pengemarked fulgte i 2006 overordnet set udviklingen i 
euroområdets pengemarkedsrenter. Spændet mellem de korte danske 

 

KORTE RENTESPÆND TIL EUROOMRÅDET Figur 12
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Anm.: 
 
 
Kilde: 

Årsgennemsnit af rentespænd. Pengepolitiske renter: Spænd mellem Nationalbankens udlånsrente og ECBs
minimumsbudrente (ECBs faste tildelingsrente før juni 2000). Pengemarkedsrenter: Spænd mellem Cibor- og
Euribor-satser. 
Danmarks Nationalbank og ECB. 
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pengemarkedsrenter og renterne på europengemarkedet har de senere 
år ligget nogenlunde stabilt i underkanten af spændet mellem National-
bankens udlånsrente og ECBs minimumsbudrente, jf. figur 12. Det skal 
primært ses i lyset af, at den rente, hvortil der tildeles likviditet til 
bankerne i euroområdet ved de ugentlige likviditetsauktioner (ECBs 
skæringsrente), normalt er en anelse højere end minimumsbudrenten. 

Renterne på pengemarkedet har de senere år fået større betydning for 
husholdninger og virksomheder i takt med udbredelsen af rentetil-
pasningslån. Ved udgangen af 2006 udgjorde andelen af lån med rente-
tilpasning inden for et år lidt over en tredjedel af realkreditinstitut-
ternes samlede udlånsmasse. Refinansieringen af 1-årige realkreditlån i 
december 2006 skete til en rente, der lå omkring 1,2 procentpoint højere 
end i december 2005, hvilket nogenlunde svarer til udviklingen i de  
1-årige pengemarkedsrenter. 

Pengeinstitutternes gennemsnitlige ind- og udlånsrenter fulgte 
ligeledes udviklingen i de pengepolitiske renter i løbet af 2006, jf. 
figur 13. Den tætte sammenhæng mellem ændringer i pengeinstitut-
ternes renter over for deres kunder og ændringer i diskontoen skal ses 
i lyset af, at en stor del af pengeinstitutternes ind- og udlån er varia-
belt forrentet. 

 

 

NATIONALBANKENS DISKONTO OG PENGEINSTITUTTERNES 
GENNEMSNITLIGE IND- OG UDLÅNSRENTER Figur 13
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Kilde: 

Diskontoen er på dagsbasis. Pengeinstitutternes renter er kvartalsvise gennemsnitsrenter for udestående ind- og
udlån. Sidste observation er 4. kvartal 2006 for pengeinstitutternes renter og ultimo 2006 for diskontoen. 
Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 
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LØBETIDEN PÅ DE PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER OG UDSVINGENE I 
DAG-TIL-DAG RENTEN PÅ PENGEMARKEDET Boks 2 

I perioder med forventninger om rentestigninger i euroområdet – og dermed også i 

Danmark – har man i de senere år set tilfælde med store udsving i dag-til-dag 

renten på pengemarkedet. Penge- og realkreditinstitutterne vil nødigt binde 

likviditet i en 14-dages periode via køb af indskudsbeviser, hvis det forventes, at 

renten sættes op, inden beviserne udløber. I disse situationer vil der være rigeligt 

med likviditet på pengemarkedet og meget lave dag-til-dag renter. Da der er 

rammer for indskud på foliokonti, kan dag-til-dag renten endda falde under 

niveauet for foliorenten, jf. de røde cirkler i figuren. 

Omvendt vil der i perioder med forventning om rentefald i euroområdet og 

Danmark være stor interesse for køb af 14-dages indskudsbeviser, som har udløb 

efter tidspunktet for en rentenedsættelse. Det kan give knaphed på likviditet i 

pengemarkedet og store stigninger i dag-til-dag renten, jf. de grønne cirkler i 

figuren.1 

 

NATIONALBANKENS FOLIORENTE OG DAG-TIL-DAG RENTEN PÅ PENGEMARKEDET  
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Anm.: Dag-til-dag renten er tomorrow-next renten. 

 

Ved at overgå fra 14 til 7 dages løbetid på Nationalbankens pengepolitiske lån og 

indskudsbeviser vil man opnå, at såvel pengepolitiske lån som indskudsbeviser 

normalt udløber på den dag, hvor en renteændring i givet fald træder i kraft og 

dermed ikke "løber hen over" tidspunktet for en renteændring. Det vil bidrage til 

at reducere de store udsving i dag-til-dag renten. 

1 Den store stigning i dag-til-dag renten i slutningen af november 2006 skal ses i lyset af, at Nationalbanken her 
havde ekstraordinært åbent for salg af indskudsbeviser med kort løbetid. Beviserne havde udløb i slutningen af 
den første uge af december 2006, hvor der var forventet en rentestigning i euroområdet. Det gav stor 
efterspørgsel efter indskudsbeviser i slutningen af november og dermed stram likviditet og høje renter i 
pengemarkedet. 
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NATIONALBANKENS PENGE- OG VALUTAPOLITISKE INSTRUMENTER OG 
OPERATIONER1 Boks 3 

Pengepolitikken gennemføres via de pengepolitiske modparter, som ved udgangen af 

2006 bestod af 115 penge- og realkreditinstitutter. Nationalbanken er bankforbindel-

se for modparterne og stiller i forbindelse hermed to faciliteter til rådighed: 

• For det første har modparterne ved de ordinære markedsoperationer på den sidste 

bankdag i hver uge mulighed for at købe indskudsbeviser eller optage pengepolitiske 

lån mod sikkerhed i krone- og eurodenominerede stats- og realkreditobligationer. 

Disse forretninger løber normalt i 14 dage (7 dage fra 3. maj 2007), og rentesatserne 

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

• 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 indskudsbevisrenten. 

Det bidrager til at sikre, at de pengepolitiske modparter har et incitament til at plan-

lægge deres likviditetsbehov og aktivt udveksle likviditet med hinanden på mar-

kedsvilkår via pengemarkedet frem for passivt at placere likviditet på en foliokonto. 

 

Nationalbanken foretager herudover ekstraordinære operationer i pengemarkedet, 

når der opstår behov. Der vil typisk være tale om køb og salg af indskudsbeviser i for-

bindelse med kendte udsving i statens betalinger eller ved større uventede likviditets-

udsving.  

Der er fastsat et samlet loft (en ramme) for de pengepolitiske modparters indskud 

på foliokonti ved udgangen af det pengepolitiske døgn kl. 15.30. Den samlede ramme 

er ca. 25 mia.kr., som er fordelt på foliorammer til de enkelte modparter.2 Formålet 

med foliorammerne er at sikre, at der ikke opbygges store indskud på foliokonti i 

Nationalbanken, som kan anvendes til spekulation i rente- og valutakursændringer i 

situationer med pres på kronen. De enkelte modparters foliorammer er først bin-

dende, hvis modparternes samlede indskud på foliokonti overstiger den samlede ram-

me på 25 mia.kr. De pengepolitiske modparter kan derfor overskride deres individu-

elle ramme, så længe den samlede ramme ikke er overskredet. Indskud, der overstiger 

de individuelle rammer, forrentes med foliorenten, hvis den samlede folioramme ikke 

er overskredet. Ved overskridelse af den samlede ramme ved dagens afslutning vil 

indskud over de individuelle rammer blive konverteret til indskudsbeviser. Under roli-

ge forhold på penge- og valutamarkederne sikrer Nationalbanken via markedsope-

rationer i indskudsbeviser, at foliorammerne ikke udgør et problem for den daglige 

betalingsafvikling. 

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

litiske renter i Danmark. Ingen af de pengepolitiske instrumenter er direkte forrentet 

med diskontoen. Siden 1992, hvor hovedprincipperne i det nuværende pengepolitiske 

instrumentarium blev indført, har foliorenten dog svaret til diskontoen.  

Modpartskredsen til Nationalbankens interventioner i valutamarkedet består af dan-

ske og udenlandske valutahandlere, som har en væsentlig aktivitet i kronevaluta-

markedet. Interventionerne foretages som køb eller salg af fremmed valuta mod danske 

kroner, normalt via valutamarkedsmægler eller elektroniske handelsplatforme. Herved 

sikres, at interventionerne finder sted på markedspladser, hvor alle modparter har lige 

adgang til at deltage. 

1 For en mere udførlig beskrivelse henvises til Danmarks Nationalbank, Pengepolitik i Danmark, 2. udgave, 2003 
og www.nationalbanken.dk under Pengepolitik. 

2 De aktuelle foliorammer kan ses på www.nationalbanken.dk under Regelsæt/Penge- og valutapolitik. 
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Kapital- og valutamarkederne 

De internationale rentemarkeder var generelt præget af stigninger i 
2006. De korte renter steg typisk mere end de lange, og dermed blev 
rentekurverne mere flade. Udviklingen i den amerikanske 10-årige rente 
var i høj grad bestemmende for renteudviklingen i mange andre lande. 

Den amerikanske dollar blev svækket ca. 11 pct. over for euro i 2006 
bl.a. på grund af mere positive forventninger til væksten i euroområdet 
i forhold til USA. 

De globale aktiemarkeder steg i 2006 på trods af kursfald midt på 
året. Kursstigningerne var forholdsvis høje i USA, euroområdet og de 
skandinaviske lande, mens de japanske aktier steg mere beskedent. 

 
RENTEMARKEDERNE  

Renten på den toneangivende amerikanske 10-årige statsobligation steg 
fra ca. 4,4 pct. primo 2006 til ca. 4,7 pct. ultimo 2006, jf. figur 14. Ren-
testigningen i 1. halvår blev drevet af høj økonomisk aktivitet og stigende 
kerneinflation. I samme periode forhøjede den amerikanske centralbank, 
FED, den pengepolitiske rente 1 procentpoint fordelt over fire gange til 

 

10-ÅRIGE RENTER I USA, EUROOMRÅDET, JAPAN OG STORBRITANNIEN Figur 14
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Anm.: 
Kilde: 

Ugentlige observationer. For euroområdet er anvendt renten på en 10-årig tysk statsobligation. 
Reuters EcoWin. 
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5,25 pct., hvorefter den pengepolitiske rente var uændret. I 2. halvår faldt 
den 10-årige rente. Det skal ses i lyset af aftagende økonomisk vækst bl.a. 
på baggrund af en afdæmpning af boligmarkedet. Det skabte forvent-
ninger om, at FED ville nedsætte renten i 1. halvår 2007. 

I euroområdet steg renten på den toneangivende 10-årige tyske stats-
obligation fra ca. 3,3 pct. primo 2006 til ca. 3,9 pct. ultimo 2006, jf. figur 14. 
Set over året fulgte udviklingen det amerikanske mønster med en stigende 
rente i 1. halvår og en faldende i 2. halvår. Den 10-årige tyske rente faldt 
dog mindre i 2. halvår end den tilsvarende amerikanske rente. Det skyldtes 
formentlig den solide økonomiske vækst i euroområdet, der skabte for-
ventning om yderligere pengepolitiske stramninger. Den Europæiske Cen-
tralbank, ECB, forhøjede den pengepolitiske rente fra 2,25 pct. til 3,5 pct. 
over fem gange i løbet af 2006 og yderligere til 3,75 pct. i marts 2007. 

Generelt var stigningerne i de lange renter mindre end stigningerne i de 
korte renter, og dermed blev rentekurverne mere flade i 2006, jf. figur 15. 
I USA inverterede rentekurven omkring årsskiftet 2005/06 og spændet 
mellem den amerikanske 10-årige rente og den amerikanske 2-årige rente 
var negativt det meste af året. De stigende korte renter afspejlede penge-
politiske stramninger som reaktion på den globale højkonjunktur. I mod-
sætning til tidligere højkonjunkturer er de lange renter ikke steget. 
Tværtimod er de lange renter lave set i et historisk perspektiv. Det skyldes 
bl.a. lave og stabile inflationsforventninger samt pensionskassers og 
asiatiske centralbankers køb af statsobligationer.  

 

RENTEKURVER I USA OG EUROOMRÅDET PRIMO OG ULTIMO 2006 Figur 15
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Anm.: 
Kilde: 

For euroområdet er den tyske rentekurve anvendt. 
Nordea Analytics. 
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Renten på den japanske toneangivende 10-årige statsobligation steg fra 
ca. 1,5 pct. primo 2006 til ca. 1,7 pct. ultimo 2006, jf. figur 14. I 1. kvartal 
var den japanske økonomi præget af et opsving, og som resultat heraf 
steg den 10-årige rente til mere end 2 pct. Derefter aftog den økono-
miske vækst, og den lange rente faldt. Kombineret med en stigende in-
flation var opsvinget tilstrækkelig robust til at få den japanske cen-
tralbank til at gå bort fra "nulrentepolitikken", som den har ført siden 
2001. Den japanske centralbank forhøjede den pengepolitiske rente fra 
0 pct. med 0,25 procentpoint i juli 2006 og igen i februar 2007. 

I Storbritannien steg renten på den toneangivende 10-årige statsob-
ligation fra ca. 4,1 pct. primo 2006 til ca. 4,7 pct. ultimo 2006, jf. figur 14. 
Den lange rente steg indtil begyndelsen af maj og var efterfølgende – i 
modsætning til renten i flere andre lande – stabil. Ved udgangen af no-
vember oversteg den 10-årige rente den tilsvarende amerikanske rente, 
bl.a. på grund af fornyet fremgang på det britiske boligmarked og for-
bedrede vækstudsigter i Storbritannien.  

Det 10-årige danske rentespænd til euroområdet var beskedent og sta-
bilt i 2006, jf. figur 16. Renten på den toneangivende 10-årige statsobliga-
tion steg fra ca. 3,3 pct. primo 2006 til ca. 3,9 pct. ultimo 2006. Ultimo 
2006 var rentespændet til Tyskland en anelse negativt. 

 

10-ÅRIGT RENTESPÆND TIL TYSKLAND Figur 16
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Nationalbanken fulgte i løbet af 2006 og begyndelsen af 2007 alle ECBs 
renteændringer og forhøjede derudover ensidigt udlånsrenten med 0,1 
procentpoint i februar 2006, jf. side 33f. Efter renteforhøjelsen i marts 2007 
var udlånsrenten 4,0 pct., mens diskontoen og foliorenten var 3,75 pct. 

Renten på den svenske toneangivende 10-årige statsobligation steg i 
1. halvår fra ca. 3,4 pct. til ca. 4,1 pct. I 2. halvår faldt renten igen, og 
ultimo 2006 var renten ca. 3,8 pct. Rentefaldet i 2. halvår var større i Sve-
rige end i euroområdet, og rentespændet faldt, jf. figur 16. Ved årets 
udløb var rentespændet -0,2 procentpoint. Den svenske centralbank, 
Riksbanken, forhøjede i 2006 den pengepolitiske rente 1,5 procentpoint 
over seks gange. I februar 2007 forhøjede Riksbanken den pengepolitis-
ke rente med yderligere 0,25 procentpoint til 3,25 pct. 

I Norge steg renten på den toneangivende 10-årige statsobligation fra 
ca. 3,7 pct. primo 2006 til ca. 4,4 pct. ultimo 2006. Den norske central-
bank forhøjede den pengepolitiske rente 1,25 procentpoint over fem 
gange i løbet af 2006. I januar 2007 forhøjede den norske centralbank 
igen renten med 0,25 procentpoint til 3,75 pct. 

 
VALUTAMARKEDERNE 

Den amerikanske dollar blev svækket over for euro i 2006, jf. figur 17. I 
alt faldt dollar med ca. 11 pct. over for euro, og kursen var 1,32 dollar 
pr. euro ultimo 2006. Dollarsvækkelsen over for euro skal bl.a. ses i lyset 

 

DOLLAR OVER FOR EURO Figur 17
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Ugentlige observationer. 
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af, at forventningerne til væksten i euroområdet steg relativt til vækst-
udsigten i den amerikanske økonomi. Ligeledes var der forventninger 
om, at ECB ville stramme pengepolitikken relativt til FED.  

Den kinesiske renminbi blev styrket ca. 3 pct. over for dollar, og kursen 
var ved årets udgang 7,81 kinesiske renminbi pr. dollar. For at begrænse 
styrkelsen over for dollar fortsatte den kinesiske centralbank de seneste 
års store opkøb af valuta. Det betød, at valutareserven steg yderligere. 
Medio 2005 overgik den kinesiske centralbank til styret flydning af valuta-
kursen. 

I løbet af 2006 blev den japanske yen svækket ca. 13 pct. over for euro 
og ca. 1 pct. over for dollar. Svækkelsen blev bl.a. forårsaget af yens rolle 
som finansiering for de såkaldte carry trades, hvor investorer låner i lavt 
forrentede valutaer, såsom yen, og investerer i højt forrentede valutaer 
som fx amerikanske dollar. Faldet i yen over for dollar var dog ikke lige så 
markant i 2006 som i 2005. Det skyldtes bl.a. forventning om indsnævring 
af rentespændet mellem de to lande, hvilket ville indebære en lavere 
forventet gevinst ved carry trades. Ved udgangen af 2006 var kursen 
156,86 yen pr. euro.  

Det britiske pund blev styrket ca. 2 pct. over for euro i løbet af 2006. I 
1. kvartal blev pund svækket, hvorefter udviklingen vendte og endte i 
en samlet styrkelse for året, jf. figur 18. Styrkelsen kan bl.a. henføres til 
relativt høje britiske renter i forhold til i andre lande.  

 

BRITISKE PUND, NORSKE OG SVENSKE KRONER OVER FOR EURO Figur 18
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Den svenske krone blev styrket over for euro i 2006. Styrkelsen skyldtes 
bl.a. positive vækstudsigter samt forventninger om, at Riksbanken ville 
forhøje den pengepolitiske rente. Ved udgangen af 2006 var svenske 

DEN ISLANDSKE KRONE KOM UNDER PRES I 2006 Boks 4 

Der var turbulens i Islands økonomi i 2006. Det kom bl.a. til udtryk ved en betydelig 

svækkelse af den islandske krone og markante fald på aktiemarkedet, jf. figuren. Uro-

en opstod som følge af bekymring omkring både udviklingen i islandsk økonomi og 

de islandske bankers finansieringsgrundlag.  

De seneste år har væksten været høj, drevet af indenlandsk efterspørgsel. Det er især 

massive energiinvesteringer, som har bidraget til væksten. Derudover har en mere liberal 

boligfinansiering understøttet stigende huspriser, hvilket har stimuleret det private for-

brug. Den kraftige indenlandske efterspørgsel har skabt store ubalancer i den islandske 

økonomi, herunder et massivt underskud på betalingsbalancen samt en meget høj 

udlandsgæld.  

Efterspørgselspresset kombineret med kronesvækkelsen fik inflationen til at stige 

yderligere, og inflationsmålsætningen på 2,5 pct. var fortsat overskredet. I forsøg på 

at opfylde inflationsmålsætningen forhøjede den islandske centralbank den penge-

politiske rente syv gange i 2006 med i alt 3,75 procentpoint til 14,25 pct. 

Bekymringen omkring de islandske banker skyldtes, at de har optaget store kort-

fristede lån på de internationale kapitalmarkeder. Denne kapital er anvendt til finan-

siering af islandske erhvervsgruppers opkøb af virksomheder i udlandet, men også til 

øget udlån til udenlandske kunder samt deltagelse i syndikerede lån.  

Ubalancerne i økonomien fik i februar kreditvurderingsbureauet Fitch til at udtryk-

ke bekymring for den islandske stats kreditværdighed. Efterfølgende gav rapporter 

og analyser af islandsk økonomi samt islandske banker anledning til yderligere be-

kymring. Rapporterne skærpede nervøsiteten i de finansielle markeder. 

Samlet for året blev den islandske krone svækket ca. 25 pct. over for euro, og ulti-

mo 2006 var kursen 93,61 islandske kroner pr. euro. Udviklingen på aktiemarkedet 

vendte i 2. halvår, og det islandske aktieindeks steg ca. 13 pct. i 2006. I december ned-

graderede Standard & Poor's vurderingen af Islands kreditværdighed, men det påvir-

kede kun de finansielle markeder i et begrænset omfang. Nedgraderingen skyldtes, at 

regeringen har lagt op til en finanspolitisk lempelse inden valget i 2007 på trods af de 

makroøkonomiske ubalancer. 
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kroner styrket ca. 4 pct. over for euro, og kursen var 9,04 svenske kroner 
pr. euro. I februar 2007 blev en del af styrkelsen fra 2006 reverseret. 
Svækkelsen skyldtes faldende renteforventninger, efter Riksbanken sig-
nalerede, at markedets renteforventninger var for høje. 

Den norske krone fulgte i høj grad bevægelserne i oliepriserne i 2006. 
Stigende oliepriser i 1. halvår medførte en styrkelse af den norske krone 
over for euro. I takt med at oliepriserne begyndte at falde hen over sen-
sommeren, blev den norske krone svækket. Oliepriserne steg igen fra om-
kring medio oktober, og den norske krone blev styrket, men ikke nok til 
at opveje svækkelsen. Over året faldt norske kroner ca. 3 pct. til 8,23 
norske kroner pr. euro. 

Den islandske krone blev svækket betydeligt i 2006, jf. boks 4. 
 

AKTIEMARKEDERNE 

De globale aktiemarkeder steg i 2006 på trods af et tilbageslag midt på 
året. Der var pæne stigninger i amerikanske og europæiske aktier, mens 
japanske aktier steg mere beskedent, jf. figur 19. Kursfaldene midt på 
året kunne henføres til en øget usikkerhed blandt investorerne og et 
deraf følgende skift til mindre risikofyldte aktiver.  

Det amerikanske aktieindeks S&P 500 steg 14 pct. i 2006. Året var 
præget af en svagt stigende tendens frem til midten af maj, hvor der op-
stod en øget usikkerhed om den fremtidige amerikanske pengepolitik. 
De økonomiske nøgletal viste tegn på afdæmpet vækst, mens der fort- 

 

AKTIEINDEKS FOR USA, EUROOMRÅDET OG JAPAN Figur 19
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sat kom indikationer på stigende inflation. Dette skabte frygt for, at den 
amerikanske pengepolitik ville blive strammet mere end hidtil forventet 
med deraf følgende risiko for en yderligere afdæmpning af væksten. 

UROEN PÅ AKTIEMARKEDERNE I MAJ 2006 Boks 5 

Fra 10. maj 2006 og ca. en måned frem var de globale aktiemarkeder præget af uro og 

faldende kurser. Flere forhold peger på, at de generelle og pludselige kursfald kan ses 

som udtryk for en øget usikkerhed blandt investorerne og en deraf følgende stigning i 

den krævede risikopræmie på investeringer i aktier og andre risikofyldte aktiver. En hø-

jere risikopræmie indebærer, at investorerne alt andet lige vil betale en lavere pris for et 

givet aktiv. 

Usikkerheden på aktiemarkederne måles ofte ved VIX-indekset, som er et mål for den 

forventede fremtidige volatilitet i det amerikanske S&P-indeks. En høj værdi af VIX-

indekset er udtryk for en forventning om store udsving i aktieindekset og dermed en høj 

risiko for investorerne. Det ses af figuren nedenfor, at VIX-indekset steg markant i perio-

den med faldende aktiekurser.  

Endvidere var kursfaldene størst på de mest risikofyldte aktiemarkeder, hvilket under-

støtter tesen om, at kursfaldene skyldes øgede risikopræmier. Det ses i figuren nedenfor, 

at de tre hovedindeks for emerging markets aktier faldt kraftigt i forbindelse med uroen 

i maj. Normalt anses investeringer i emerging markets for betydelig mere risikofyldte 

end investering i fx amerikanske aktier. Kursfaldene ramte også andre risikobetonede 

aktiver. Således sås spekulative bevægelser ud af ædel- og industrimetaller og deraf føl-

gende kraftige prisfald. Prisfaldene på metaller kom efter en længere periode med kraf-

tige stigninger.  

Uroen på aktiemarkederne opstod på et tidspunkt, hvor den amerikanske pengepoli-

tik var blevet strammet gentagne gange, og der var en generel forventning om, at pe-

rioden med renteforhøjelser snart var slut. Da økonomiske nøgletal i begyndelsen af maj 

på en gang indikerede aftagende vækst og stigende inflation, opstod der øget usikker-

hed om den fremtidige pengepolitik. Frygten for, at de pengepolitiske myndigheder i 

USA ville fortsætte renteforhøjelserne trods mere afdæmpede vækstudsigter, var for-

mentlig den væsentligste faktor bag uroen på aktiemarkederne i maj 2006.  

I slutningen af februar 2007 opstod der igen usikkerhed på aktiemarkederne med 

kraftig stigende volatilitet og faldende kurser. Igen var kursfaldene størst på de mest 

risikofyldte markeder. 
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Usikkerheden medførte et fald i de amerikanske aktier og skabte ge-
nerel uro på de globale aktiemarkeder, herunder særligt på de såkaldte 
emerging markets, jf. boks 5. I 2. halvår 2006 var det amerikanske mar-
ked præget af pæne kursstigninger. Medvirkende var mere afdæmpede 
inflationsforventninger, bl.a. som følge af den faldende oliepris. End-
videre bidrog en god indtjening i virksomhederne, faldende lange ren-
ter samt et øget omfang af fusioner og opkøb til den positive kursud-
vikling. 

Aktier i euroområdet fulgte også i 2006 de amerikanske aktier tæt, 
dog med en generel tendens til lidt kraftigere stigninger. Medvirkende 
var den positive økonomiske udvikling i euroområdet, høj opkøbsaktivi-
tet og gode regnskaber i virksomhederne. Det europæiske aktieindeks, 
S&P Euro, steg 19 pct. i 2006. 

Det japanske aktieindeks, Nikkei 225, steg beskedent med 7 pct. i 2006. 
Udviklingen skal ses på baggrund af en meget kraftig stigning året før.  

De skandinaviske aktiemarkeder fulgte samme tendenser som aktier i 
euroområdet i 2006. Danske aktier klarede sig ikke nær så godt som 
svenske og norske aktier i 2006, jf. figur 20.  

Det danske OMXC20 indeks steg 12 pct. i 2006. De fleste aktier i in-
dekset steg. Vestas, som steg 130 pct., og Novo-Nordisk bidrog mest til 
den positive udvikling i indekset. A.P. Møller – Mærsk oplevede faldende 
aktiekurser i 2006 og reducerede dermed stigningen i det samlede in-
deks. 

 
 

AKTIEINDEKS FOR DANMARK, SVERIGE OG NORGE Figur 20
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Det svenske OMX indeks steg 20 pct. i 2006. Aktier i TeliaSonera, Nordea 
Bank og H&M bidrog mest til stigningen i indekset. LM Ericsson, der 
vægter meget tungt i det svenske indeks, steg marginalt i 2006. 

Det norske aktieindeks, OBX, steg 34 pct. Telenor og Norsk Hydro, som 
er de to tungeste aktier i indekset, bidrog mest til stigningen. Norsk 
Hydro og Statoil planlægger at fusionere sine olie- og gasaktiviteter i et 
nyt selskab i 2007. Dette vil blive verdens største operatørselskab i off-
shoresektoren. 
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PENGEINSTITUTTER 

Pengeinstitutternes overskud steg atter i 2006, for nogle markant. Ind-
tægterne er steget som følge af en fortsat stærk udlånsvækst og øgede 
indtægter fra værdipapiraktiviteter. Samtidig har tabene fortsat været 
lave.  

Pengeinstitutternes samlede udlån til indlændinge udgjorde 1.299 
mia.kr. ultimo 2006 mod 1.095 mia.kr. ultimo 2005. Udlånsvæksten er 
drevet af gode konjunkturer kombineret med en rente, der på trods af 
en vis stigning fortsat er lav. De seneste års kraftige stigning i penge-
institutternes udlån til husholdninger har i væsentlig grad været i lån 
med sikkerhed i fast ejendom, herunder prioritetslån, dvs. lån der er for-
bundet med en forholdsvis lav risiko, jf. figur 21. Pengeinstitutternes 
omkostninger steg på grund af investering i udbygning og tilpasning af 
filialnet samt et stigende antal medarbejdere som følge af større aktivi-
tet.  

Pengeinstitutterne indtægtsførte også i 2006 nettonedskrivninger.  
 
 

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

publikationen Finansiel stabilitet, der forventes udgivet medio maj 2007. 
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Det indenlandske finansielle system
1

 

Pengeinstitutternes resultatfremgang fortsatte i 2006, hvor der var en 
betydelig udlånsvækst og meget lave tab. 

Realkreditinstitutternes underliggende indtjening faldt generelt i 2006, 
primært som følge af lavere konverteringsaktivitet set i forhold til 2005, 
hvor konverteringsaktiviteten var særdeles høj. Indtjeningen afspejler et 
normaliseret aktivitetsniveau på realkreditmarkedet. 

Der var i 2006 en fortsat stigning i den samlede formue, der forvaltes 
af investeringsforeningerne, bl.a. som følge af stigende aktiekurser og 
dermed stigning i aktieafdelingernes formue. 

Økonomi- og erhvervsministeren har sendt udkast til lovforslag om 
særligt dækkede obligationer, SDO, i høring. Formålet er at indføre mu-
lighed for, at pengeinstitutter kan udstede SDO, og at realkreditinsti-
tutter og skibsfinansieringsinstituttet kan fortsætte med at udstede 
SDO. 
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ÅRLIG VÆKST I IND- OG UDLÅN Figur 21
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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 uden-
landske institutter. 

REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL INDLÆNDINGE FORDELT PÅ UDLÅNSTYPE Tabel 5

Pct. af samlet udlån, ultimo 2004 2005 2006 

Fastforrentede lån ......................................... 49,6 45,7 47,9 
   Heraf afdragsfrie ........................................ 5,0 16,1 24,9 

Rentetilpasningslån ....................................... 44,1 49,0 47,5 
   Heraf afdragsfrie ........................................ 29,8 37,2 43,4 
   Heraf med rentebinding < 1 år .................. 57,7 70,8 73,4 

Indekslån ........................................................ 6,4 5,3 4,6 

Afdragsfrie lån i alt ....................................... 15,6 25,6 32,6 

Anm.: Realkreditinstitutternes udlån er ekskl. udlån til Monetære Finansielle Institutioner, MFIer. 

Beretning og regnskab - 2006

 
REALKREDITINSTITUTTER 

Realkreditinstitutternes underliggende indtjening faldt generelt i 2006, 
primært som følge af lavere konverteringsaktivitet set i forhold til 2005, 
hvor konverteringsaktiviteten var særdeles høj. 

Realkreditinstitutternes samlede udlån til indlændinge udgjorde 1.833 
mia.kr. ultimo 2006 mod 1.663 mia.kr. ultimo 2005. 

Rentetilpasningslånenes andel af realkreditudlånet udgjorde 48 pct. 
ultimo 2006 mod 49 pct. ultimo 2005, jf. tabel 5. Lån med kort rentebin-
ding på op til og med et år udgør med 73 pct. fortsat langt den største 
andel af rentetilpasningslånene.  



 

08-03-2007 17:39:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 36   H:\Aarsberetninger\2006\Hel_ny-08-03-

2007.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

53 

Stigningen i andelen af afdragsfrie lån fortsatte i 2006, således at disse 
lån ved udgangen af 2006 udgjorde 33 pct. af de samlede realkreditlån 
til indlændinge mod 26 pct. ultimo 2005. 
 
INVESTERINGSFORENINGER 

Der var i 2006 en fortsat stigning i den samlede formue, der forvaltes 
af investeringsforeningerne. Ultimo 2006 havde foreningerne i alt ud-
stedt andele for 918 mia.kr. mod 790 mia.kr. ved udgangen af 2005. 
Formuerne i aktieafdelinger har tegnet sig for langt det meste af stig-
ningen i den samlede formue, hvilket skal ses på baggrund af den 
gunstige udvikling på aktiemarkedet. Ultimo året var 42 pct. af for-
muen i investeringsforeninger placeret i aktier og 44 pct. i obliga-
tioner. Året før var de tilsvarende tal henholdsvis 36 pct. og 50 pct., jf. 
figur 22. 

Private investorers andel af udstedte investeringsbeviser faldt svagt til 
at udgøre 32 pct. ultimo 2006 mod 34 pct. ultimo 2005. Forsikrings- og 
pensionsselskabernes andel steg fra 30 pct. til 32 pct. Ud over private 
investorer og forsikrings- og pensionsselskaber holdes udstedte investe-
ringsforeningsbeviser primært af andre finansielle formidlere og finan-
sielle hjælpeenheder, herunder investeringsforeninger. Denne gruppe 
tegnede sig ultimo 2006 for 21 pct. 

 

 

INVESTERINGSFORENINGERNES FORMUE OPDELT EFTER AFDELINGSTYPE, 
ULTIMO ÅRET Figur 22
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OBLIGATIONSMARKEDET 

Den samlede mængde udestående børsnoterede kroneobligationer 
udgjorde 2.797 mia.kr. ultimo 2006, hvilket var en stigning på 2 pct. i 
forhold til 2005, jf. tabel 6. Mængden af udestående statsobligationer 
faldt med 56 mia.kr., mens mængden af realkreditobligationer steg med 
96 mia.kr. 

I 2006 beløb de førtidige indfrielser af danske realkreditobligationer 
sig til 270 mia.kr., markant under det rekordhøje niveau på 543 mia.kr. i 
2005, jf. figur 23. Obligationsrenterne steg svagt i 2006 fra et lavt ni-
veau. Mindsterenten blev med virkning fra 1. juli 2006 forhøjet fra 2 pct. 
til 3 pct. og er også for 1. halvår 2007 fastsat til 3 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.  

I 2006 var den gennemsnitlige daglige omsætning på MTSDenmark  
1,4 mia.kr. Ud over handlen på MTSDenmark omsættes danske stats-
papirer på andre elektroniske handelsplatforme som ICAP, TradeWeb, 
BloombergBondtrader, Reuters og BondVision. Desuden er der etab-
leret en prisstillelsesordning på Københavns Fondsbørs, som sikrer min-
dre investorer adgang til et gennemsigtigt og effektivt marked for 
handel med danske statspapirer. 

 
Særligt dækkede obligationer (SDO) 
Økonomi- og erhvervsministeren sendte den 6. december 2006 udkast til 
lovforslag om særligt dækkede obligationer, SDO, i høring. Formålet 
med lovændringen er at indføre mulighed for, at pengeinstitutter kan 

 

UDESTÅENDE MÆNGDE BØRSNOTEREDE INDENLANDSKE 
KRONEOBLIGATIONER, NOMINEL VÆRDI Tabel 6

Mia.kr. 2005 2006 

Statsobligationer mv. .................................... 535 479 
Realkreditobligationer .................................. 2.088 2.184 
Andre .............................................................. 125 134 

I alt .................................................................. 2.748 2.797 

Anm.: Både gamle og nye realkreditobligationer er medtaget i opgørelsen af den udestående mængde 
realkreditobligationer, og tallet er således påvirket af refinansieringsaktiviteten. Statsobligationer mv. omfatter 
også statsgældsbeviser og skatkammerbeviser. 
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udstede SDO, og at realkreditinstitutter og skibsfinansieringsinstituttet 
kan fortsætte med at udstede SDO. Loven forventes at træde i kraft den 
1. juli 2007. Der henvises i øvrigt til gennemgangen af den seneste øko-
nomiske og monetære udvikling i Nationalbankens kvartalsoversigt,  
1. kvartal 2007.1  

 
FORRETNINGSVIDEREFØRELSE 

Nationalbanken har formandskab for en arbejdsgruppe, som skal etab-
lere koordination af finansielle institutters forretningsvidereførelses-
planer i tilfælde af dramatiske hændelser udefra, fx terrorhandlinger, 
omfattende sygdomsudbrud, naturkatastrofer og lignende, hvor det fi-
nansielle system trues af sammenbrud. Arbejdsgruppen blev nedsat i 
2006 og har deltagelse af Finanstilsynet, Finansrådet og Realkreditrådet. 
Det er ledelsen af den enkelte finansielle virksomhed, der har ansvaret 
for, at der er de nødvendige beredskabsplaner og nødprocedurer. 

 

  1
 Økonomi- og Erhvervsministeriet og Nationalbanken har i fællesskab analyseret konsekvenserne. Re-

sultaterne af denne analyse findes i rapporten "Analyse vedrørende særligt dækkede obligationer", 
som er tilgængelig på henholdsvis Økonomi- og Erhvervsministeriets og Nationalbankens websted. 

FØRTIDIGE INDFRIELSER AF REALKREDITOBLIGATIONER OG OBLIGATIONSRENTER Figur 23
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Anm.: Den toneangivende 30-årige realkreditobligation er den serie under kurs 100, hvori der typisk udstedes obliga-

tionsudlån.  
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RAPPORT OM AKTIEMARKEDET OG GLOBALISERINGEN 

Økonomi- og Erhvervsministeriet og Nationalbanken har i fællesskab ud-
arbejdet rapporten Aktiemarkedet og globaliseringen1, der udkom i au-
gust 2006. Rapporten indeholder en analyse af det danske aktiemarked 
og dets infrastruktur i lyset af de seneste års stigende integration af 
værdipapirmarkederne i Europa. Endvidere beskriver rapporten det 
igangværende arbejde på europæisk plan med at styrke effektiviteten 
af aktiemarkederne og fremme grænseoverskridende handel. Rapporten 
gennemgår desuden en række mulige fremtidsscenarier for den danske 
værdipapirinfrastruktur. 

 
 

  1
 Rapporten kan findes på Økonomi- og Erhvervsministeriets websted, www.oem.dk, eller på 

www.nationalbanken.dk under Publikationer. 
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Sedler og mønter 

I 2006 steg kontantomløbet med 6,4 pct. og udgjorde ved årets slutning 
59,1 mia.kr.   

Nationalbanken præsenterede i januar 2007 otte idéoplæg til en ny 
dansk seddelserie. Kunstnerne Karin Birgitte Lund og Kaspar Bonnén er 
hver især blevet udvalgt til at viderebearbejde deres idéoplæg, hvor-
efter Nationalbanken i maj 2007 vil beslutte, hvilket af oplæggene der 
egner sig bedst til nye danske sedler. Den første seddel i den nye serie 
forventes udsendt i 2009 og den sidste seddel i 2013.  

Tårnmøntserien blev i 2006 udvidet med to mønter med motiv af hen-
holdsvis klokketårnet på Gråsten Slot og de grønlandske varder "Tre 
Brødre". I eventyrserien udsendte Den Kgl. Mønt "Skyggen" og "Sne-
dronningen". Både tårnserien og eventyrserien afsluttes i 2007. 

Tårnmøntserien afløses af en ny serie af 20-kroner, som alle får skibe 
som motiv. Derudover markerer Nationalbanken Det Internationale Polar-
år med udsendelsen af en serie af 10-kroner med motiver fra polarområ-
derne. Polarmønterne udsendes som almindelige 10-kroner og som sam-
lermønter i guld og sølv. 

 
SEDDEL- OG MØNTOMLØBET  

Selv om betalingskort bliver stadig mere udbredt, stiger anvendelsen af 
kontanter fortsat.1 I 2006 steg værdien af cirkulerende sedler og mønter 
fra 55,5 mia.kr. i 2005 til 59,1 mia.kr. – det svarer til en stigning på 6,4 
pct.2 Stigningen i omløbet af kontanter skyldes bl.a. økonomisk vækst, 
stigende privat forbrug og stigende priser, jf. figur 24.   

 Omløbet af sedler steg med 6,5 pct. over året og udgjorde 53,7 mia.kr. 
ved udgangen af 2006. Målt på værdi udgjorde 1000-kronesedlen fortsat 
den største andel af seddelomløbet, 55 pct., jf. figur 25.  

Antallet af sedler i omløb steg til 156 mio. stk. i 2006 mod 150 mio. stk. 
i 2005, jf. figur 25. Omløbsstigningen var størst på 500-kronesedlen, der 
antalsmæssigt steg med 9,5 pct. 

  1
 For en mere detaljeret gennemgang af brugen af kontanter i Danmark se www.nationalbanken.dk 

under Publikationer: Maria Carlsen og Johanne Dinesen Riishøj, Brugen af kontanter i Danmark, Dan-
marks Nationalbank, Working Paper, 41/2006. 

2
 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. 

Beretning og regnskab - 2006



 

08-03-2007 17:39:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 36   H:\Aarsberetninger\2006\Hel_ny-08-03-

2007.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

58 

Værdien af mønter i cirkulation steg i 2006 med 4,9 pct. til i alt 5,4 mia.kr. 
ved udgangen af året. Ligesom i 2005 var omløbsstigningen størst for 20-
kronen. 

I henhold til lov om Danmarks Nationalbank skal værdien af seddel-
omløbet være dækket af Nationalbankens beholdning af guld og andre 
reserver. Siden september 1939 har der været dispenseret fra kravet om 
gulddækning. Omløbet er funderet med andre aktiver, fx obligationer/ 
valutaaktiver m.m. 

 
FALSKE SEDLER 

I international sammenligning er forfalskningen af danske pengesedler 
ganske beskeden. Størstedelen af de falske sedler opdages i detailhand-

SEDLER OG MØNTER I OMLØB, PRIVAT FORBRUG OG BNP  Figur 24
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Anm.: 
Kilde: 

Kontantomløbet er opgjort ultimo året. BNP og privat forbrug er opgjort på årsniveau i løbende priser. 
Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik. 

  

 

SEDDELOMLØB Figur 25
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len, der indleverer sedlerne til politiet. I 2006 blev der fundet 344 falske 
sedler i omløb – et meget lille tal i forhold til, at der er 156 mio. stk. sed-
ler i omløb, jf. figur 26.  

 
NYE PENGESEDLER 

Seddelsikkerhed er et emne, som Nationalbanken løbende arbejder med. 
Den nuværende seddelserie blev sikkerhedsmæssigt opgraderet i perio-
den 2002-05. Efterfølgende er der kommet nye og bedre sikkerhedsele-
menter. For at de danske sedler også fremover skal have et højt sikker-
hedsmæssigt niveau, igangsatte Nationalbanken i 2006 et arbejde om 
udformning af en ny og mere sikker seddelserie.  

For at få idéer til temaer til den nye seddelserie blev bl.a. udvalgte hi-
storikere, arkitekter, landskabsarkitekter, designere og kunstnere i for-
året 2006 inviteret til at deltage i et diskussionsforum.   

Blandt de mange forslag faldt valget på danske broer og landskaber 
nær broerne eller detaljer fra disse landskaber.  

Temaet afspejler, at Danmark er et land omgivet af vand med broer, der 
binder landet sammen. De valgte broer er Storebæltsbroen, Den Gamle 
Lillebæltsbro, Dronning Alexandrines Bro (Mønsbroen), Sallingsundbroen 
og Knippelsbro. Broerne repræsenterer forskellige brotyper og forskellige 
egne af Danmark. Flere af broerne vil være kendt af mange, og nogle af 
broerne afspejler også innovation på den tid, hvor de blev bygget.  

Et vellykket seddeldesign indebærer, at sedlerne selv ved et hurtigt blik 
nemt kan skelnes fra hinanden. Broerne er arkitektonisk meget forskellig-

FALSKE SEDLER FUNDET I OMLØB Figur 26
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artede, hvilket skaber den nødvendige variation. Et seddeldesign skal 
samtidig være harmonisk, så folk får lyst til at se på sedlen og dens sikker-
hedselementer. Kun ved at se på en seddel kan man afgøre, om den er 
ægte eller falsk. Sidst, men ikke mindst, skal sedlen signalere værdi og 
ikke blot ligne en tryksag.  

Det valgte tema rummer mange muligheder for fortolkning. I forlæn-
gelse af forårets diskussionsforum inviterede Nationalbanken i sommeren 
2006 otte kunstnere til at udarbejde hver deres forslag til, hvordan de nye 
sedler kan se ud. Samtlige idéoplæg blev udstillet for offentligheden i 
Nationalbankens forhal i januar 2007.  

Den 30. januar 2007 offentliggjorde Nationalbanken, at kunstnerne Kas-
par Bonnén og Karin Birgitte Lund er blevet bedt om hver især at videre-
bearbejde deres idéoplæg til en ny dansk seddelserie. Begge oplæg rum-
mer et stort potentiale. I perioden frem til 1. maj 2007 skal de to kunst-
nere bearbejde deres idéoplæg, hvorefter Nationalbanken på baggrund 
af de bearbejdede oplæg vil vurdere, hvilket af oplæggene der egner sig 
bedst til nyt dansk seddeldesign.  

Umiddelbart herefter offentliggøres, hvem af de to der udvælges som 
kunstner til den nye danske seddelserie. 

Den første seddel forventes udsendt i 2009 og den sidste seddel i 2013. 
 

FÆRØERNE OG GRØNLAND 

Som Danmarks centralbank forsyner Nationalbanken også Færøerne og 
Grønland med kontanter. Færøerne har siden 1951 haft særlige penge-
sedler med færøske motiver, men i samme størrelse og med samme vær-
dier, som de danske pengesedler.  

I 2006 blev der fremsat et lovforslag om, at Grønland skal have egne 
pengesedler. Efter andenbehandling i Folketingets Udvalg vedrørende 
Grønlandske Forhold blev lovforslaget i januar 2007 sendt til fornyet be-
handling i Grønlands Landsting.  

 
STIGENDE AKTIVITET PÅ DEN KGL. MØNT 

Aktiviteten på Den Kgl. Mønt er steget i de senere år. Introduktionen af 
tårnmønterne i 2002, af eventyrmønter i sølv og guld i 2005 og flere for-
skellige slags møntsæt har medført en fornyet interesse for mønter. Sam-
tidig er produktionen af medaljer til offentlige og private øget markant.  

Serien af eventyrmønter fortsatte i 2006, hvor Den Kgl. Mønt udsendte 
to nye mønter i eventyrserien: "Skyggen" og "Snedronningen", som 
henholdsvis billedhugger Bjørn Nørgaard og billedhugger Øyvind 
Nygård har udformet motiv til, jf. boks 6. Eventyrmønterne udsendes  
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som almindelig 10-krone og som samlermønter i guld og sølv. Eventyrseri-
en er inspireret af fem forskellige eventyr af H.C. Andersen, som kunstner-
ne har fortolket, så mønterne fremstår med hvert deres særegne motiv. 
Den sidste mønt i eventyrserien udsendes i efteråret 2007. Samtidigt 
udsendes et særligt møntsæt bestående af alle fem eventyrmønter. 

Serien af tårnmønter fortsatte ligeledes i 2006. Den ottende tårnmønt i 
serien blev udsendt i februar 2006. Mønten havde klokketårnet på Gråsten 
Slot som motiv og er udformet af billedhugger og grafiker Sys Hindsboe.  

Den grønlandske billedhugger Niels Motzfeldt udformede motivet til 
den niende tårnmønt "Tre Brødre", som blev udsendt i september 2006, 
jf. boks 7. Mønten er den første danske cirkulationsmønt med et grøn-
landsk motiv.  

Tårnmøntserien afsluttes i foråret 2007. Motivet på den sidste mønt i 
serien bliver Københavns Rådhustårn udformet af billedhugger Lis Nogel, 
der også udformede motivet til den første mønt i serien, nemlig tårnet 
på Århus Rådhus. 

TÅRN- OG POLARMØNT  Boks 7 

Udsendt
27. september 2006 26. marts 2007

Udsendes

EVENTYRMØNTER  Boks 6 

Udsendt
24. april 2006

Udsendt
30. august 2006
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Den Kgl. Mønt markerer afslutningen på tårnserien med udsendelsen af 
et særligt møntsæt bestående af alle ti tårnmønter. Alle tårnmønter har 
pålydende værdi 20 kroner og er kun udsendt som cirkulationsmønter. 

 
NYE TEMAMØNTER I 2007 

I 2007 introduceres en ny serie af 20-kroner under temaet skibe. Motivet 
for den første mønt i serien er inspektionsskibet "Vædderen", der fra 
august 2006 til april 2007 sejler jorden rundt med den tredje Galathea 
Ekspedition.  

Der introduceres også nye 10-kroner, idet eventyrserien afløses af en 
serie af polarmønter, jf. boks 7. Den Kgl. Mønt har tilsluttet sig et inter-
nationalt møntprogram, der markerer Det Internationale Polarår – et 
videnskabeligt projekt, hvor en væsentlig del af forskningsindsatsen vil 
finde sted i Grønland. Der vil i alt blive udsendt tre mønter. Mønterne 
udsendes som almindelige 10-kroner og som samlermønter i sølv og 
grønlandsk guld. 

 
MØNTSÆT 2006 

Som noget nyt udsendte Den Kgl. Mønt i februar 2006 et børnemønt-
sæt. Møntsættet indeholder de syv cirkulationsmønter og en sølvmedal-
je udformet af illustrator Cato Thau-Jensen. På sølvmedaljen er der mu-
lighed for at indgravere fx barnets navn. 

I lighed med de foregående år blev årets møntsæt udsendt i to ver-
sioner, henholdsvis i en særlig god ucirkuleret udgave og den ekstraordi-
nære proofkvalitet. Møntsættet 2006 indeholder de syv cirkulations-
mønter og en medalje i nordic gold1. Medaljen er en nøjagtig kopi af en 
mindemedalje, som Kong Christian V lod præge i 1691 i anledning af 
indvielsen af Flydedokken i Øresund. 

 
DEN KGL. MØNT HAR FÅET EGET WEBSTED 

I 2006 fik Den Kgl. Mønt eget websted, www.kgl-moent.dk. På webstedet 
er det muligt at læse om produktionen af mønter, se den danske 
møntserie, se alle tema- og samlermønter samt bestille samlermønter.  

Muligheden for elektronisk bestilling af samlermønter via webstedet 
har betydet, at adgangen til samlermønter er blevet mere tilgængelig, 
og antallet af bestillinger på samlermønter steg væsentligt i 2006. 

  1
 Nordic gold er en guldlignende legering af kobber, aluminium, zink og tin. 
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Betalingsformidling 

De danske betalings- og afviklingssystemer har i 2006 ligesom i de fore-
gående år været præget af en stor omsætning. Afviklingen i systemerne 
er i vid udstrækning baseret på kreditter ydet af Nationalbanken mod 
sikkerhed. I 2006 blev der foretaget enkelte mindre tilpasninger og for-
bedringer i reglerne for deltagernes sikkerhedsstillelse for Nationalbank-
ens kreditter. 

Den Internationale Valutafonds, IMFs, gennemgang af det finansielle 
system i Danmark omfattede også en vurdering af betalings- og afvik-
lingssystemerne i forhold til internationale standarder. Gennemgangen 
viste, at de danske systemer er sikre og effektive. Der blev dog påpeget 
enkelte forbedringsområder. 

Endelig var 2006 præget af en række europæiske initiativer, der kan få 
stor betydning for afviklingen af betalinger og værdipapirer i de kom-
mende år. 

 
DANSKE BETALINGS- OG AFVIKLINGSSYSTEMER I 2006 

Afviklingen af betalinger, værdipapirer mv. er i en moderne økonomi 
koncentreret om få store systemer, jf. boks 8. Denne koncentration inde-
bærer, at der i de enkelte systemer årligt afvikles meget store beløb. 

 

DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR I DANMARK Boks 8 

Den finansielle infrastruktur i Danmark er koncentreret om tre systemer: 

• Kronos, Nationalbankens realtidsbruttoafviklingssystem1 til enkeltvis og øjeblikkelig 

afvikling af primært store tidskritiske betalinger mellem pengeinstitutter mfl. 

• VP-afviklingen, et multilateralt nettoafviklingssystem1 til clearing og afvikling af 

værdipapirer, der er registreret og opbevaret i Værdipapircentralen. 

• Sumclearingen, et multilateralt nettoafviklingssystem, hvor detailbetalinger, fx dan-

korttransaktioner og Betalingsservice, bliver afviklet. 

 

Handel med danske kroner bliver herudover i væsentligt omfang afviklet i det inter-

nationale valutaafviklingssystem Continuous Linked Settlement, CLS. 

Endelig deltager en række danske pengeinstitutter i det fælleseuropæiske beta-

lingssystem, Target, der anvendes til afvikling af betalinger i euro. 

1 I et realtidsbruttoafviklingssystem afvikles betalinger og værdipapirer endeligt og uigenkaldeligt i systemets åb-
ningstid umiddelbart efter modtagelsen af betalingsinstruktioner, mens betalinger og værdipapirer i et multila-
teralt nettoafviklingssystem afvikles på nettobasis på faste tidspunkter i løbet af afviklingsdøgnet. For yderlige-
re beskrivelse af systemerne henvises til Danmarks Nationalbank, Betalingsformidling i Danmark, 2005. 
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Værdien af kroner afviklet gennem Nationalbankens system, Kronos, 
steg i 2006 med 9 pct., jf. tabel 7. Faldet i VP-afviklingen skyldes et fald i 
handlen med danske obligationer, der mere end opvejede den stigende 
handel med aktier. 

Den kraftige stigning på 52 pct. i afviklingen af kroner i CLS kan til-
skrives en kombination af større aktivitet på valutamarkedet, og at større 
markedsdeltagere verden over i stigende omfang anvender CLS – frem for 
korrespondentbanker – til afvikling af valutakontrakter.  

I det fælleseuropæiske betalingssystem, Target, steg værdien af afvik-
lede betalinger i 2006 med 9 pct., jf. tabel 8. Danske deltageres brug af 
systemet faldt dog med 16 pct. Det kan bl.a. tilskrives, at en større del-

BETALINGER I KRONER Tabel 7

 2004 2005 2006 

Kronos     
   Antal transaktioner, tusinde ...................... 631 664 680 
   Værdi af transaktioner, mia.kr. ................. 53.040 60.633 66.089 

Sumclearingen     
   Antal transaktioner, tusinde ...................... 1.088.030 1.120.807 1.244.542 
   Værdi af transaktioner, mia.kr. ................. 4.421 5.027 5.349 

VP-afviklingen     
   Antal handelstransaktioner, tusinde ......... 7.348 10.182 12.466 
   Værdi af handelstransaktioner, mia.kr. .... 27.951 25.198 23.581 

CLS    
   Antal afviklede handler, tusinde ............... 86 129 176 
   Værdi af afviklede handler, mia.kr. .......... 19.812 31.333 47.596 

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

 

 

BETALINGER I EURO Tabel 8

 2004 2005 2006 

Target – alle deltagerlande     
   Antal transaktioner, tusinde ........................ 69.213 76.151 83.180 
   Værdi af transaktioner, mia.euro ................ 443.993 488.901 533.541 

   Heraf danske deltagere     
      Antal transaktioner, tusinde ..................... 92 106 116 
      Værdi af transaktioner, mia.euro ............. 3.278 3.774 3.157 

Sumclearingen     
   Antal transaktioner, tusinde ........................ 148 183 211 
   Værdi af transaktioner, mia.euro ................ 2 3 3 

VP-afviklingen    
   Antal handelstransaktioner, tusinde ........... 11 6 7 
   Værdi af handelstransaktioner, mia.euro ... 20 23 26 

Kilde: ECB, Finansrådet og VP. 
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tager har flyttet afvikling af valutakontrakter over til CLS.1 For de øvrige 
danske deltagere under ét steg værdien af afviklede betalinger i Target 
med 14 pct. 

 
Driftsproblemer i Kronos 
Betalingsafviklingen gennem Kronos var i 2. halvår 2006 præget af flere 
nedbrud, der kunne tilskrives problemer med Nationalbankens it-leve-
randørs opkobling til SWIFT2. De fleste nedbrud var kortvarige og gav 
ikke anledning til særskilte foranstaltninger, men ved tre nedbrud måtte 
Nationalbanken, for at afværge problemer i CLS-afviklingen, iværksætte 
nødprocedurer med henblik på at overføre penge manuelt mellem del-
tagerne. Ved det alvorligste nedbrud 16. november blev 12 mia.kr. over-
ført mellem deltagerne for at sikre rettidig afvikling af valutakontrakter 
med en samlet hovedstol på 148 mia.kr.   

Nedbruddet 16. november 2006 medførte endvidere så store forstyr-
relser i betalingsafviklingen, at det påvirkede forholdene på pengemar-
kedet. Dette fik Nationalbanken til at forlænge åbningstiden og ekstra-
ordinært tilbyde at tilbagekøbe indskudsbeviser. Forholdene på penge-
markedet blev herefter hurtigt normaliseret.  

Nationalbanken ser med stor alvor på disse nedbrud. Der er derfor 
igangsat et projekt, der skal forbedre SWIFT-miljøet hos it-leverandøren. 
Nationalbanken følger dette arbejde tæt. 

 
SIKKERHEDSSTILLELSE FOR NATIONALBANKENS KREDITGIVNING 

Betalingsafviklingen i systemerne gennemføres i vidt omfang på grund-
lag af kreditgivning fra Nationalbanken i form af træk på foliokontoen. 
For at begrænse Nationalbankens risiko for kredittab er træk på folio-
kontoen, ligesom pengepolitiske udlån, afdækket med sikkerheder, 
først og fremmest ved belåning af værdipapirer registreret i Værdipapir-
centralen, VP. Sikkerhedsstillelsen sker dels ved en traditionel pantsæt-
ning af et værdipapirdepot, dels gennem den særlige sikkerhedsret til 
brug for afviklingskreditter i betalings- og afviklingssystemer.3  

 
Tilpasning af regler for belåning af værdipapirer 
Reglerne for belåning af værdipapirer i Nationalbanken blev ændret 
med virkning fra 1. januar 2007.4 Der er alene tale om en mindre juste-

  1
 Afvikling i CLS sker på nettobasis pr. valuta, hvilket indebærer en betydelig likviditetsbesparelse i 

forhold til afvikling i korrespondentbanker, der sker på bruttobasis. 
2
 SWIFT er et internationalt netværk, der anvendes af banker, betalings- og afviklingssystemer, børser 

mv. til at udveksle meddelelser om finansielle transaktioner, heriblandt betalingsinstruktioner. 
3
 For en generel beskrivelse af Nationalbankens krav til sikkerhedsstillelse ved kreditgivning henvises 

til Danmarks Nationalbank, Betalingsformidling i Danmark, 2005, kapitel 5. 
4
 Belåningsreglerne findes på www.nationalbanken.dk under Regelsæt/Betalingsformidling. 

Beretning og regnskab - 2006



 

08-03-2007 17:39:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 36   H:\Aarsberetninger\2006\Hel_ny-08-03-

2007.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

66 

ring af de såkaldte haircuts, der fradrages i værdipapirers kursværdi ved 
beregning af belåningsværdien. Haircuts skal sikre, at selv om der opstår 
et kursfald, vil ydede kreditter ikke komme til at overstige de belånte 
papirers kursværdi. 

Tilpasningen er gennemført i lyset af en tilsvarende ændring af ECBs 
belåningsregler, som ligeledes trådte i kraft 1. januar 2007. National-
banken har valgt ikke at følge ECBs udvidelse af belåningsgrundlaget til 
også at omfatte visse former for banklån. Dette ansås af flere årsager ik-
ke nødvendigt, bl.a. på grund af danske pengeinstitutters meget be-
tydelige beholdninger af belånbare værdipapirer. Nationalbankens kre-
ditgivning til pengeinstitutter mv. vil således fortsat være baseret på be-
låning af obligationer, først og fremmest danske stats- og realkreditob-
ligationer. 

 
Forbedret sikkerhedsret 
I 2006 blev procedurerne for belåning af værdipapirer under sikkerheds-
retten forenklet, således at de principper, der følges ved traditionel 
pantsætning, tillige gælder for sikkerhedsretten. Forenklingen har med-
ført en udvidelse af belåningsgrundlaget, idet værdipapirer, der kan an-
vendes ved traditionel pantsætning, fremover automatisk kan belånes 
under sikkerhedsretten. Herudover blev haircuts reduceret til samme ni-
veau, som benyttes ved traditionel pantsætning.  

Indførelsen af de automatiske procedurer, der har forenklet admini-
strationen af sikkerhedsretten og udvidet belåningsgrundlaget, under-
støtter stabiliteten i betalings- og afviklingssystemerne. 

 
OVERVÅGNING 

Nationalbanken overvåger den finansielle infrastruktur i Danmark for 
at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger og værdi-
papirhandler. I praksis er overvågningen koncentreret om de tre sy-
stemisk vigtige systemer i Danmark: Kronos, VP-afviklingen og Sum-
clearingen. 

Et væsentligt element i overvågningen består i at vurdere systemerne i 
forhold til internationale standarder for henholdsvis betalings- og 
værdipapirafviklingssystemer. Disse standarder fastlægger på et over-
ordnet niveau krav til systemernes risikostyring og effektivitet. Risiciene i 
betalings- og afviklingssystemer består grundlæggende af juridiske risici, 
kredit- og likviditetsrisici samt operationelle risici. For så vidt angår ef-
fektiviteten, afhænger den af omkostningerne forbundet med at anven-
de systemerne samt brugbarheden af de ydelser, som systemet tilbyder 
deltagerne. 
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Overvågningen er tilrettelagt med udgangspunkt i de generelle prin-
cipper for centralbankers overvågning, som Committee on Payment and 
Settlement Systems har fastlagt.1  

Nationalbankens overvågning af den finansielle infrastruktur sker ofte 
i samarbejde med Finanstilsynet. Dette samarbejde har siden 2001 været 
formaliseret i en aftale. Aftalen2 blev i 2006 revideret i lyset af dels er-
faringerne med de seneste fem års samarbejde, dels at Nationalbankens 
beføjelser som overvåger af betalingssystemer siden 1. marts 2006 er 
fremgået af værdipapirhandelsloven3. 

 
IMFs VURDERING AF DANSKE BETALINGS- OG AFVIKLINGSSYSTEMER 

Den Internationale Valutafond, IMF, gennemgik i 2005-06 det finansielle 
system i Danmark. IMFs overvågning af medlemslandenes finansielle sy-
stemer er begrundet i, at disse er af væsentlig betydning for landenes 
økonomiske og finansielle stabilitet, jf. side 81. 

IMFs gennemgang omfattede også en vurdering af de systemisk vigti-
ge betalings- og afviklingssystemer. Vurderingerne skete med udgangs-
punkt i ovennævnte internationale standarder. 

Bedømmelsen af systemerne var altovervejende positiv. Den finansielle 
infrastruktur blev således betegnet som veludviklet og baseret på tekno-
logisk avancerede løsninger. De enkelte systemer opfyldte desuden i vid 
udstrækning de internationale standarder. 

IMFs gennemgang afdækkede dog områder, hvor der var mulighed 
for at styrke betalingsformidlingen i Danmark. På disse områder er der 
igangsat tiltag for at følge op på IMFs bemærkninger. Det sker i et tæt 
samarbejde med de ansvarlige for de systemisk vigtige systemer. 

IMFs væsentligste bemærkninger vedrørte styringen af kredit- og likvidi-
tetsrisici i Sumclearingen. IMF tog hensyn til, at systemets deltagere (pen-
geinstitutter) har meget store obligationsbeholdninger, der kan belånes i 
Nationalbanken. Dette medfører en meget høj sikkerhed for, at de øvrige 
deltagere vil kunne afvikle deres betalinger, selv hvis den største deltager 
må tages ud af afviklingen. IMF fandt dog alligevel, at afviklingen kunne 
sikres yderligere, fx med etablering af sikkerhedspool4. Samme anbefaling 
blev ligeledes fremført vedrørende VP-afviklingen, hvor spørgsmålet dog 
blev anset for mindre væsentligt. 

Efter IMFs gennemgang har Nationalbanken foretaget en analyse af 
problemstillingen. Nationalbanken vurderer på baggrund af analysens 

  1
 Se BIS, Central bank oversight of payment and settlement systems, 2005. 

2
 Aftalen findes på www.nationalbanken.dk under Regelsæt/Memorandum of Understanding. 

3
 Se omtale af lovændringen i Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab, 2005. 

4
 En sikkerhedspool består af likvide aktiver, fx kontanter eller værdipapirer, der kan trækkes på med 

meget kort varsel, således at gennemførelsen af afviklingen ikke bliver mærkbart forsinket. 
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resultater, at der fortsat ikke er behov for en sikkerhedspool eller lig-
nende i tilknytning til Sumclearingen og VP-afviklingen.1  

Ligeledes med det formål at reducere kreditrisikoen ved afvikling af 
detailbetalinger i Danmark blev det anbefalet at omlægge afviklings-
forløbet for betalinger, der gennemføres via Betalingsservice. Omlæg-
ningen skal sikre, at disse betalinger først bliver bogført på kunders kon-
ti, når betalingerne er blevet afviklet i Sumclearingen. 

Finansrådet og PBS har herefter truffet beslutning om at gennemføre 
en omlægning af afviklingsforløbet. 

Med hensyn til de operationelle risici forbundet med de danske 
betalings- og afviklingssystemer konkluderede IMF, at Nationalbankens 
eget betalingssystem, Kronos, burde have foranstaltninger, der kan sikre 
genstart af systemet inden for to timer efter et nedbrud. Dette er i dag 
tilfældet for de bedste realtidsbruttoafviklingssystemer, men en skær-
pelse i forhold til, da systemet blev taget i brug i 2001, hvor kravet til sy-
stemets maksimale genstartstid blev sat til fire timer. Skærpelsen af kra-
vet til hurtig genstart er sket i lyset af erfaringerne fra terrorangrebet i 
New York 11. september 2001.  

Nationalbanken har igangsat en undersøgelse af muligheden for at 
mindske risikoen for, at genstartstiden efter et nedbrud kommer til at 
overstige to timer. I praksis viser test af systemets beredskab, at genstart 
inden for to timer normalt er mulig. 

I relation til den finansielle infrastrukturs effektivitet påpegede IMF, 
at Nationalbanken burde tilvejebringe et bedre grundlag for at vurde-
re, hvorvidt omkostningerne og prisstrukturen i Kronos er passende. 
Det store antal deltagere – 127 ved udgangen af 2006 – tyder dog  
på, at det er tilfældet, ligesom omkostningsniveauet i Kronos ligger på 
linje med tilsvarende systemer i andre mindre og mellemstore EU-
lande. Nationalbanken vil i lyset af IMFs anbefaling genoverveje, om 
størrelsen og fordelingen af systemets omkostninger er hensigtsmæs- 
sig. 

  
TARGET2 

Udviklingen af et nyt fælleseuropæisk betalingssystem, Target2, til afvik-
ling af eurobetalinger fortsatte i 2006. Formålet med Target2 er at skabe 
en fælles platform som erstatning for det nuværende Target, der er op-
bygget med links mellem de deltagende centralbankers egne betalings-
systemer. 

  1
 Analysen er gengivet i Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet, 2006. 
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Nationalbanken fungerer som koordinator for den samlede danske til-
slutning til Target2 og som bindeled mellem den finansielle sektor og 
de tre centralbanker i Tyskland, Italien og Frankrig, der udbyder syste-
met. 

I løbet af året er priserne for henholdsvis almindelige betalinger og 
betalinger knyttet til afviklingssystemer blevet offentliggjort, ligesom 
også deltagerstrukturen er lagt fast. 

Deltagerne overgår fra det nuværende Target til Target2 i tre lande-
grupper. De første lande overgår i november 2007, anden landegruppe 
overgår i februar 2008, mens Danmark tilsluttes i maj 2008 sammen med 
de sidste lande. 

Når der udvikles et så væsentligt betalingssystem som Target2, er det 
nødvendigt, at deltagerne gennemfører et meget grundigt testforløb. 
Danmarks testperiode er fastsat til at begynde medio 2007 og vil vare 
frem til april 2008. Forud for testen skal deltagerne, VP-afviklingen, 
Sumclearingen og Nationalbanken have foretaget de tilpasninger i egne 
systemer, der er nødvendige for at kunne benytte Target2. 

 
DETAILBETALINGER 

Danske pengeinstitutter, borgere og virksomheder vil i de kommende år 
blive berørt af to europæiske initiativer på betalingsområdet: Betalings-
tjenestedirektivet og SEPA (Single Euro Payments Area). 

 
Betalingstjenestedirektivet 
I december 2005 fremsatte Europa-Kommissionen forslag til et direktiv, 
der skal harmonisere medlemslandenes lovgivning for detailbetalinger. 
Formålet med direktivet er at understøtte det indre marked for varer og 
tjenester i EU ved at sikre ensartede rammevilkår for gennemførelsen af 
betalinger. Direktivet er desuden en af hjørnestenene i udviklingen af et 
fælles betalingsområde i euro, SEPA, jf. nedenfor. 

Nationalbanken har fulgt forhandlingerne om Kommissionens forslag i 
Europa-Parlamentet og Rådet tæt. I den forbindelse har Nationalbanken 
bidraget til processen ved at tage aktivt del i arbejdet med at analysere 
direktivets rækkevidde og konsekvenser i forhold til Danmark. 

Direktivet vil kræve en række ændringer og nye bestemmelser i dansk 
lovgivning. Disse vil især vedrøre forholdet mellem pengeinstitutterne 
og deres kunder. Overordnet gælder, at direktivet vil komme til at inde-
holde regler om (i) adgangen til at udbyde betalingstjenester i EU, (ii) in-
formationskrav og (iii) de generelle vilkår ved udførelse af betalinger, fx 
ansvarsregler og bestemmelser om afviklingstid og valørdage. Der vil bli-
ve tale om et såkaldt totalharmoniseringsdirektiv, hvilket betyder, at 
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medlemslandene ikke må indføre regler, der afviger fra direktivets be-
stemmelser. 

 
SEPA – Single Euro Payments Area 
De europæiske banker har siden 2002 arbejdet med at opbygge infra-
strukturen for et fælles betalingsområde i euro, SEPA. Formålet er at 
skabe et område, hvor detailbetalinger over grænserne foregår lige så 
enkelt og effektivt som indenlandske betalinger. Med etableringen af 
SEPA vil borgere og virksomheder således kunne foretage nationale og 
grænseoverskridende betalinger på ens vilkår. 

 SEPA vil dække de væsentligste typer af betalinger mellem bank-
kunder. De europæiske banker har udarbejdet et fælles regelsæt for 
henholdsvis konto-til-konto overførsler og betalingsservice i SEPA med 
konkrete krav til procedurer og standarder. Derudover har bankerne ud-
færdiget et overordnet sæt af principper for betalingskort i SEPA, der 
skal sikre, at "SEPA-kort" accepteres bredt i alle terminaler og hos alle 
kortindløsere i euroområdet. 

Ifølge tidsplanen for SEPA vil de europæiske banker tilbyde de nye be-
talingsprodukter fra begyndelsen af 2008. I en overgangsfase vil disse 
produkter eksistere side om side med de nuværende nationale produk-
ter. Ved udgangen af 2010 forventes de nationale produkter inden for 
euroområdet i al væsentlighed at være udfaset og erstattet af de nye 
SEPA-betalingsprodukter. Tidsplanen for SEPA kan dog blive rykket, idet 
en vedtagelse af betalingstjenestedirektivet trækker ud. 

Danske pengeinstitutter planlægger ligeledes at tilbyde deres kunder 
at gennemføre betalinger i euro med SEPA-betalingsprodukter. Det vil 
give borgere og virksomheder i Danmark mulighed for at sende og mod-
tage betalinger i euro via deres (danske) pengeinstitut til og fra for-
retninger, leverandører og kunder over hele Europa på vilkår svarende 
til dem, der vil gælde for borgere og virksomheder i euroområdet.1 De 
danske kronebetalinger ændres isoleret set ikke med SEPA, og forbru-
gerne vil derfor ikke mærke forskel, når de foretager de daglige beta-
linger med fx Dankort. 

 
VÆRDIPAPIRER 

Dette område var i 2006 præget af den igangværende udvikling med at 
skabe en mere effektiv clearing og afvikling af grænseoverskridende 
værdipapirhandler inden for EU ved at fjerne de såkaldte Giovannini-

  1
 Se Elin Amundsen, SEPA – Single Euro Payments Area, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. 

kvartal 2007. 
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barrierer1. De mest betydningsfulde initiativer var, (i) at Europa-Kommis-
sionens tidligere annoncerede rammedirektiv om clearing og afvikling i 
EU blev erstattet af en frivillig aftale med børser, værdipapircentraler og 
centrale modparter om clearing og afvikling af værdipapirhandler (Code 
of Conduct) samt (ii) ECBs udmelding om at etablere en europæisk afvik-
lingsplatform for værdipapirafvikling, Target2-Securities. 

 
Aftale om clearing og afvikling af værdipapirhandler (Code of Conduct) 
I november 2006 offentliggjorde Europa-Kommissionen en aftale om 
clearing og afvikling af værdipapirhandler (Code of Conduct), som er til-
trådt af europæiske børser, værdipapircentraler og centrale modparter, 
heriblandt Værdipapircentralen og OMX Den Nordiske Børs. Aftalens 
formål er at mindske barriererne for udviklingen af et fælles europæisk 
værdipapirmarked. Aftalen fastlægger retningslinjer for: 
• Gennemsigtighed vedr. priser og serviceydelser forbundet med clearing 

og afvikling af værdipapirhandler mv. 
• Fælles standarder og fair adgangsvilkår, der skal lette finansielle virk-

somheders deltagelse i børser og værdipapircentraler inden for EU. 
• Opdeling af værdipapircentralers serviceydelser, så finansielle virksom-

heder kan fravælge ydelser, de ikke har behov for (inkl. tilhørende regn-
skabsmæssig separation). 
 

Aftalen gælder i første omgang kun for aktier. Parterne, der har under-
skrevet aftalen, skal gradvist implementere retningslinjerne i løbet af 
2007. 

 
Target2-Securities 
Den 7. juli 2006 udsendte ECB en pressemeddelelse om, at eurosystemet 
overvejer at etablere en fælleseuropæisk afviklingsplatform for værdi-
papirer udstedt i euro, der skal integreres i Target2-platformen under 
navnet Target2-Securities. Penge og værdipapirer påtænkes derved af-
viklet på samme platform. ECB forventer, at etableringen af Target2-
Securities vil gøre det lettere og billigere at afvikle grænseoverskridende 
værdipapirhandler. Dette er en forudsætning for udviklingen af et indre 
marked for værdipapirer i EU. 

Siden medio 2006 har ECB i dialog med de kommende brugere af plat-
formen arbejdet videre med udformningen af Target2-Securities. Der er 
endvidere gennemført en omkostningsanalyse og en analyse af, om mo-
dellen kan gennemføres på et velfunderet juridisk grundlag. I hørings-
fasen blev der åbnet mulighed for, at ikke kun eurodenominerede papi-

  1
 Se Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet, 2005. 
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rer skal kunne afvikles på platformen, således at værdipapirer denomi-
neret i fx danske kroner ligeledes skal kunne afvikles herpå. 

I forlængelse heraf forventes ECBs styrelsesråd i foråret 2007 at beslut-
te at påbegynde næste fase i projektet: Fastlæggelsen af brugerkrav. I 
denne fase vil der blive gennemført offentlige høringer, der skal danne 
grundlag for den endelige beslutning om at afsætte midler til udvikling 
af en ny fælleseuropæisk platform for værdipapirafvikling. Denne be-
slutning forventes truffet i begyndelsen af 2008. 

 
AFVIKLING AF VALUTAHANDLER 

Nationalbanken gennemførte i 2006 en undersøgelse af valutaafviklin-
gen i Danmark – i lighed med centralbankerne i de øvrige lande med en 
valuta, der afvikles i CLS.1 Undersøgelsen dokumenterer, at de større 
danske deltagere i valutamarkedet generelt håndterer afviklingsrisikoen 
forbundet med valutahandler forsvarligt.2 

  1
 I CLS kan der p.t. afvikles 15 af de mest handlede valutaer: Amerikanske dollar, euro, japanske yen, 

britiske pund, schweizerfranc, australske dollar, canadiske dollar, danske kroner, Hongkong dollar, 
norske kroner, svenske kroner, Singapore dollar, sydkoreanske won, new zealandske dollar og 
sydafrikanske rand. 

2
 Se Lone Natorp og Tina Skotte Sørensen, Afvikling af valutahandler, Danmarks Nationalbank, Kvar-

talsoversigt, 4. kvartal 2006. 
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Internationalt monetært samarbejde 

Bulgarien og Rumænien blev 1. januar 2007 optaget i EU, som nu består 
af 27 lande. Euroområdet blev også udvidet 1. januar 2007, hvor Slove-
nien som det første af landene fra EU-udvidelsen i 2004 indførte euroen 
som valuta. Et væsentligt emne i 2006 var også implementeringen af 
vækst- og stabilitetspagten efter reformen i 2005. Cypern og Frankrig 
har fået deres budgetunderskud nedbragt til under 3 pct. af BNP, og 
budgetunderskudsproceduren er dermed ophævet. Der er dog fortsat ti 
lande i EU, som er omfattet af proceduren om uforholdsmæssigt store 
underskud, hvoraf fire lande forventes at have nedbragt deres budget-
underskud til under 3-pct. grænsen i 2006. 

I Den Internationale Valutafond, IMF, blev forhandlingerne om en 
mellemfristet strategi konkretiseret i 2006. IMFs medlemslande har ved-
taget et 2-årigt program for at tilpasse kvoter og stemmevægte for 
medlemslandene. I første omgang forøges kvoterne for Kina, Korea, 
Mexico og Tyrkiet i lyset af disse landes større rolle i verdensøkonomien. 
Som led i en styrkelse af den makroøkonomiske og finansielle overvåg-
ning er såkaldte multilaterale konsultationer blevet iværksat. Endelig er 
IMFs udlån faldet betydeligt det seneste halvandet år, hvilket har frem-
rykket behovet for at sikre et holdbart indkomstgrundlag.  

Under den regelmæssige gennemgang af dansk økonomi, artikel IV-
konsultationen, anerkendte IMF den seneste gode økonomiske udvikling, 
men fremhævede risikoen for overophedning. Endvidere vurderede IMF 
ved afslutningen af det såkaldte Financial Sector Assessment Program, 
FSAP, at de danske finansielle systemer overordnet set er modstands-
dygtige og tilsynet med dem godt.  

 
UDVIDELSE AF EU 

Bulgarien og Rumænien med i EU 
Den 1. januar 2007 blev Bulgarien og Rumænien optaget i EU. Dermed 
er EUs befolkning forøget med 30 mio. indbyggere, hvilket svarer til ca. 
6 pct. af EUs befolkning. De nye landes andel af den samlede produktion 
i EU er ca. 0,5 pct., og Bulgariens og Rumæniens velstandsniveau udgør 
kun omkring en tredjedel af EUs gennemsnit.1 Velstandsniveauet i Bul-
garien og Rumænien er væsentligt lavere end, hvad der var gældende 

  1
 Angivelsen af velstandsniveau er baseret på købekraftskorrigeret BNP pr. capita. 
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for landene fra 2004-udvidelsen, da disse indtrådte i EU. Økonomierne i 
begge lande vokser dog kraftigt, hvilket også afspejles i høje inflations-
rater og store betalingsbalanceunderskud. 

EUs stats- og regeringschefer besluttede i december 2004, at Bulgarien 
og Rumænien kunne optages fra 2007, forudsat at Europa-Kommissionen 
vurderede, at landene var parate, hvilket den gjorde i efteråret 2006. 
Samtidig blev landene opfordret til at forstærke indsatsen på en række 
områder, herunder reform af retssystemet, bekæmpelse af korruption, 
veterinær- og fødevaresikkerhed samt administration af landbrugsstøtte. 
Sker der ikke tilstrækkelige fremskridt på disse områder, kan Kommissio-
nen indføre forskellige former for sanktioner.1  

 
Kommende EU-udvidelser 
De tre kandidatlande Kroatien, Tyrkiet og Makedonien er i forskellige 
stadier af tiltrædelsesprocessen. Optagelsesforhandlingerne for Kroatien 
og Tyrkiet blev påbegyndt i oktober 2005, mens datoen for åbning af til-
trædelsesforhandlingerne for Makedonien endnu ikke er fastsat. Gen-
nem 2006 er tiltrædelsesforhandlingerne fortsat med Tyrkiet og Kro-
atien. Mens forhandlingerne med Kroatien i 2006 er forløbet ubesværet, 
har Tyrkiets optagelsesforhandlinger været mere komplicerede. Nedsat 
reformtempo, problemer med bl.a. ytringsfrihed og religionsfrihed samt 
landets begrænsninger af varers frie bevægelighed har været i fokus i 
forhandlingerne med Tyrkiet.2 

Da Kroatien er længst fremme i forhandlingsprocessen, ventes landet 
at være det næste land, der optages i EU. Med EUs reformulering af ud-
videlsesstrategien i december 2006 og behovet for institutionelle refor-
mer i EU inden yderligere udvidelser kan optagelsen af Kroatien dog 
trække ud. 

 
SLOVENIEN OPTAGET I EUROSAMARBEJDET 

Slovenien indtrådte 1. januar 2007 som det 13. land i eurosamarbejdet 
og indførte dermed euroen som valuta.3 Slovenien er hermed det 
første af landene fra EU-udvidelsen i 2004, som blev optaget i 
euroområdet. Forud for en optagelse i euroområdet vurderer Europa-
Kommissionen og ECB, om de økonomiske og juridiske betingelser – de 
  1
 For en mere detaljeret beskrivelse af EUs udvidelse med Bulgarien og Rumænien samt EUs fremtidige 

udvidelsesperspektiver se Borka Babic, EU-udvidelser – status og fremtid, Danmarks Nationalbank, 
Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2007. 

2
 Senest besluttede stats- og regeringscheferne i december 2006 ikke at åbne otte ud af tiltrædelses-

forhandlingernes 35 kapitler og ikke at ville afslutte forhandlingerne på nogle af kapitlerne, før Tyr-
kiet har opfyldt sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankara-protokol. De omtalte otte kapit-
ler vedrører de områder, der er relevante i forbindelse med Tyrkiets restriktioner i forhold til Cypern. 

3
 For en mere detaljeret beskrivelse af Slovenien se Niels Peter Hahnemann, Slovenien: Et økonomisk 

portræt af det nye euroland, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2006. 
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såkaldte konvergenskriterier – er opfyldt. Konvergensrapporterne 
udarbejdes mindst hvert andet år, eller når et medlemsland anmoder 
om en vurdering. I foråret 2006 anmodede Slovenien og Litauen om at 
blive konvergensvurderet. Der var enighed om, at Slovenien opfyldte 
de fire økonomiske konvergenskriterier vedrørende inflation, rente, 
offentlige finanser og deltagelse i EUs valutakursmekanisme, ERM2. 
Litauen opfyldte også kriterierne om rente, offentlige finanser og 
ERM2-deltagelse, men inflationen lå marginalt over niveauet for 
inflationskriteriet. På baggrund af Kommissionens og ECBs vurderinger 
vedtog EUs økonomi- og finansministre, Ecofin-Rådet, i juli 2006, at 
Slovenien kunne optages i euroområdet 1. januar 2007. Samtidig 
besluttede Ecofin-Rådet, at Litauen ikke kunne optages fra januar 2007 
på grund af for høj inflation.1 

I december 2006 fandt den regelmæssige konvergensvurdering af de 
øvrige lande uden for euroen sted. Det gjaldt dog ikke Danmark og 
Storbritannien, som på grund af traktatfæstede undtagelser kun konver-
gensvurderes på egen opfordring. Ingen af de ni vurderede lande op-
fyldte samtlige konvergenskriterier.  

I løbet af 2006 udskød flere af landene uden for euroområdet deres 
oprindelige målsætninger om tidspunkt for indtræden i eurosamarbej-
det. Estland og Litauen havde en målsætning om indførelse af euroen i 
2007, Letland i 2008, mens 2010 var Tjekkiets og Ungarns målsætning. 
For høj inflation og for Ungarns vedkommende også et stort budget-
underskud var blandt de medvirkende årsager til udskydelserne. Cypern, 
Malta og Slovakiet har derimod fastholdt deres målsætninger for ind-
førelse af euroen. Cypern og Malta har i februar 2007 anmodet om at 
blive konvergensvurderet med henblik på optagelse i euroområdet fra 
2008, mens Slovakiet sigter efter indtræden i 2009. 

 
STABILITETS- OG VÆKSTPAGTEN 

Foreløbige erfaringer med 2005-reformen  
I foråret 2005 vedtog Ecofin-Rådet2 en reform af stabilitets- og vækst-
pagten.3 Pagtens formål er dels at medvirke til at forebygge fore-
komsten af uforholdsmæssigt store budgetunderskud, dels at fastsætte 
den nærmere fremgangsmåde ved korrektion af opståede uforholds-
mæssigt store underskud. Stabilitets- og vækstpagtens regelsæt kan 

  1
 Litauens inflation var i marts 2006 0,1 procentpoint over referenceværdien for inflation på 2,6 pct., 

og Europa-Kommissionens prognoser viste en stigende inflation gennem 2006. 
2
 Ecofin-Rådets møder bliver forberedt af Det Økonomiske- og Finansielle Udvalg, hvor repræsentant-

er fra EUs ministerier og centralbanker deltager. 
3
 For en mere detaljeret gennemgang af konsekvenserne af reformen se Borka Babic, Stabilitets- og 

vækstpagten – status 2006, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2006. 
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således inddeles i en forebyggende og en korrigerende del. Reformen i 
2005 var et kompromis med hovedvægt på at styrke pagtens 
forebyggende elementer og øge fleksibiliteten i den korrigerende del af 
proceduren, når uforholdsmæssigt store budgetunderskud er opstået, 
især i tilfælde med lav vækst.  

Siden reformen af pagten er en række lande blevet vurderet i henhold 
til bestemmelserne om uforholdsmæssigt store budgetunderskud som 
følge af overskridelser af 3-pct. grænsen. De foreløbige erfaringer har 
vist, at den øgede fleksibilitet i proceduren ikke har haft negative konse-
kvenser for stabilitets- og vækstpagtens formål. Trods udvidede mulig-
heder for undtagelser i den korrigerende del af pagten har der ikke 
været lande, hvor hverken lav vækst eller andre forhold som fx gennem-
førelse af strukturreformer er blevet inddraget i vurderingen af overskri-
delsen af 3-pct. grænsen. I stedet er den øgede fleksibilitet blevet an-
vendt ved fastsættelsen af frister og betingelser for korrektion. Således 
blev der ved vurderingen af det tyske budgetunderskud i marts 2006 
fastsat en tidsfrist på to år i stedet for et. Dermed modtog Tyskland i 
2006 Ecofin-Rådets pålæg om at bringe underskuddet under 3-pct. 
grænsen, hvilket er det sidste skridt i underskudsproceduren før even-
tuelle sanktioner.1 

EU-landenes opdateringer af stabilitets- og konvergensprogrammerne 
fra årsskiftet 2005/06 afspejlede målsætningen om at styrke den forebyg-
gende del af pagten. Dette kom til udtryk i fastsættelsen af de mellem-
fristede målsætninger for budgetsaldoen, som fastsættes på baggrund af 
de enkelte landes offentlige gæld samt skøn over potentiel vækst. Op-
fyldelsen af målsætningerne vil skabe øget råderum i lyset af de finans-
politiske udfordringer som følge af aldrende befolkninger, ligesom lan-
dene kan undgå at skulle stramme finanspolitikken i dårlige tider. 

   
Budgetsituationen i 2006 og konsekvenserne for underskudsproceduren 
Budgetsituationen i EU-landene er blevet forbedret i 2006. Både den 
gunstige konjunktursituation og de finanspolitiske stramninger i flere af 
landene har medvirket til forbedringen. Budgetunderskuddet for euro-
området ventes at falde til 2 pct. af BNP i 2006 fra 2,4 pct. i 2005. For hele 
EU ventes et fald til 2 pct. fra 2,3 pct.2 

Cypern er det eneste land, som i løbet af 2006 fik ophævet budget-
underskudsproceduren, da landets budgetunderskud var bragt klart 

  1
 Allerede i 2003 foreslog Europa-Kommissionen at pålægge Tyskland og Frankrig nedbringelse af 

budgetunderskuddet, men der var ikke det fornødne flertal i Ecofin-Rådet til at vedtage forslaget. 
Proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store underskud for disse to lande blev derfor sat i bero. 
Dette førte til Kommissionens sagsanlæg ved EF-domstolen i 2004 og den efterfølgende reform af 
pagten. 

2
 Ifølge Europa-Kommissionens efterårsprognose, november 2006. 
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under 3-pct. grænsen allerede i 2005. I januar 2007 besluttede Ecofin-
Rådet desuden at ophæve budgetunderskudsproceduren for Frankrig. 
Dette skete på baggrund af Europa-Kommissionens efterårsprognose, 
som bekræftede, at Frankrigs reduktion af underskuddet til under 3-pct. 
grænsen i 2005 var troværdig og holdbar, jf. figur 27.1 Af de ti lande, der 
fortsat befinder sig i budgetunderskudsproceduren, vil underskuddet i 
2006, ifølge Kommissionens prognose i efteråret 2006, falde under 3-pct. 
grænsen i fire lande: Tyskland, Grækenland, Storbritannien og Malta. 
Med undtagelse af Tyskland, som har frist for korrektion af underskuddet 
i 2007, er disse lande forpligtede til at sikre den nødvendige korrektion af 
underskuddet i 2006.2 

Ungarn er det land i EU med de største budgetproblemer. Budgetun-
derskuddet var i 2005 7,8 af BNP og ventes i 2006 at være steget til om-
kring 10 pct. af BNP. Da Ungarn i efteråret 2006 opdaterede sit 
stabilitets- og konvergensprogram, som indeholder en plan for fi-
nanspolitisk konsolidering i de kommende år, behandlede Ecofin-Rådet 

  1
 Underskuddet i 2005 var med 2,9 pct. af BNP tæt på 3-pct. grænsen, og reduktionen kunne i høj grad 

henføres til engangsindtægter. 
2
 Storbritannien i finansåret 2006/07, som starter 1. april 2006 og slutter 31. marts 2007. 

LANDE I UNDERSKUDSPROCEDUREN, ULTIMO 2006 Figur 27
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Kilde: 

Stribede søjler viser omkostningerne ved en pensionsreform i Polen, som endnu ikke er inkluderede i opgørelsen
af underskuddet. Disse skal senest inkluderes i opgørelsen af underskuddet i foråret 2007. I parenteserne under
landebetegnelser er landenes frister for korrektionen af underskuddet angivet. Storbritanniens frist er finansåret
2006/07, som starter 1. april 2006 og slutter 31. marts 2007. Europa-Kommissionens skøn for Portugals budgetsaldo
i 2008 er under forudsætning om ingen ændringer i den økonomiske politik. 
Europa-Kommissionen: Efterårsprognose, november 2006. 
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landet i forhold til proceduren om uforholdsmæssigt store underskud. 
Ungarn blev atter anbefalet at korrigere sit budgetunderskud til under 
3-pct. grænsen, men på grund af størrelsen af den nødvendige 
finanspolitiske konsolidering blev fristen for korrektionen af under-
skuddet forlænget fra 2008 til 2009. I slutningen af 2006 besluttede 
Ecofin-Rådet, at Polen ikke har truffet tilstrækkelige foranstaltninger 
med henblik på at korrigere underskuddet i 2007, hvilket er landets frist 
for reduktion af underskuddet. For Polen og Ungarn kan Ecofin-Rådet 
ikke gøre brug af det sidste skridt i proceduren og pålægge landene 
sanktioner, da kun eurolandene kan pålægges sanktioner, hvis de ikke 
gør tilstrækkeligt for at korrigere et budgetunderskud på over 3 pct. af 
BNP. 

 
 

IMFs REFORMPROCES RESULTERER I ÆNDREDE STEMMEVÆGTE 

I Den Internationale Valutafond, IMF, blev forhandlingerne om en mel-
lemfristet strategi1 konkretiseret i 2006 med udgangspunkt i forslag 
fremlagt af IMFs administrerende direktør, Rodrigo de Rato, i marts 
2006. Forhandlingerne berører alle IMFs arbejdsopgaver, der omfatter 
makroøkonomisk og finansiel overvågning, kortsigtede betalingsbalan-
celån samt ekspertrådgivning.2 

På IMFs årsmøde i Singapore i september 2006 var der særligt fokus 
på at starte en reformproces med henblik på at øge vækstøkono-
miernes og de fattigste landes indflydelse i IMF, bl.a. fordi langt flere 
lande i dag spiller en central rolle for den verdensøkonomiske udvik-
ling. Medlemslandene, herunder Danmark, godkendte en forøgelse af 
medlemsindskuddene, de såkaldte kvoter, for Kina, Korea, Mexico og 
Tyrkiet. Kvoten er afgørende for et lands stemmevægt, og beslutnin-
gen er dermed en anerkendelse af disse landes større rolle i verdens-
økonomien. Beslutningen indebærer også, at IMF vil arbejde for at 
gennemføre flere ændringer af landenes stemmevægte inden for de 
næste to år, jf. boks 9. 

 
 

  1
 Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab, 2005, side 76. For en mere detaljeret gennem-

gang af strategien og den nordisk-baltiske holdning hertil henvises til Nordisk-Baltisk Kontors 
halvårlige rapport på www.nationalbanken.dk under Opgaver/Internationalt samarbejde/Danmarks 
repræsentation i IMF. 

2
 IMF har i alt 185 medlemslande, idet Montenegro blev medlem 18. januar 2007. 

Beretning og regnskab - 2006



 

08-03-2007 17:39:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 36   H:\Aarsberetninger\2006\Hel_ny-08-03-

2007.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

79 

ÆNDRING AF MEDLEMSLANDENES STEMMEVÆGTE I IMF Boks 9 

IMFs medlemslande vedtog i september 2006 med 90,6 pct. af stemmerne en 2-årig 

plan for at ændre reglerne for medlemslandenes stemmevægte i IMF. Stemmevæg-

tene i IMF bestemmes bl.a. ud fra størrelsen af landenes kapitalindskud, de såkaldte 

kvoter. Beslutningen indebærer i første omgang højere kvoter til Kina, Korea, Mexico 

og Tyrkiet, idet disse lande efter relevante målestokke, som økonomiernes størrelse 

og åbenhed, var særligt underrepræsenterede i IMF. Med en kvoteforøgelse på 1,8 

pct. af de samlede kvoter forøges deres stemmevægt samlet set fra 5,4 pct. til 6,8 pct. 

Alle andre lande vil opleve et tilsvarende fald i kvote- og stemmeandelen. For Dan-

mark betyder det et fald i stemmeandelen fra 0,76 pct. til 0,753 pct., jf. figuren. 
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Anm.: 
 
 
 
 
Kilde: 

Mexico havde ultimo februar 2007 endnu ikke implementeret kvoteforøgelsen. Stemmevægtene er ekskl. 

se i IMF pr. 18. januar 2007. Nordisk-baltisk valgkreds består af Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, 

Opgaver/Internationalt samarbejde/IMFs beslutningsstruktur. 
IMF og egne beregninger. 

 

Beslutningen indebærer desuden, at reglerne for beregningen af et lands stemme-

vægt skal ændres inden for de næste to år. Bl.a. skal hele beregningsgrundlaget for 

kvoterne ændres og kvoterne justeres, så de i højere grad afspejler medlemslandenes 

betydning i verdensøkonomien.  

Regelændringerne skal endvidere forbedre lavindkomstlandenes repræsentation i 

IMF. Dette kan vanskeligt ske ved kvotejusteringer, idet disse landes økonomiske 

fremgang typisk ikke er fulgt med udviklingen i vækstøkonomierne og de industriali-

serede lande. I stedet arbejdes der på at forøge det antal stemmer, som fordeles 

ligeligt blandt alle lande, de såkaldte basisstemmer, hvormed stemmeandelen for de 

mindste økonomier kan forøges. Endelig skal IMF-bestyrelsesmedlemmer med særlig 

stor arbejdsbyrde tilføres ekstra ressourcer. Det er især relevant for de to afrikanske 

valgkredse, der hver omfatter mere end 20 lande. 

den marginale ændring som følge af kvoteforøgelsen på 27,5 mio.SDR tildelt Montenegro ved dets optagel-

Litauen, Norge og Sverige. Se beskrivelse af IMFs beslutningsstruktur på  www.nationalbanken.dk under 
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FOKUS PÅ IMFs MAKROØKONOMISKE OG FINANSIELLE OVERVÅGNING 

IMF arbejdede i 2006 videre på at blive bedre til at forebygge økonomiske 
kriser som et led i sin strategiske udvikling. Baggrunden er, at stigende 
integration af økonomierne har ført til øget velstand og nye muligheder, 
men også nye risici, bl.a. fordi økonomiske og finansielle problemer lette-
re kan sprede sig i en globaliseret verden. En bedre forebyggelse skal ske 
ved, at IMF i analyser og rådgivning i højere grad fokuserer på: 
• Sammenhængen mellem de politikker, der føres i de enkelte lande og 

regioner, og den verdensøkonomiske udvikling. Eksempelvis påvirker 
Kinas og USAs økonomiske politikker i høj grad verdensøkonomien. 

• Sammenhængen mellem makroøkonomisk og finansiel politik. Den 
finansielle sektor er afgørende for økonomisk stabilitet i de enkelte 
lande og også globalt, fordi finansielle problemer i ét land kan smitte 
af på andre lande. 
 

Som et konkret eksempel på nye initiativer iværksatte IMF i 2006 såkaldte 
multilaterale konsultationer. I den sammenhæng afholder IMF møder 
med euroområdet, Japan, Kina, Saudi Arabien og USA for at drøfte de 
globale betalingsubalancer. Formålet er, at IMF kommer til at spille en 
større rolle i samordningen af landenes økonomiske politikker med hen-
blik på at sikre den globale økonomiske og finansielle stabilitet. De tone-
angivende lande i bl.a. G7 har bakket op om de multilaterale konsulta-
tioner, herunder at de finder sted inden for rammerne af IMF. Indtil nu 
har konsultationerne dog ikke medført konkrete tiltag. 

 
IMFs gennemgang af dansk økonomi og den finansielle sektor  
I 2005-06 gennemførte Danmark det såkaldte Financial Sector Assessment 
Program, FSAP, som er frivilligt. FSAP er en gennemgang af den finan-
sielle sektor med henblik på at vurdere stabiliteten af et lands finansielle 
systemer. IMF har generelt opprioriteret overvågningen af medlemslande-
nes finansielle sektor og kapitalmarkedsforhold, fordi udviklingen på dis-
se områder er afgørende for den økonomiske stabilitet. Siden den finan-
sielle krise i Asien i 1997-98 har IMF således gennemgået den finansielle 
sektor i over 100 af sine 185 medlemslande. 

IMF tager udgangspunkt i den makroøkonomiske situation, og der 
gennemføres stresstest. Stresstest er simulationer, hvor det undersøges, 
hvordan forskellige hypotetiske makroøkonomiske chok måtte påvirke 
de centrale finansielle institutioner og dermed hele det finansielle sy-
stem. Derudover vurderes det, om internationalt anerkendte standarder 
for den finansielle sektor er opfyldt. I Danmarks tilfælde gjaldt det stan-
darderne for banktilsyn, forsikring, betalings- og værdipapirafviklings-
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systemer samt bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af ter-
rorisme.  

De afsluttende FSAP-møder med IMF blev afholdt i forbindelse med den 
regelmæssige gennemgang af dansk økonomi, den såkaldte artikel IV-
konsultation. Efterfølgende færdiggjorde IMF en række rapporter om 
Danmark, som efter diskussion i IMFs bestyrelse blev offentliggjort i okto-
ber 2006.1 

IMF anerkendte generelt den stærke danske økonomi, herunder fast-
kurspolitikkens betydning, og bakkede op om velfærdsreformen. IMF 
fremhævede dog risikoen for overophedning. Løntilbageholdenhed, 
stram udgiftsstyring og mellemfristede målsætninger med fokus på 
holdbare offentlige finanser samt hurtig gennemførelse af tiltag med 
henblik på at øge arbejdsudbuddet var derfor afgørende.  

Hvad angik FSAP, var IMFs vurdering, at de finansielle systemer i Dan-
mark er modstandsdygtige og tilsynet med dem godt. IMF påpegede, at 
fastholdelse af de stærke finansielle resultater og stabiliteten kræver 
støtte fra den makroøkonomiske politik og fortsat tilsynsmæssig bevå-
genhed. IMF konstaterede også, at tæt overvågning af boligmarkedet vil 
være nødvendig, og at myndighederne skal fortsætte med at advare om 
risici ved for høj belåning af fast ejendom. IMF kom med anbefalinger 
på en række områder, og på mange af områderne arbejdes der på at im-
plementere anbefalingerne, jf. side 67.2 

 
IMFs UDLÅN FALDER  

IMFs udlån er faldet betydeligt det seneste halvandet år og er nu på det 
laveste niveau siden begyndelsen af 1970'erne. Dette skyldes bl.a. de 
senere års gunstige verdensøkonomiske udvikling og finansielle betin-
gelser med lave renter, som har medvirket til, at store låntagere har 
kunnet tilbagebetale deres lån til IMF, og at nye kriser er blevet und-
gået. Indonesien, Uruguay og Filippinerne har således tilbagebetalt de-
res IMF-lån førtidigt for i alt 6,2 mia.SDR (ca. 53 mia.kr.) siden sommeren 
2006. Dette kommer oven i førtidige tilbagebetalinger på 23 mia.SDR fra 
Rusland, Brasilien og Argentina siden begyndelsen af 2005 samt Tyrkiets 
halvering af sit lån. Lån til Tyrkiet udgjorde ultimo 2006 over 70 pct. af 
det samlede udestående på 9,8 mia.SDR, og IMF havde kun almindelige 
låneprogrammer til syv lande. 

  1
 Se www.nationalbanken.dk under Presse/IMF-konsultation. 

2
 For en mere detaljeret beskrivelse af FSAP i Danmark henvises til Gitte Wallin Pedersen, IMFs 

gennemgang af den finansielle sektor i Danmark, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvar-
tal 2006. 
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Genopretningen af den tyrkiske økonomi siden krisen i 2001 er fortsat, 
og den økonomiske vækstrate blev ca. 5 pct. i 2006. Tyrkiet har over-
holdt målsætningen om et overskud på det primære statsbudget på 6,5 
pct., ligesom inflationen er under kontrol. Underskuddet på betalings-
balancens løbende poster nåede dog op på ca. 8 pct. af BNP i 2006, og 
der er fortsat behov for at styrke den økonomiske politik, fremskynde 
reformerne på arbejds- og varemarkedet, implementere bankreformer 
samt at modernisere det sociale sikringssystem. Tyrkiet var således et af 
de lande, hvor valuta- og aktiekurserne blev mest påvirket af turbulen-
sen på de internationale finansmarkeder i maj-juni 2006. 

Faldet i IMFs udlån har bevirket, at IMFs indtægtsgrundlag er svundet 
ind, idet en stor del af IMFs administrative omkostninger finansieres ved 
renteindtægter fra IMFs udlån. I 2006 vedtog IMF midlertidige foran-
staltninger til at imødekomme det faldende indkomstgrundlag ved bl.a. 
at trække på IMFs reserver. Desuden blev en investeringskonto etableret 
med henblik på at opnå et højere afkast af beholdningen af reserver. I 
2007 vil IMF indlede diskussioner om mere varige løsninger til at sikre 
indkomstgrundlaget på baggrund af en rapport udarbejdet af en eks-
tern komite1. I rapporten foreslås bl.a. investering af en del af kvote-
midlerne samt af provenuet ved salg af en del af IMFs guldbeholdning 
og i øvrigt at udvide IMFs muligheder for at investere sine midler.  

Det lavere udlån afspejler sig i Nationalbankens mellemværender med 
IMF, idet IMF finansierer udlånene ved brug af valuta fra de medlems-
lande, som har en tilstrækkelig god valuta- og reserveposition, herunder 
Danmark. Når IMFs udlån reduceres, er der mindre behov for, at IMF 
trækker på disse kreditorer, hvormed kreditorernes såkaldte reservestil-
ling mindskes.2 Danmarks reservestilling er nu under 10 pct. af Danmarks 
kvote i IMF på 1.642,8 mio.SDR, jf. figur 28 og tabel 10 side 161. 

IMFs udlån til lavindkomstlande er også nedbragt som følge af det 
såkaldte multilaterale gældslettelsesinitiativ, MDRI3. Gældslettelsesinitia-
tivet indebærer som udgangspunkt 100 pct. gældslettelse fra IMF og 
vedrører hovedsageligt lån ydet via faciliteten for fattigdomsreduktion 
og vækst, PRGF. Ved udgangen af 2006 havde i alt 23 lande kvalificeret 
sig til MDRI-gældslettelse fra IMF siden initiativets ikrafttræden i januar 
2006. I 2006 blev der fastsat en endelig afgrænsning for, hvilke lande 
der kan blive omfattet af gældslettelse via både faciliteten for særligt 
gældsplagede og fattige lande, HIPC, og MDRI. I alt kan der blive tale 

  1
 Komiteen bestod bl.a. af formanden Andrew Crockett (direktør i investeringsbanken JPMorgan Chase) 

og en bred sammensætning af nuværende og tidligere centralbankdirektører. Rapporten blev of-
fentliggjort på IMFs websted i januar 2007. 

2
 Danmarks reservestilling over for fonden opgøres som forskellen mellem kvoten og fondens kronetil-

godehavende. 
3
 Se Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab, 2005, side 78. 
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om gældseftergivelse til yderligere ca. 20 lande, hvis de opfylder visse 
minimumskrav for bl.a. makroøkonomisk politik, fattigdomsreduktion 
og offentlig udgiftsstyring. 

MDRI-gældslettelsen for de 23 lande er finansieret inden for IMFs eksi-
sterende rammer, ikke af de oprindelige långivere. Nationalbankens ud-
lån på 100 mio.SDR til PRGF-faciliteten, som er ydet med statsgaranti, er 
i den forbindelse blevet fuldt ud indfriet, og der kan ikke foretages yder-
ligere træk på lånet.1 

 

  1
 I januar 2006 skete en førtidig tilbagebetaling på 31,93 mio.SDR. Den resterende del på 68,07 

mio.SDR blev indfriet 22. december 2006. 

IMFs UDLÅN OG DANMARKS RESERVESTILLING Figur 28
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Bankens virksomhed og organisation 

Nationalbanken beskæftigede ved udgangen af 2006 552 medarbejdere 
fordelt på 15 afdelinger/kontorer. 

Banken har en række målsætninger og et sæt grundholdninger, som 
udgør levereglerne i det daglige arbejde. 

Banken er repræsenteret i flere bestyrelser og internationale organisa-
tioner.  

 
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-
lag for arbejdet med målsætninger og handlingsplaner i de enkelte 
afdelinger. Målsætninger og grundholdninger er ikke ændret i 2006. 

 
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 risikosty-

ring.  
 

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 faglig 
og ledelsesmæssig dygtighed og god dømmekraft, også at have en or-
ganisation, der lever op til de principper, Nationalbanken anser for væ-
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sentlige i samfundets udvikling: Effektivitet, omkostningsbevidsthed og 
tilpasningsberedskab. Med udgangspunkt i kerneopgaverne skal Natio-
nalbanken 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.  

• 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 ini-
tiativ, engagement, forandringsvillighed samt viljen og evnen til at kun-
ne samarbejde på tværs af faglige skel og med andre dele af organisa-
tionen. Alle skal være tilstrækkeligt uddannede til at kunne varetage 
deres opgaver. Det er et fælles ansvar, at alle uddannes og udvikles til at 
kunne varetage nye opgaver.  
Kort: Nationalbanken lægger vægt på, at alle ansatte viser faglig dyg-
tighed, initiativ, samarbejdsvilje og forandringsvillighed. 

• Nationalbankens arbejdsform skal være serviceorienteret såvel i linje-
funktionernes eksterne relationer som i stabsfunktionernes relationer til 
resten af banken. Arbejdsformen skal udvikles i retning af mere team- 
og projektarbejde inden for den enkelte enhed og mellem afdelinger. 
Lederne skal i dialog med medarbejderne prioritere arbejdsopgaverne, 
formulere mål og sikre den nødvendige ansvarsfordeling og kommuni-
kation, så behovet for detailstyring begrænses. På den måde kan med-
arbejderne bedst selv formulere arbejdsmetoder, løse opgaverne og i 
videst muligt omfang selv træffe beslutninger.  
Kort: Lederne skal motivere, prioritere, delegere og fremme team-
arbejde. 

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

LEDELSE OG ORGANISATION 

Nationalbanken er en selvejende institution. Ledelsen består af et re-
præsentantskab, en bestyrelse og en direktion. Repræsentantskabet ud-
peger bestyrelsen, der siden 1991 har haft professor Hans E. Zeuthen 
som formand. Den daglige ledelse varetages af direktionen. 

 

NATIONALBANKENS REPRÆSENTANTSKAB 1. MARTS 2007 Boks 10 

Formand: Professor Hans E. Zeuthen 

Næstformand: Direktør Helle Bechgaard 
 
Valgt af Folketinget indtil 31. marts 2011: 

Folketingsmedlem Elisabeth Arnold 

Folketingsmedlem Pia Christmas-Møller 

Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl 

Folketingsmedlem Svend Erik Hovmand 

Folketingsmedlem Lars-Emil Johansen 

Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen 

Folketingsmedlem Villy Søvndal 

Folketingsmedlem Helle Thorning-Schmidt 
 
Udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren indtil 31. marts 2011: 

Departementschef Michael Dithmer 

Departementschef Michael Lunn 
 
Valgt af repræsentantskabet indtil 31. marts: 

Direktør Jette W. Knudsen 2007 

Gårdejer Kjeld Larsen 2007 

Fhv. rådsformand Kirsten Nielsen 2007 

Koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen 2008 

Adm. direktør Peter Bjerregaard 2008 

Adm. direktør Niels Boserup 2008 

Koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen 2009 

Direktør Jens Rostrup-Nielsen 2009 

Professor Hans E. Zeuthen 2009 

Direktør Helle Bechgaard 2010 

Købmand Niels Fog 2010 

Fhv. formand for ICN Kirsten Stallknecht 2010 

Formand for LO Hans Jensen 2011 

Direktør Johannes Fløystrup Jensen 2011 

Forbundsformand Kirsten Nissen 2011 
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Den Kgl. Bankkommissær er det formelle bindeled mellem regeringen 
og Nationalbanken. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen er 
Kgl. Bankkommissær. 

 
Repræsentantskabet 
Repræsentantskabet består af 25 medlemmer. Otte vælges af 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 erhvervs-
forhold, vælges af repræsentantskabet, idet der skal være en såvel geo-
grafisk som erhvervsmæssig spredning, herunder også arbejdstagere. 
Der afholdes normalt møde en gang i kvartalet. Repræsentantskabet har 
funktioner på det organisatoriske område og godkender årsregnskabet. 
Nationalbankens repræsentantskab 1. marts 2007 fremgår af boks 10.  

 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har syv medlemmer. De to repræsentantskabsmedlemmer, 
der er udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren, har fast plads i be-
styrelsen. 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 2007 fremgår af boks 11. 

 
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-

 

NATIONALBANKENS BESTYRELSE 1. MARTS 2007 Boks 11 

Formand: Professor Hans E. Zeuthen 

Næstformand: Departementschef Michael Dithmer 
 
Valgt af repræsentantskabet indtil 31. marts 2007 

Koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen 

Forbundsformand Kirsten Nissen 

Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen 

Folketingsmedlem Helle Thorning-Schmidt 

Professor Hans E. Zeuthen 
 
Udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren indtil 31. marts 2011: 

Departementschef Michael Dithmer 

Departementschef Michael Lunn 
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mand for direktionen. De to øvrige medlemmer af direktionen er Tor-
ben Nielsen og Jens Thomsen, der er valgt af repræsentantskabet efter 
bestyrelsens indstilling.  

 
Revisorer 
Økonomi- og erhvervsministeren udnævner to statsautoriserede reviso-
rer som Nationalbankens eksterne revisorer for et år ad gangen. Statsau-
toriseret 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 91. De enkelte afdelinger har følgende opgaver: 
• Betalingsformidlingskontoret varetager politikspørgsmål vedrørende 

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

• Den Kgl. Mønt fremstiller de danske mønter og forsyner pengeinstitut-
terne i Danmark, på Færøerne og i Grønland med mønter. Ud over al-
mindelige cirkulationsmønter fremstilles erindringsmønter, temamøn-
ter, 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 af-
delingen inden- og udenlandske statslån.  

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

• 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 
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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. Kontoret udarbejder ana-
lyser, formuleringer, holdninger og forbereder/deltager i internationa-
le møder. Kontoret varetager desuden generelle EU juridiske spørgs-
mål, specielt i relation til ECB.  

• 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 kun-
dekonti (kreditinstitutter, staten og centralbanker mfl.) samt af beta-
lingsafvikling for den finansielle sektor. Afdelingen afvikler og bog-
fører desuden transaktioner vedrørende Nationalbankens valuta- og 
obligationsbeholdning samt statsgælden. Afdelingen administrerer 
bankens lønninger og udarbejder bankens regnskab, budget og statis-
tiske indberetninger. 
Statsgældsbogholderiet varetager bogføring og kontrol af den inden- 
og udenlandske statsgæld samt Den Sociale Pensionsfond for Finans-
ministeriet. Derudover udarbejder afdelingen regnskabsoversigter 
over statsgældens udvikling og fordeling, samt størrelsen af de løben-
de 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 direktionen, 
bestyrelsen og repræsentantskabet og står for ekstern og intern kom-
munikation, herunder pressekontakt, bankens websted, intranet og 
foredrag samt besvarer generelle forespørgsler udefra. Sekretariatet 
omfatter endvidere bankens centrale arkiv og bibliotek. Sekretariatet 
varetager også generelle juridiske spørgsmål og redigerer Nationalban-
kens 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 analyserer penge- og valutapolitiske forhold samt 
den makroøkonomiske udvikling i Danmark, EU og øvrige industrilan-
de, og afdelingen udfører forskning inden for disse områder. Den øko-
nomiske model af den danske økonomi, Mona, er udviklet i afdelingen 
til brug for bl.a. konjunkturvurderinger. Økonomisk Afdeling redige-
rer Nationalbankens Kvartalsoversigt. 
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Hans Denkov 
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IT-afdelingen 
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Flemming Farup 

 
Regnskabsafdelingen 

Henrik Larsen 

 
Statistisk Afdeling 
Bent Christiansen 

 
Seddeltrykkeriet 

Ejner Petersen 

Handelsafdelingen 
Jesper Berg 

Internationalt Kontor 
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MEDARBEJDERNE 

Medarbejdersammensætning 
Ved udgangen af 2006 beskæftigede banken 550 medarbejdere svaren-
de til 515 fuldtidsansatte. Medarbejdere beskæftiget i deltidsstillinger 
udgjorde 14 pct. 

Medarbejdersammensætningen afspejler, at banken både er en viden-
organisation og en produktionsvirksomhed, og medarbejderne spænder 
uddannelsesmæssigt fra økonomer, jurister, bankuddannede, it-uddan-
nede og ingeniører til faglærte og ufaglærte medarbejdere. 

Gennem de senere år er medarbejdersammensætningen ændret, og 
medarbejdere med en akademisk uddannelse udgør en væsentlig højere 
andel end tidligere, jf. tabel 9. Det skyldes, at opgaverne i banken, i lig-
hed med mange andre virksomheder, er blevet mere komplekse. 

Grundstammen af de akademiske medarbejdere udgøres af national-
økonomer.  

Banken medvirker gerne til at etablere uddannelsespladser inden for 
de områder, hvor det er muligt, og antallet af elevpladser inden for kon-
torområdet og det faglærte område er øget i 2006. Endvidere udbyder 
banken en række ph.d.-stipendiater. Antallet af stipendiater er ligeledes 
forøget i 2006.  

Antallet af kvinder og mænd er nogenlunde lige stort. Gennemsnitsal-
deren er 42 år, og den gennemsnitlige anciennitet er 13 år, hvilket er 
uændret i forhold til 2005. I ledende stillinger1 udgør andelen af kvinder 
16 pct. og i chefgruppen2 6 pct., jf. figur 29.  

 

  1
 Defineret som prokurister og derover. 

2
 Defineret som medlemmer af direktionen samt chefgruppen (vice- og underdirektører, afdelingsche-

fer og kontorchefer). 

MEDARBEJDERGRUPPER Tabel 9

 2002 2003 2004 2005 2006 

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

Akademikere ......................  149 27 153 28 165 31 173 33 183 36 
Bankuddannede ................  122 22 116 21 104 19 96 19 89 17 
It-/kontorpersonale ............  111 20 104 19 98 18 92 18 92 18 
Servicemedarbejdere .........  90 16 86 16 86 16 84 16 82 16 
Håndværkere/teknikere ....  87 15 85 16 83 16 71 14 69 13 

I alt ......................................  559 100 544 100 536 100 516 100 515 100 

Anm.: Antallet er omregnet til fuldtidsansatte. 
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Medarbejderudvikling og uddannelse 
Banken lægger vægt på medarbejdernes faglige og personlige udvikling 
således, at alle medarbejdere uanset uddannelsesbaggrund er godt ruste-
de til at varetage nye udfordringer og opgaver både nu og i fremtiden. 

Faglig og personlig udvikling sker hovedsageligt gennem arbejdsopga-
verne, ved efter- og videreuddannelse og via bankens interne jobskifte-
ordning, der især er aktuel for økonomafdelingerne. I 2006 skiftede 24 
medarbejdere arbejdsområde efter interne stillingsopslag.  

Efter- og videreuddannelse sker gennem både eksterne og interne 
kurser samt længerevarende uddannelsesforløb som fx HD. Ud over de 
faglige kurser er der også mulighed for kurser i personlig udvikling. 

I alt blev der i 2006 brugt 10,2 mio.kr. på uddannelse, hvilket er på ni-
veau med 2005 og svarer til lidt over 4 pct. af lønudgiften i 2006.  

Arbejde i internationale institutioner i perioder af kortere eller længe-
re varighed er andre muligheder for faglig og personlig udvikling. Ved 
årets udgang havde 13 medarbejdere orlov til sådanne ophold. 

I 2006 er der arbejdet med et nyt ledervurderingssystem og en opdate-
ring af konceptet for medarbejderudviklingssamtaler (MUS). De nye sy-
stemer implementeres i 2007. 

 
Rekruttering  
Personaleomsætningen i 2006 var 13 pct. og dermed på samme forholds-
vis høje niveau som i 2005. Denne tendens ventes at fortsætte, og ud-
fordringen for banken bliver i de kommende år at tiltrække og fast-

ANCIENNITETS- OG KØNSFORDELING Figur 29
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holde de gode medarbejdere i et stadigt mere konkurrencepræget ar-
bejdsmarked.   

Generelt er der i 2006 modtaget færre ansøgninger på stillingsopsla-
gene, ligesom forløbene har taget længere tid. Omvendt giver de nyan-
satte udtryk for, at den samlede rekrutteringsproces, som også omfatter 
test, opleves som hurtig og effektiv. Hovedparten af stillingsopslagene 
har været målrettet mod akademikere, og selv om der er kommet færre 
ansøgninger på stillingsopslagene end tidligere, er det fortsat lykkedes 
at få ansat velkvalificerede kandidater.  

Banken har i 2006 taget initiativ til en mere aktiv rekrutteringsindsats 
som led i et øget og målrettet indtag af nye medarbejdere fra relevante, 
videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Banken deltog 
herunder i 2006 i flere karrieremesser. 
 
Sygefravær 
Det samlede sygefravær var i 2006 på 7,0 dage pr. medarbejder, hvilket 
er et fald i forhold til 2005 på 0,7 dag. Sygefraværet ekskl. langtidssyge1 
udgør pr. medarbejder 5,7 dage i 2006 mod 5,9 dage i 2005. 

 
Løn- og ansættelsesforhold 
Medarbejdere – bortset fra medarbejdere i Seddeltrykkeriet – og chefer i 
banken er omfattet af overenskomster mellem Nationalbanken, National-
bankens Personaleforening samt chefgruppen. Overenskomsterne, der er 
3-årige og gælder for perioden 2005-08, er baseret på de vilkår, der gæl-
der i den finansielle sektor. 

Medarbejdere i Seddeltrykkeriet er omfattet af en overenskomst mel-
lem Nationalbanken og HK/Medie og Kommunikation. Overenskomsten 
er 3-årig og gælder for perioden 2004-07. 

 
DRIFT OG STYRING 

Skærpet styring af omkostningerne 
En grundholdning for Nationalbanken er at udføre opgaverne effektivt 
og omkostningsbevidst. 

I lighed med de fleste øvrige virksomheder gennemføres der en årlig 
budget- og planlægningsproces. Under processen godkender National-
bankens direktion de enkelte afdelingers budget og handlingsplaner for 
det kommende år. Samtidig tages en række løbende ledelsesmæssige 
drøftelser og beslutninger op. 

  1
 Defineret som 50 dage og derover. 
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Hensigten med planlægningsrunden er dels at få taget ledelsesmæssig stil-
ling til nye udviklingsområder og dels at få koordineret udviklingstiltagene 
bedst muligt ud fra økonomiske og ressourcemæssige begrænsninger. 

Fra og med budgettet for 2007 overgik Nationalbanken fra et budget 
fastsat på basis af godkendte handlingsplaner til på forhånd udmeldte 
budgetrammer. For 2007 er der fastsat et realt 0-vækst budget. 

 
It-anvendelse 
Nationalbanken har besluttet at flytte produktionen af de it-drifts- og 
udviklingsopgaver, som i dag varetages af bankens interne it-afdeling til 
en ekstern leverandør. Baggrunden er, at Nationalbanken på længere 
sigt vil have vanskeligt ved internt at varetage de kompetenceområder, 
som er nødvendige for at sikre en stabil og betryggende drift af bankens 
it-systemer, uden fortsat tilførsel af personale til it-området.  

Med uændret opgaveomfang er det Nationalbankens målsætning at 
undgå en stigning i det samlede personaleantal. Med det udgangspunkt 
er det vurderingen, at Nationalbanken i længden er bedst tjent med at 
indkøbe de ydelser, som i dag leveres af IT-afdelingen, af eksterne leve-
randører. 

Flytningen af drifts- og udviklingsopgaverne gennemføres som et be-
grænset EU-udbud. Udbudsforretningen forventes afsluttet primo 2008, 
og den endelige driftsoverdragelse forventes at finde sted medio 2008. 

 
NATIONALBANKENS BYGNINGER  

Nationalbanken har til huse i en unik bygning i Havnegade 5 i 
København. Bygningen er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og opført 
i årene 1965-78. Herudover har banken en bygning med kontorer i Niels 
Juels Gade samt repræsentationslokaler og gæstelejligheder i Nyhavn 
18. Endvidere ejer Nationalbanken Den Kgl. Mønt, som ligger i Brøndby. 

 
Byggeprojekter 
Også i 2006 har der været flere renoverings- og vedligeholdelsesarbej-
der. Taget på en del af bygningen er blevet færdigrenoveret og tagbe-
klædningen udskiftet. Samtidig er nogle teknikrum og kontorer blevet 
renoveret med udskiftning af udsugningssystemet. Indblæsningsanlæg-
gene vil frem til 2012 være under renovering for at opdatere klimaregu-
leringen. 

 
Samling i Havnegade 
Nationalbanken samler i løbet af 2007-08 sine medarbejdere i bygnin-
gen i Havnegade. Det indebærer flytning af medarbejdere i IT-afdelin-
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gen, Regnskabsafdelingen, Intern Revision og Statsgældsbogholderiet, 
som i dag har kontorer i bygningen i Niels Juels Gade. Omlægning af ar-
bejdsgange og de senere års reduktion af antallet af medarbejdere har 
givet ledige lokaler i bygningen i Havnegade – lokaler, der nu skal ind-
rettes nye kontorer i. 

Bygningen i Niels Juels Gade vil efter udflytningen blive lejet ud. 
 

Museum flyttes 
I 2006 blev Nationalbanken kontaktet af Danmarks Industrimuseum i 
Horsens, som ville indrette et dansk pengemuseum med bl.a. en stor 
samling genstande fra det tidligere Sparekassemuseum. Det blev beslut-
tet, at Nationalbankens Museum ville passe godt ind i de rammer, og 
Nationalbanken sagde derfor ja til tilbuddet om at flytte museet til Hor-
sens. Tidsplanen for flytningen er endnu ikke fastlagt.  

Nationalbankens museum, der er indrettet med genstande fra den 
gamle Nationalbank, har siden 2002 været åben for grupper af besøgen-
de. Den gamle bygning blev revet ned i 1976 for at gøre plads til den 
nuværende og større Nationalbank. 

 
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 fore-
dragskorps, som består af yngre medarbejdere. Her er målgruppen ho-
vedsageligt samfundsfaglige gymnasie- og handelsskoleelever med et 
vist kendskab til økonomi, idet det er Nationalbankens ønske at stimule-
re elevernes interesse for økonomi og øge kendskabet til National-
bankens opgaver. Antallet af disse foredrag er steget støt de senere år. I 
2006 var i alt ca. 4.000 personer fordelt på 112 arrangementer til fore-
drag i Nationalbanken. 

 
REPRÆSENTATION I BESTYRELSER MV. 

Nationalbanken er pr. 1. marts 2007 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. 
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• Det Finansielle Virksomhedsråd 
Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem, og kontorchef Jens 
Lundager er suppleant. 

• Det Økonomiske Råd 
Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem. 

• Fondsrådet 
Underdirektør Hugo Frey Jensen er medlem, og specialkonsulent Bir-
gitte 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 Karsten Biltoft 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 del-
tager 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). 
Specialkonsulent Gitte Wallin Pedersen er stedfortræder (sammen med 
kontorchef Steen Lohmann Poulsen, Finansministeriet). 

• Det Økonomisk-Politiske Udvalg 
Kontorchef Niels Bartholdy er stedfortræder (sammen med chefkonsu-
lent Martin Jørgensen, Finansministeriet. Kontorchef Niels Kleis Frede-
riksen, Finansministeriet og kontorchef Birgitte Anker, Økonomi- og 
Erhvervsministeriet, er medlemmer). 
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• 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). 

• EFC Sub-Committee on IMF and related issues (SCIMF) 
Underdirektør Kai Aaen Hansen (sammen med specialkonsulent Natha-
lie Tuxen, Finansministeriet). 

• Gruppen af Møntdirektører 
Chef for Den Kgl. Mønt Hans Denkov. 
 

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 

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

• Betalingsformidlingskomiteen 
Kontorchef Kristian Kjeldsen og prokurist Allan Damm. 

• Den Juridiske Komite 
Konsulent Kirsten Rohde Jensen. 

• Den Pengepolitiske Komite 
Vicedirektør Anders Møller Christensen. 

• IT-komiteen 
Kontorchef Tom Wagener 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 specialkonsulent Brian Skovbo Hansen. 

• Seddelkomiteen 
Kontorchef Lars Gerrild Sørensen. 

• Statistikkomiteen 
Kontorchef Bent Christiansen og specialkonsulent Steen Ejerskov. 
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Den Internationale Valutafond, IMF 
• Board of Governors 

Nationalbankdirektør Nils Bernstein er det danske medlem. (Departe-
mentschef Christian Kettel Thomsen, Finansministeriet, er stedfortræ-
dende medlem). 

• 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 specialkonsulent Nathalie Tuxen, Finansministe-
riet). 
 

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). 

• Working Party on Government Debt Management 
Kontorchef Ove Sten Jensen er formand. 
 

FONDE OG GÆSTELEJLIGHEDER 

Nationalbanken støtter med Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, 
Fonden Erik Hoffmeyers Rejselegat og gæstelejligheder i Nyhavn 18 dansk 
kultur, udvikling og forskning.  

 
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond 
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond blev oprettet i 1968 for at marke-
re Nationalbankens 150-års jubilæum, hvor der blev givet 15 mio.kr. til da-
nnelse af fonden. Dette beløb er suppleret flere gange, og den akkumu-
lerede kapital, der er placeret i obligationer, er ultimo 2006 på 85 mio.kr.  

Fonden støtter fortrinsvis kunsthåndværk, arkitektur og design, men 
også musik, dans og teater. Fondens styrelse lægger i bedømmelsen af 
ansøgninger vægt på kvalitet og støtter gerne nye og fremadrettede 
kunstneriske projekter. 

Fondens styrelse bestod i 2006 af nationalbankdirektør Nils Bernstein 
(formand), professor Hans E. Zeuthen (næstformand), arkitekt Merete 
Ahnfeldt-Mollerup, keramiker Karen Bennicke, direktør Lars Eskesen og 
departementschef Karoline Prien Kjeldsen.  

Styrelsen holder fire møder om året for at uddele støtte og legater. I 
2006 blev der behandlet 1.075 ansøgninger og uddelt 5,2 mio.kr. til 171 
modtagere. 
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Jubilæumsfonden uddelte i oktober 2006 hæderslegater på 100.000 kr. 
til designer Jens H. Quistgaard og sølvsmed Claus Bjerring for deres be-
tydningsfulde virke inden for design og kunsthåndværk i både Danmark 
og udlandet. I forbindelse med uddelingen blev der arrangeret en udstil-
ling i Nationalbankens forhal med værker af legatmodtagerne.  

 
Fonden Erik Hoffmeyers Rejselegat 
Bestyrelsen for Fonden Erik Hoffmeyers Rejselegat har i 2006 uddelt to 
rejselegater på hver 25.000 kr. til henholdsvis ph.d.-studerende, 
cand.oecon. Thomas Busch og til skuespiller Zdravko Milanovic.  

Legatet blev oprettet af Nationalbankens repræsentantskab i 1995 for 
at markere den enestående indsats, Erik Hoffmeyer ydede som formand 
for Nationalbankens direktion gennem 30 år. Legatets formål er at yde 
støtte til dygtiggørelse af personer, der har gjort en særlig indsats inden 
for samfundsvidenskabelige eller musiske områder. Den ene portion af 
legatet uddeles fortrinsvis til en person, der er kommet til Danmark som 
flygtning eller er efterkommer af flygtninge. 

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

 
Gæstelejligheder i Nyhavn 18 
Nationalbanken har syv gæstelejligheder i Nyhavn 18. De stilles gratis til 
rådighed for udenlandske forskere og kunstnere for ophold fra tre til tolv 
måneder. Formålet er, at gæsterne ved forelæsninger, forskning eller på 
anden måde bringer inspiration til de danske forsknings- og kunstner-
miljøer. I 2006 blev der tildelt ni gæsteophold i lejlighederne. 

Tildeling af gæstelejlighederne sker efter rådgivning fra et udvalg. I 
2006 udtrådte formanden, professor Ole Feldbæk, af udvalget efter at 
have været medlem siden 1994, og blev erstattet af professor Frans Gre-
gersen. Ny formand blev professor Søren-Peter Fuchs Olesen. Udvalget 
består desuden af dr. phil. Else Marie Bukdahl. 
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Risikostyring 

På linje med andre virksomheder har Nationalbanken en række risici. 
Nogle er operationelle. I Nationalbankens tilfælde er disse risici i vid ud-
strækning tilknyttet de ydelser, som Nationalbanken har til opgave at le-
vere til det øvrige samfund og dertil risici af sikkerhedsmæssig karakter. 
Andre risici er finansielle og udspringer af Nationalbankens store finan-
sielle mellemværender. De giver på den ene side risiko for tab, men på 
den anden side også anledning til en indtjening. 

Nationalbanken foretager operationelle risikovurderinger i relation til 
bankens kerneopgaver, de enkelte forretningsaktiviteter og systemer 
samt til en række fælles anliggender. Risikovurderingerne har dannet 
grundlag for justeringer i den konkrete udførelse af opgaverne. 

Nationalbankens finansielle risici består hovedsageligt af markedsrisici. 
Banken er eksponeret over for udviklingen i renter, valutakurser og guld-
pris. Bankens markedsrisiko, målt ved Value-at-Risk, var ultimo 2006 på 
2,4 mia.kr., hvilket er uændret i forhold til årets start. Nationalbankens 
kreditrisiko er meget begrænset. Banken søger helt at undgå kredittab 
ved udelukkende at have tilgodehavender hos modparter med høj kredit-
værdighed 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 en 
essentiel risiko, og derfor indgår det element også i de operationelle risi-
kovurderinger. 

Nationalbankens model for operationel risikostyring omfatter politik-
ker og skabeloner mv. til vurdering af operationelle risici, udarbejdelse 
af forretningsgange, etablering af fysisk sikring og it-sikkerhed samt til 
styring af forretningsvidereførelse – kontinuerlig udførelse af bankens 
opgaver. Vurdering af de operationelle risici for en kerneopgave, en for-
retningsaktivitet, et system eller andet bygger alene på en kvalitativ 
standard. I risikovurderingen bliver hver trussels sandsynlighed vurderet 
på en skala fra usandsynligt til meget sandsynligt, og konsekvensen an-
føres fra ubetydelig til katastrofal. Samtidig beskrives de foranstaltnin-
ger, der vil blive anvendt for at reducere sandsynligheden og/eller kon-
sekvenserne, hvis en hændelse skulle indtræffe. På det grundlag fore-
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tages en samlet konklusion for at fastlægge foranstaltningerne i forhold 
til trusselbilledet. 

 
Et samlet risikobillede  
I 2006 er der blevet arbejdet med at opstille et samlet operationelt risi-
kobillede for Nationalbanken. Risikovurderingerne foretages på tre om-
råder, nemlig i relation til bankens kerneopgaver svarende til bankens 
overordnede målsætninger, de enkelte forretningsaktiviteter og syste-
mer samt for en række fælles anliggender. 

I risikovurderingerne for kerneopgaverne vurderes konsekvensen for 
Nationalbanken, hvis hovedkomponenterne i fremstillingen af den en-
kelte kerneopgave er ude af funktion eller ikke er tilgængelig i kortere 
eller længere tid. Hovedkomponenterne kan fx være en bygning, perso-
nalet, seddelproduktionsapparatet, it-driften, telekommunikationen el-
ler ekstern elforsyning. Disse risikovurderinger er især med til at sikre, at 
der er indført passende foranstaltninger til en kontinuerlig udførelse af 
kerneopgaverne.  

Risikovurderingerne for forretningsaktiviteter og systemer omfatter 
typisk en vurdering af konsekvensen for Nationalbanken, hvis forretnings-
aktiviteterne afbrydes eller udføres forkert som følge af menneskelige 
fejl, manglende eller mangelfulde forretningsgange, systemfejl eller eks-
terne begivenheder. Det er de samme trusler, der vurderes for fælles an-
liggender, der fx dækker udsendelse af information, den fælles it-infra-
struktur, internetanvendelse, fysisk sikring af bankens aktiver, elforsyning 
og telefoni. Risikovurderingerne har medvirket til, at eventuelle økono-
miske og omdømmemæssige tab er blevet reduceret til et acceptabelt ni-
veau, hvis en given hændelse skulle indtræffe. 

 
Politikker og forretningsgange 
De overordnede krav til Nationalbankens sikringsforanstaltninger på det 
operationelle område styres via politikker og retningslinjer, der dækker 
fysisk sikring, it-sikkerhed og forretningsvidereførelse. For hvert af disse 
områder er tilrettelæggelsen baseret på internationale standarder og 
ESCB retningslinjer. 

Hvordan bankens forretningsaktiviteter udføres i praksis er beskrevet i 
forretningsgange. Tidligere har forretningsgange været beskrevet indi-
viduelt i afdelingerne, men nu er alle skrevet i et enkelt layout og samlet 
i én database med det mål at sikre ensartethed på tværs i banken, en 
klar ansvars- og rollefordeling samt beskrivelse af aktuelle kontrolforan-
staltninger i arbejdsprocessen. Samtidig bliver gennemskueligheden øget 
og risikoen for nøglepersonafhængighed mindsket. Omlægning til det 
nye layout er afsluttet i 2006. 
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Risikovurderinger 
På basis af de risikovurderinger, der er udført i 2006, har det været aktuelt 
at indføre visse justeringer for driften af Nationalbankens opgaver. Alle 
medarbejdere, som udfører særlige kritiske jobfunktioner i Nationalban-
ken, cleares hos Politiets Efterretningstjeneste, PET. Tilsvarende cleares eks-
ternt service- og rådgivningspersonel, der i en periode skal arbejde i ban-
ken. Desuden er der foretaget en højnelse af sikkerheden i et af kontantde-
poterne hos et pengeinstitut i henhold til Nationalbankens anbefalinger. 

Konsekvenserne af fugleinfluenza er blevet revurderet på basis af inter-
nationale oplysninger, der blev fremført for centralbanker på et interna-
tionalt seminar om emnet. Den øjeblikkelige udbredelse er ikke alarme-
rende, og derfor har banken ikke indført særlige foranstaltninger i den 
forbindelse. Terrortruslen mod Nationalbanken og røveri mod penge-
transporter er også blevet revurderet i lyset af de faktiske hændelser i ud-
landet og et ændret trusselbillede i verden generelt. Nationalbanken har 
indarbejdet foranstaltninger, der modsvarer transportprocedurerne i det 
nye trusselbillede. 

 
STYRING AF FINANSIELLE RISICI 

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

Nationalbankens finansielle risici er i vidt omfang en konsekvens af ban-
kens myndighedsopgaver, der omfatter ansvaret for penge- og valutapoli-
tikken, udstedelsen af sedler og mønter samt rollen som bankforbindelse 
for bankerne og staten. De risici, der følger af myndighedsopgaverne, er 
uundgåelige. Det er fx nødvendigt at have en valutareserve for at kunne 
føre fastkurspolitik. Andre risici afspejler, at Nationalbanken som en fi-
nansiel 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 sandsynligheden for, at Nationalbanken har tab, 
og gør det muligt at opretholde en høj soliditet selv i perioder med eks-
treme markedsforhold. Banken har som målsætning at have en lav sand-
synlighed for underskud på et års sigt. 

Nationalbanken er primært udsat for markedsrisici, som rente-, valuta- 
og likviditetsrisici, samt i mindre grad for andre typer risici herunder kredit-
risici. Det tilstræbes helt at undgå tab som følge af konkurser blandt mod-
parter.1 
  1
 Nationalbankens finansielle risici og styringen heraf er uddybet i Danmarks Nationalbank, Finansiel 

styring i Danmarks Nationalbank, 2004. 
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Markedsrisiko 
Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af kursændringer på de fi-
nansielle markeder. For Nationalbankens vedkommende omfatter risiko-
faktorerne først og fremmest renter, men også valutakurser og guldpris. 

I vurderingen af risikofaktorernes betydning for Nationalbankens re-
sultat er det vigtigt at skelne mellem begreberne følsomhed og risiko:  
• Følsomhed er en opgørelse af tabet ved en given ændring i en specifik 

risikofaktor. Rentefølsomheden kan udtrykkes ved fx kronevarighe-
den, som angiver kurstabet i kroner som følge af en rentestigning på 1 
procentpoint. Valutafølsomheden kan udtrykkes som ændringen i 
markedsværdien i kroner ved en valutakursændring på 1 pct. 

• Ved risikoopgørelsen vurderes sandsynligheden for tab, idet følsom-
heden kombineres med sandsynligheden for, at der sker en ændring i 
den pågældende risikofaktor. Nationalbanken bruger flere forskellige 
metoder til opgørelse af risiko, jf. nedenfor.  
 

Rentefølsomhed og -risiko 
En del af Nationalbankens tilgodehavender består af fastforrentede obli-
gationer, mens forpligtelserne overvejende er variabelt forrentede. Natio-
nalbanken vil derfor få et kurstab ved en rentestigning. Erfaringsmæssigt 
giver fast forrentede obligationer på langt sigt et højere afkast end vari-
abelt forrentede placeringer. Over en længere periode forventes banken 
derfor at opnå et bedre afkast ved at påtage sig en vis renterisiko. 

Obligationsbeholdningen er placeret på flere markeder, jf. tabel 10. 
Følsomheden over for de danske renter kan henføres til beholdningen 
af danske stats-, realkredit- og skibskreditobligationer. Følsomheden 
over for de udenlandske renter kan primært henføres til, at en del af va-
lutareserven er placeret i udenlandske obligationer. Spredningen af ren-
tefølsomheden på flere markeder og løbetidssegmenter bidrager til en 
reduktion af renterisikoen.  

Ved udgangen af 2006 ville kurstabet være 1,9 mia.kr. ved en stigning 
i det generelle renteniveau på 1 procentpoint. 

 

NATIONALBANKENS RENTEFØLSOMHED Tabel 10

Kurstab i mia.kr. ved en generel rentestigning på 1 procentpoint Ultimo 2005 Ultimo 2006 

Kroner ................................................................................... 0,7 0,8 
Euro ....................................................................................... 0,5 0,5 
Britiske pund ......................................................................... 0,1 0,1 
Dollar ..................................................................................... 0,4 0,4 
Svenske kroner ...................................................................... 0,1 0,1 

I alt  ...................................................................................... 1,8 1,9 
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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 2006 var markedsvær-
dien af valutamellemværenderne 176 mia.kr., jf. tabel 11. National-
banken vil dermed lide et tab på 1,76 mia.kr. ved en generel 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 terminsforret-
ninger, 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 2006 tilgodehavender i pund for 12 
mia.kr., men der var samtidig solgt pund for 12 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 
for dollar, fordi det giver 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 
baggrund af en guldbeholdning på 8 mia.kr. Guld prissættes typisk i dol-

 

FORDELING AF NATIONALBANKENS VALUTAMELLEMVÆRENDER Tabel 11

 Ultimo 2006 

Markedsværdi i mia.kr. 
Ultimo 2005

i alt Placeringer Guld 
Termins-

forretninger I alt 

Euro ........................................  210 119 - 52 171 
Britiske pund ..........................  0 12 - -12 0 
Dollar ......................................  6 27 8 -30 6 
Svenske kroner .......................  0 10 - -10 0 

I alt ..........................................  216 168 8 0 176 

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 – ud over de viste valutaer giver SDR også 
en mindre eksponering i japanske yen, der også afdækkes. Vægtene af valutaerne i SDR er senest ændret pr. 1.
januar 2006, jf. tabeltillæg tabel 12. 
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lar og bidrager derfor til dollarfølsomheden, jf. tabel 11. Ved omlæg-
ningen af valutafølsomheden fra dollar til euro tages der derfor højde 
for guldbeholdningens dollarfølsomhed på lige fod med de øvrige dol-
lardenominerede fordringer. Nationalbanken holder beholdningen af 
guld konstant. Stort set hele guldbeholdningen er fysisk placeret i uden-
landske centralbanker. 

Nationalbanken har tidligere udlånt dele af guldbeholdningen til 
banker med høj kreditværdighed. Renten på guldudlån betales i guld, 
og guldrenter sælges løbende. Guldrenten har imidlertid gennem læn-
gere tid været omkring 0 pct., så udlån er ikke fordelagtigt. Der blev 
derfor ikke udlånt guld i 2006.  

Det er en del af Nationalbankens opgaver at være bank for staten. 
Som led heri blev der i 2006 udarbejdet en valutaafdækningsfacilitet til 
brug for Forsvarskommandoen i forbindelse med køb i dollar. Faciliteten 
giver mulighed for, at staten ved køb af militært udstyr kan låse sin 
fremtidige udgift i kroner fast. Den eksponering, som Nationalbanken 
derved får, afdækkes som del af den almindelige risikostyring, så ban-
kens følsomhed over for dollarkursen ikke påvirkes. 

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

 
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 2006 beregnet til 2,4 
mia.kr., som er på niveau med årets begyndelse, jf. figur 30. Tallet an-
giver, at Nationalbanken i 2007 med 95 pct. sandsynlighed ikke vil få et 
tab, der overstiger 2,4 mia.kr. Tilsvarende angiver tallet, at National-
banken med 5 pct. sandsynlighed vil få et kurstab, der overstiger 2,4 
mia.kr. VaR siger ikke noget om, hvor stort tabet da kan blive.  

  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 ultimo 2006. 
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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. 

Set over en længere periode har udviklingen i VaR på den ene side væ-
ret drevet af et fald i bidraget fra renterisiko, som hovedsageligt skyldes, 
at bankens renteeksponering er blevet reduceret. På den anden side er 
der et øget bidrag fra guldbeholdningen, som skyldes stigningen i mar-
kedsværdien på guldbeholdningen og de store udsving i prisen på guld 
målt i dollar. Guldbeholdningen bidrager således isoleret set til VaR med 
1,9 mia.kr. I forhold til guldbeholdningens værdi på ca. 7,7 mia.kr. er det 
et stort beløb.  

Nationalbankens egenkapital udgjorde 52 mia.kr. ultimo 2006, jf. ba-
lancen side 123. VaR svarer hermed til 4,6 pct. af egenkapitalen svarende 
til ultimo 2005. 

Hvis man måler VaR uden diversifikationsgevinsten, får man et udtryk 
for det maksimale tab med 95 pct. sandsynlighed, under antagelse om at 
tab forekommer samtidigt på både rente, valutakurser og guldpris. Der-
ved opnås et mere pessimistisk mål for VaR. Målt på denne måde er VaR 
faldet knap 700 mio.kr. gennem 2006 til 4,1 mia.kr. ultimo året. Det skyl-

NATIONALBANKENS VALUE-AT-RISK Figur 30
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des, at risikobidraget fra både rente- og valutarisiko er faldet som følge 
af mindre rente- og valutavolatilitet.  

En del af den beregnede risiko skyldes kronens udsving over for euro. 
Valutarisikoen på euro har en særlig karakter. Dels kan Nationalbanken 
påvirke valutakursen over for euro, dels har Nationalbanken euroekspo-
neringen af hensyn til fastkurspolitikken. VaR vurderes derfor også uden 
eurokursrisikoen, og VaR ekskl. eurokursrisiko udgjorde 2,3 mia.kr. ulti-
mo 2006. 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, hvordan 
værdien af bankens aktuelle portefølje påvirkes under ekstreme, men 
realistiske scenarier for markedsudviklingen.  

Det er dog vanskeligt at opstille markedsudsving, der både er ekstre-
me og realistiske. Den valgte tilgang er at se på dataene fra del-
perioder mellem 1993 og 2006, hvor udviklingen i renter og valuta-
kurser har været særlig ugunstig. Dertil konstrueres særligt pessi-
mistiske scenarier ved at kombinere ugunstige rente- og valuta-
udviklinger fra forskellige perioder. Med udgangspunkt i portefølje-
sammensætningen ultimo 2006 vil banken i det mest pessimistiske 
scenario miste omkring 15 mia.kr. svarende til 30 pct. af egenkapita-
len. Et sådan tab vil typisk være forbundet med både en betydelig styr-
kelse af danske kroner over for euro og en betydelig rentestig- 
ning. 

 
Langsigtet analyse af risiko og 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 udgangs-
punktet har flere renteindtægter end renteudgifter. Det skyldes, at Na-
tionalbankens egenkapital og seddel- og møntomløbet ikke forrentes, 
mens modstykket til egenkapital og seddel- og møntomløb forren- 
tes. 

For at kunne foretage mere langsigtede vurderinger af afkast og risiko 
ved forskellige valg af rentefølsomhed, har Nationalbanken udviklet en 
model for bankens indtjening. Modellen giver et helhedssyn på risiko og 
indtjening ved forskellige eksponeringsniveauer og økonomiske scena-
rier. En nærmere beskrivelse af modellen kan ses i boks 12. 
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MODEL FOR NATIONALBANKENS INDTJENING OG RISIKO PÅ LANGT SIGT Boks 12 

Nationalbankens markedseksponering og udviklingen på de finansielle markeder har 

stor betydning for bankens indtjening. Med henblik på at afdække de forhold, der er 

bestemmende for bankens indtjening på længere sigt, er der opstillet en dynamisk 

model. Modellen anvendes til at beregne forløb i bankens indtjening og balance 

under forskellige forudsætninger, fx forskellige valg af rentefølsomhed. I beregnin-

gerne kan der knyttes usikkerhed til markedsudviklingen, hvilket gør, at der også kan 

laves deciderede risikoberegninger. Risikoen udtrykkes i reglen som 5 pct. fraktilen for 

bankens resultat på ét års sigt. Det skal ses i sammenhæng med, at banken har en 

målsætning om, at sandsynligheden for et underskud på et års sigt holdes på et lavt 

niveau.  

Modellen er et supplement til de øvrige eksponerings- og risikomål, der anvendes i 

styringen af bankens porteføljer. En særlig egenskab ved modellen er, at den tager 

højde for, at bankens rentefølsomhed og renteudviklingen påvirker den løbende ind-

tjening. Dette er helt centralt, når der skal beregnes afkast og risiko over en længere 

periode, fx et år eller mere.  

Som eksempel på modellens anvendelse viser figuren sammenhængen mellem ban-

kens rentefølsomhed og resultat på et års sigt. I eksemplet er hovedscenariet for ren-

teudviklingen sådan, at det kan betale sig at have rentefølsomhed. I figuren er det 

forventede resultat derfor højere ved en høj rentefølsomhed end ved en lav. Men 

samtidig vil en høj rentefølsomhed øge risikoen for, at banken får underskud, og det 

sætter en grænse for rentefølsomhedens størrelse. 

En interessant detalje, som også fremgår af figuren, er, at det ud fra en risiko-

betragtning er bedre at have en vis rentefølsomhed end slet ingen: Hvis banken slet 

ikke havde fastforrentede obligationer, ville et fald i renteniveauet indebære et fald i 

bankens indtjening. Men denne risiko kan afdækkes ved at holde en vis mængde 

obligationer, hvis kursværdi stiger, når renteniveauet falder. 

 

EKSEMPEL PÅ SAMMENHÆNG MELLEM RENTEFØLSOMHED OG INDTJENING 
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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 ste-
de.  

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 tre 
mia.euro skal placeres på korte indskud, som kan frigøres inden for to 
dage.1 En meget stor del af den øvrige valutareserve vil desuden kunne 
mobiliseres og anvendes til intervention ligeså hurtigt.  

Nationalbanken har derudover flere muligheder for at rejse midler til 
intervention, bl.a. via statens Commercial Paper-program2, der admini-
streres af Nationalbanken. Der kan rejses op til 12 mia.dollar via pro-
grammet, som har været anvendt ved flere lejligheder, bl.a. i forbindelse 
med valutakriserne i begyndelsen af 1990'erne. 

I henhold til ERM2-aftalen har Nationalbanken også en lånemulighed i 
ECB. Denne facilitet har ikke været anvendt, men den tjener som et sik-
kerhedsnet.  

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. 

Styring af kreditrisikoen sker med udgangspunkt i kreditvurderinger 
(ratings) udarbejdet af internationale kreditvurderingsbureauer. Derud-
over fastsættes et loft for størrelsen af alle væsentlige mellemværender. 
Den indenlandske fondsbeholdning består næsten udelukkende af stats-, 
realkredit- og skibskreditobligationer. 

  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. 

2
 Programmet anvendes ligeledes, når staten har brug for kortvarig låntagning for at opretholde et 

positivt indestående på kontoen i Nationalbanken. Det var tilfældet senest i 2005, hvor der blev rejst 
ca. 17 mia.kr. 
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For at reducere kreditrisikoen spreder Nationalbanken sine tilgodeha-
vender hos modparter med høj kreditværdighed. Ved placering i uden-
landske banker benyttes desuden repoaftaler, hvor der modtages sikker-
hed i form af statsobligationer. Hvis en repomodpart går konkurs, har 
Nationalbanken dækning for sine placeringer i form af den stillede sik-
kerhed. Nationalbankens udenlandske obligationer er udstedt af stater 
eller overnationale institutioner eller garanteret af stater med en høj 
kreditværdighed1. Kreditrisikoen er således begrænset. 

Krediteksponeringen opgøres som markedsværdien af aktiverne. Kre-
diteksponeringen på valutareserven og den indenlandske fondsbehold-
ning var 200 mia.kr. ultimo 2006 mod 245 mia.kr. ultimo 2005, jf. tabel 
12. 

Ved årets udgang var 95 pct. af valutareserven og den indenlandske 
fondsbeholdning placeret i aktiver med en kreditvurdering på Aa3 eller 
derover2 eller i overnationale institutioner. 

Faldet i krediteksponeringen på 45 mia.kr. siden 2005 skyldes altover-
vejende et fald i valutareserven. Ændringer i valutareservens størrelse 
sker typisk i de sikrede bankforretninger. 

 
 

  1
 De statsgaranterede papirer inkluderer papirer med implicit statsgaranti. 

2
 Lån i forbindelse med de pengepolitiske operationer, pengeinstitutternes intradag-kreditter og kon-

tantdepoter sker alene mod sikkerhed i obligationer og er ikke medtaget. 

SAMLET KREDITEKSPONERING PÅ VALUTARESERVEN OG DEN 
INDENLANDSKE FONDSBEHOLDNING MV., ULTIMO 2006 Tabel 12

 Obligationer Bankforretninger

Mia.kr. 
2005 
i alt Stater Andre1 Sikrede Usikrede

Overnatio- 
nale insti- 
tutioner2 I alt 

Aaa ................................... 68,6 38,6 24,7 - 7,0  2,8 73,1 
Aa1 ................................... 52,0 0,7 4,3 20,1 5,8  - 30,9 
Aa2 ................................... 45,2 8,8 - 6,7 12,3  - 27,8 
Aa3 ................................... 67,8 - 3,0 32,8 18,9 - 54,7 
A1 ...................................... 5,1 - - - 3,9  - 3,9 
A2 ...................................... 1,0 - 0,8 - 2,4  - 3,3 
A3 ...................................... 0 - - - -  - 0 
Ingen kreditvurdering ..... 5,4 - 0,2 - 0,5  5,8 3 6,5 

I alt .................................... 245,2 48,1 33,1 59,6 50,9  8,6 200,3 

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 1,7 mia.kr. Herudover har IMF ubrugte trækningsrettigheder på 20,2 mia.kr. 
3 Dækker udelukkende BIS og IMF. 
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Regnskabsberetning 

 
Nationalbankens regnskab for 2006 viser et overskud på 2,2 mia.kr. mod 
4,9 mia.kr. i 2005. Faldet i overskuddet på 2,7 mia.kr. skyldes primært et 
fald i kursreguleringerne på 1,9 mia.kr. og et fald i andre indtægter på 
0,8 mia.kr. Efter dækning af årets negative kursreguleringer ved overfør-
sel af 0,7 mia.kr. fra kursreguleringsfonden er der 2,9 mia.kr. til dispo-
sition, hvoraf 0,6 mia.kr. henlægges til sikringsfonden, og 2,3 mia.kr. 
overføres til staten. 

 
REGNSKABSAFLÆGGELSEN 

Regnskabet for 2006 er udarbejdet efter samme principper som året før, 
jf. side 119. 

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 2.678 mio.kr., hvilket er 2.147 mio.kr. 
lavere end i 2005, og årets samlede resultat er 2.235 mio.kr. eller 2.667 
mio.kr. lavere end i 2005. 

Balancen faldt fra 392,0 mia.kr. til 364,9 mia.kr. 
 

Resultatopgørelsen 
Nettorenteindtægter 
Nettorenteindtægter er 3.368 mio.kr. og dermed 248 mio.kr. lavere end 
året før. 

Renteindtægter af tilgodehavender i udlandet faldt med 100 mio.kr. 
til 5.320 mio.kr. Faldet skyldes en væsentlig lavere gennemsnitlig valuta-
reserve, som dog stort set opvejes af stigninger i renteniveauet. 

Nettorenteudgifter til penge- og realkreditinstitutter (rente af folio og 
indskudsbeviser fratrukket rente af pengepolitiske udlån1) faldt med 347 
mio.kr. til 1.885 mio.kr. Faldet skyldes, at pengeinstitutterne havde en 
væsentligt lavere gennemsnitlig nettostilling, som delvist er modsvaret 
af årets renteforhøjelser. 

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

lavere end de øvrige rentesatser. 
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Renteudgifter til staten steg med 125 mio.kr. til 1.298 mio.kr. Stigningen 
skyldes årets renteforhøjelser, som delvist modsvares af et væsentligt 
lavere gennemsnitligt indestående. 

Rente af indenlandske obligationer faldt med 357 mio.kr. til 1.342 
mio.kr. Faldet skyldes dels en lavere gennemsnitlig beholdning og dels 
lavere genplaceringsrenter. 

 
Kursreguleringer mv. 
Kursreguleringer medførte et tab på 690 mio.kr. 

Værdireguleringen af guld gav en gevinst på 759 mio.kr., hvilket skyl-
des, at guldprisen omregnet til danske kroner steg med 11 pct. i løbet af 
2006. 

Kursreguleringen af valutamellemværender1 gav et tab på 780 mio.kr. 
Tabet kan tilskrives et børskurstab på 948 mio.kr., som delvist modsvares 
af en valutakursgevinst på 168 mio.kr.  

Kurstabet på indenlandske værdipapirer på 669 mio.kr. kan tilskrives 
et børskurstab på indenlandske obligationer. 

 
Andre indtægter 
Andre indtægter faldt med 801 mio.kr. til 48 mio.kr. Faldet skyldes ho-
vedsageligt en indtægt i 2005 på 800 mio.kr. i forbindelse med omdan-
nelsen af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskab. Andre indtægter 
består af 41 mio.kr. fra salg af møntsæt og medaljer og af tilbageførsel 
på 7 mio.kr. af en tidligere foretaget tabshensættelse på Himmerlands-
banken. 

 
Omkostninger 
De samlede omkostninger faldt med 235 mio.kr. til 569 mio.kr. Faldet 

skyldes hovedsageligt, at omkostningerne i 2005 var ekstraordinært høje 
som følge af en særlig indbetaling på 200 mio.kr. til Danmarks Natio-
nalbanks Pensionskasse under afvikling til afdækning af Nationalbankens 

pensionsforpligtelse. Personaleomkostningerne faldt med 16 mio.kr. til 
309 mio.kr., mens andre omkostninger faldt med 19 mio.kr. til 260 mio.kr. 
Andre omkostninger indeholder 53,2 mio.kr. til ombygning og større ved-
ligeholdelsesarbejder på bankens ejendomme, hvilket er et fald på 26,3 
mio.kr. i forhold til 2005. 

Årets gennemsnitlige antal medarbejdere udgør 513 mod 521 i 2005. 
 

  1
 Valutamellemværender omfatter ud over valutareserven uafviklede valutaterminsforretninger, 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 2.235 mio.kr. mod et overskud på 4.902 
mio.kr. i 2005. Årets negative kursreguleringer på 690 mio.kr. dækkes af 
kursreguleringsfonden, som herefter udgør 3.168 mio.kr. Til sikringsfon-
den henlægges 585 mio.kr. svarende til 20 pct. af resultatet ekskl. kurs-
reguleringer, hvorefter sikringsfonden udgør 48.659 mio.kr. Til staten 
overføres 2.340 mio.kr., svarende til 80 pct. af resultatet ekskl. kursre-
guleringer. 

 
Balancen 
Guld 
Værdien af beholdningen udgjorde 7,7 mia.kr. ved årets udgang mod 
6,9 mia.kr. året før. Stigningen på 0,8 mia.kr. skyldes, at prisen på guld 
regnet i kroner steg med 11 pct. i løbet af 2006. 

 
Fordringer på udlandet 
Fordringerne udgjorde 164,6 mia.kr. ved årets udgang mod 204,2 mia.kr. 
året før, svarende til et fald på 20 pct. Fordringerne er placeret i euro (72 
pct.), dollar (15 pct.), britiske pund (7 pct.) og svenske kroner (6 pct.). Valu-
takursrisikoen er sammensat, således at risikoen hovedsageligt er i euro. 
Placeringerne er primært foretaget i stats- og statsgaranterede obligatio-
ner med høj kreditværdighed, indeståender i centralbanker og forret-
ningsbanker eller som udlån mod sikkerhed i stats- og statsgaranterede ob-
ligationer. 

Fordringer på udlandet indgår som den væsentligste post i valutareser-
ven sammen med guld, fordringer på IMF samt forpligtelser over for ud-
landet. 

 
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). Mellem-
værender med IMF opgøres i SDR (Special Drawing Rights). IMF har i 
årets løb foretaget indbetalinger svarende til 68 mio.SDR i Nationalban-
ken, og Nationalbanken har øget sin beholdning af særlige træknings-
rettigheder i IMF med 149 mio.SDR. 

Udlån under PRGF ordningen, som indgik i denne post med 100 
mio.SDR i 2005, er fuldt indfriet i 2006 som følge af IMFs iværksættelse 
af det Multilaterale Gældslettelsesinitiativ (MDRI), jf. side 82f. 

Fordringer på IMF er således netto nedbragt med 19 mio.SDR, hvilket 
sammen med årets kursregulering nedbringer fordringen med 0,4 
mia.kr. til 3,2 mia.kr. 
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Pengepolitiske udlån 
De pengepolitiske udlån er udlån mod pant til penge- og realkreditinsti-
tutter. Posten steg med 18,4 mia.kr. til 153,7 mia.kr. 

 
Andre udlån 
Udlånene på 3,5 mia.kr. består hovedsageligt af udlån til pengeinstitut-
ter i forbindelse med kontantdepoter på 3,0 mia.kr. og af tilgodehaven-
de hos Danmarks Skibskredit A/S på 0,4 mia.kr. 

 
Indenlandske obligationer 
Værdien af indenlandske obligationer faldt fra 34,3 mia.kr. til 28,6 mia.kr. 
Beholdningen består af realkreditobligationer (15,4 mia.kr.), statsobliga-
tioner (11,0 mia.kr.) og skibskreditobligationer (2,2 mia.kr.). 

 
Seddel- og møntomløb 
Seddelomløbet steg med 3,3 mia.kr. til 54,2 mia.kr., mens møntomløbet 
steg med 0,3 mia.kr. til 5,5 mia.kr. Seddelomløbet indeholder 370 mio.kr. i 
færøske sedler. Stigningen i seddelomløbet udgør 6,5 pct. mod 8,3 pct. i 
2005. 

 
Pengepolitiske indlån 
Penge- og realkreditinstitutternes nettoindestående på folio- og afvik-
lingskonti faldt fra 12,8 mia.kr. til 8,8 mia.kr., og indlån i form af indskuds-
beviser faldt fra 207,6 mia.kr. til 163,2 mia.kr. 

 
Andre indlån  
Posten består af penge- og realkreditinstitutternes indestående på euro 
foliokonti og fondsafviklingskonti på i alt 0,3 mia.kr. samt øvrige indlån 
på 1,1 mia.kr., hvoraf mellemværende med Danmarks Skibskredit A/S ud-
gør 0,7 mia.kr. 

 
Staten 
Statens indestående steg fra 56,4 mia.kr. til 73,8 mia.kr. Statens andel af 
årets resultat i Nationalbanken indgår i dette beløb. 

 
Forpligtelser over for udlandet 
Forpligtelserne, som steg med 1,3 mia.kr. til 3,7 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 faldet i regnskabsposten på 0,1 mia.kr. til 1,5 mia.kr. er alene ud-
tryk for årets kursregulering. 

 
Egenkapitalen 
Egenkapitalen udgør 52,1 mia.kr., som fremkommer som egenkapitalen 
ved årets begyndelse på 52,2 mia.kr. med fradrag af overførsel på 0,7 
mia.kr. fra kursreguleringsfonden til dækning af årets negative kursre-
guleringer og henlæggelse af 0,6 mia.kr. af årets resultat til sikrings-
fonden. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Generelt 
Danmarks Nationalbanks årsregnskab for 2006 er aflagt i overensstemmelse med lov om Danmarks 
Nationalbank. Denne regnskabspraksis er i det væsentlige i overensstemmelse med god regnskabs-
praksis 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 va-
luta omregnes efter de på transaktionstidspunktet gældende kurser. 
Over- og underkurs på skatkammerbeviser og indskudsbeviser samt terminspræmier af fonds- og va-
lutaterminsforretninger 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 balancedagen 
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 anskaffel-
sesværdi eller nedskrives til markedsværdi ultimo året, hvis denne vurderes væsentlig lavere. 
 
Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesprisen fratrukket af- og nedskrivninger. Akti-
ver med en anskaffelsesværdi på under 100.000 kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Der foretages 
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 
 
Pensionsforpligtelser. For bidragsbaserede pensionsordninger udgiftsføres de løbende præmiebeta-
linger til pensionsforsikringsselskaber i resultatopgørelsen, og pensionsforpligtelsen overgår herefter 
til pensionsforsikringsselskaberne. For ydelsesbaserede pensionsordninger og understøttelsestilsagn, 
hensættes ikke afdækkede pensionstilsagn opgjort efter aktuarmæssige principper i Nationalban-
kens regnskab. 
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2006 

Note 2006 2005 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 Renteindtægter mv.: 

 Rente af tilgodehavende i udlandet ......................  5.320.054  5.420.336 

 1 Rente af indenlandske udlån ..................................  3.690.915  2.159.247 

 Rente af indenlandske obligationer ......................  1.341.924  1.698.753 

 Provision og andre indtægter ................................  749  2.768    _________  _________ 

   10.353.642 9.281.104     _________ 
 Renteudgifter mv.: 

 Rente af forpligtelser over for udlandet ...............  59.538  43.681 

 2 Rente af indenlandske indlån .................................  6.926.406  5.621.497    _________  _________ 

   6.985.944 5.665.178    _________ _________ 

 Nettorenteindtægt .................................................   3.367.698 3.615.926 

 

 Kursreguleringer mv.:  

  Værdiregulering af guld .........................................  758.900  1.817.511 

 3 Kursregulering af udenlandske mellemværender ..  -779.764  -96.990 

 4 Kursregulering af indenlandske værdipapirer ........  -668.905  -510.478    _________  _________ 

   -689.769 1.210.043    _________ _________ 

 Resultat af finansielle poster ...................................   2.677.929 4.825.969 
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2006 

Note 2006 2005 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 

 Resultat af finansielle poster ..................................   2.677.929 4.825.969 

 

  Udbytte af aktier mv. .............................................   114.833 67.510 

 

 5 Andre indtægter .....................................................   47.606 848.495 

 

 Omkostninger: 

 6 Personaleomkostninger ..........................................  309.406  325.862 

 Særlig indbetaling til Danmarks Nationalbanks 

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

 7 Andre omkostninger ...............................................  259.792  278.467    _________  _________ 

   569.198 804.329 

 

 8 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver  36.036 35.513 

    _________ _________ 

 Årets resultat ..........................................................   2.235.134 4.902.132    _________ _________ 
 

 Disponering af årets resultat: 

 Årets resultat ...........................................................   2.235.134 4.902.132 
 Overført fra kursreguleringsfond ..........................   689.769 -1.210.043    _________ _________ 

    2.924.903 3.692.089     _________ _________ 
 der anvendes på følgende måde: 

 Henlæggelse til sikringsfond, 20 pct. .....................   584.981 738.418 

 Overførsel til staten, 80 pct. ...................................   2.339.922 2.953.671    _________ _________ 

    2.924.903 3.692.089    _________ _________ 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2006 

Note 2006 2005 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 Aktiver 

 9 Guld ....................................................................................   7.700.396 6.941.496 

10 Fordringer på udlandet .....................................................   164.556.246 204.204.373 

11 Fordringer på Den Internationale Valutafond mv. ..........   3.189.154 3.557.456 

 Pengepolitiske udlån .........................................................   153.735.000 135.296.000 

12 Andre udlån ........................................................................   3.471.716 4.323.980 

13 Indenlandske obligationer .................................................   28.648.012 34.329.299 

14 Aktier mv. ...........................................................................   747.946 748.028 

15 Materielle anlægsaktiver ...................................................   637.798 656.657 

16 Andre aktiver ......................................................................   2.164.268 1.916.771 

 Periodeafgrænsningsposter ...............................................   21.817 22.347    ___________ ___________ 

 Aktiver i alt .........................................................................   364.872.353 391.996.407    ___________ ___________ 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2006 

Note 2006 2005 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 Passiver 

 Seddelomløb ......................................................................   54.248.974 50.953.341 

 Møntomløb ........................................................................   5.517.568 5.264.107 

 Pengepolitiske indlån 

17  Nettoindestående på folio ............................................   8.823.577 12.840.588 

  Indskudsbeviser ..............................................................   163.160.000 207.582.000 

18 Andre indlån ......................................................................   1.453.696 2.187.401 

 Staten .................................................................................   73.789.214 56.428.399 

 Forpligtelser over for udlandet .........................................   3.728.915 2.391.166 

 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i  

  Den Internationale Valutafond (SDR) ...........................   1.522.455 1.614.480 

 Andre passiver ....................................................................   500.663 502.846    ___________ ___________ 

 Forpligtelser i alt ................................................................   312.745.062 339.764.328    ___________ ___________ 
  

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

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

 Kursreguleringsfond ..........................................................   3.168.141 3.857.910 

 Sikringsfond .......................................................................   48.659.150 48.074.169    ___________ ___________ 

19 Egenkapital i alt .................................................................   52.127.291 52.232.079    ___________ ___________ 

 Passiver i alt .......................................................................   364.872.353 391.996.407    ___________ ___________ 
 

 Ikke-balanceførte poster  

20 Garantier ............................................................................   72.727 101.525 

21 Andre forpligtelser ............................................................   56.970.612 56.749.682    ___________ ___________ 

   57.043.339 56.851.207    ___________ ___________ 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2006 

Note 2006 2005 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

  1 Rente af indenlandske udlån 
 Rente af pengepolitiske udlån (Udlån mod pant) .....................  3.667.891 2.125.359 
 Rente af udlån til andre ..............................................................  23.024 33.888    _________ _________ 

   3.690.915 2.159.247    _________ _________ 
 
  2 Rente af indenlandske indlån 
 Rente af folio ................................................................................ 266.425 145.012 
 Rente af indskudsbeviser ............................................................. 5.286.420 4.212.589 
 Rente af indlån fra staten ............................................................ 1.297.964 1.172.997 
 Rente af indlån fra andre mv. ..................................................... 75.597 90.899    _________ _________ 

   6.926.406 5.621.497    _________ _________ 
 
  3 Kursregulering af udenlandske mellemværender 
 Børskursregulering ....................................................................... -948.045 -806.116 
 Valutakursregulering ................................................................... 168.236 709.126 
 Kursregulering af aktier .............................................................. 45 -    _________ _________ 

   -779.764 -96.990    _________ _________ 
 
  4 Kursregulering af indenlandske værdipapirer 
 Kursregulering af indenlandske obligationer ............................ -668.905 -511.341 
 Kursregulering af aktier .............................................................. - 863    _________ _________ 

   -668.905 -510.478    _________ _________ 
 

  5 Andre indtægter 
 Salg af møntsæt og medaljer ...................................................... 40.865 48.495 
 Tilbageførsel af hensættelse m.v. på Himmerlandsbanken ....... 6.692 - 
 Øvrige indtægter ..........................................................................  49 - 
 Indtægter i forbindelse med omdannelse af 
 Danmarks Skibskreditfond til aktieselskab ................................. - 800.000    _________ _________ 

   47.606 848.495    _________ _________ 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2006 

Note 2006 2005 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

  6 Personaleomkostninger 
 Lønninger og honorarer ..............................................................  248.609 242.851 
 Øvrige personaleomkostninger ...................................................  60.797 83.011    __________ __________ 

   309.406 325.862    __________ __________ 

  

Der var gennemsnitligt 513 medarbejdere omregnet til fuld-
tid i 2006 (2005: 521) 

 

  7 Andre omkostninger 
 Materialer m.v. til seddelproduktion ..........................................  27.611 28.149 
 Materialer m.v. til møntproduktion ............................................  45.535 38.505 
 Ejendommenes drift ....................................................................  103.680 129.489 
 IT omkostninger ...........................................................................  39.892 38.563 
 Øvrige omkostninger ...................................................................  43.075 43.761    __________ __________ 

   259.792 278.467    __________ __________ 
 
  8 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver 
 Ejendomme .................................................................................  12.282 11.857 
 Driftsmidler .................................................................................  23.754 23.656    __________ __________ 

   36.036 35.513    __________ __________ 
 
  9 Guld 

Guldbeholdningen udgør 66.550 kg (2005: 66.550 kg) 

 
10 Fordringer på udlandet 
 Udenlandske obligationer ..........................................................  65.300.811 46.933.781 
 Tilgodehavender i centralbanker ...............................................  1.815.916 4.216.278 
 Tilgodehavender i udenlandske forretningsbanker .................  37.790.772 38.535.078 
 Repo-forretninger med sikkerhed i udenlandske obligationer .  59.648.000 114.518.675 
 Andre udenlandske tilgodehavender ........................................  747 561    ___________ ___________ 

   164.556.246 204.204.373    ___________ ___________ 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2006 

Note 2006 2005 

   1.000 kr. 1.000 kr. 
11 Fordringer på Den Internationale Valutafond mv. 
 Kvote i Den Internationale Valutafond .....................................  13.983.185 14.828.405 
 Den Internationale Valutafonds trækningsret ..........................  12.726.817 12.878.805    __________ __________ 

 Reservestilling over for Den Internationale Valutafond ...........  1.256.368 1.949.600 
 Beholdning af særlige trækningsrettigheder i 
  Den Internationale Valutafond ..............................................  1.932.786 705.226    __________ __________ 

   3.189.154 2.654.826 
 Udlån til Poverty Reduction and Growth Facility Trust .............  - 902.630    __________ __________ 
  

   3.189.154 3.557.456    __________ __________ 
 

12 Andre udlån 
 Penge- og realkreditinstitutter ...................................................  3.036.807 3.486.533 
 Tilgodehavende hos associeret virksomhed ..............................  400.000 800.000 
 Øvrige udlån ................................................................................  34.909 37.447    ____________ ___________ 

   3.471.716 4.323.980    ____________ ___________ 
 

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 ............................................................  10.998.717 9.949.949 
 Andre indenlandske obligationer ..............................................  17.649.295 24.379.350    __________ __________ 

   28.648.012 34.329.299    __________ __________ 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2006 

Note 2006 2005 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

14 Aktier mv. 
 Anlægsaktier og lignende investeringer ...................................  455.384 455.466 
 Kapitalandele i associerede virksomheder ................................  292.562 292.562    __________ __________ 

   747.946 748.028    __________ __________ 
 

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: 

 

 
Ejer- / stemmerets-

andel 
Egenkapital- 

andel 1) 
Resultat- 
andel1) 

Værdipapircentralen A/S ...... 24,2 / 24,2 pct. 52,7 mio.kr. 36,2 mio.kr.
Danmarks Skibskredit A/S .... 18,9 / 20,8 pct. 149,9 mio.kr. 79,4 mio.kr.

1 
Baseret på foreløbige regnskabstal. 

 
Bankens beholdning af aktier mv. har pr. 31. december 2006 
en skønnet markedsværdi på ikke under 2,3 mia.kr. 

 
15 Materielle anlægsaktiver 
 Ejendomme .................................................................................  572.006 582.048 
 Driftsmidler .................................................................................  65.792 74.609    __________ __________ 

   637.798 656.657    __________ __________ 
Værdien af bankens ejendomme er ved den seneste 
ejendomsværdiansættelse 1.105 mio.kr. 

 

16 Andre aktiver 
Heri er indeholdt tilgodehavende renter på 1.881 mio.kr. 
(2005: 1.888 mio.kr.) 

 
17 Nettoindestående på folio 
 Indestående på folio- og afviklingskonti ...................................  77.715.972 120.597.236 
 Træk på foliokonti ......................................................................  68.892.395 107.756.648    ___________  ____________ 

   8.823.577 12.840.588    ___________ ____________ 
Pr. 31. december 2006 indestår Nationalbanken på fuld sikret 
basis over for Værdipapircentralen med 29,2 mia.kr. (2005: 
74,5 mia.kr.) og over for Finansrådet (sumclearingen) med 
45,7 mia.kr. (2005: 42,6 mia.kr.) i forbindelse med penge- og 
realkreditinstitutternes betalingsafviklinger med valør 2. ja-
nuar 2007. 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2006 

Note 2006 2005 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

18 Andre indlån 
 Penge- og realkreditinstitutter ...................................................  337.571 199.700 
 Øvrige indlån ...............................................................................  1.116.125 1.987.701    __________ __________ 

   1.453.696 2.187.401    __________ __________ 
 

   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 2006 ...  300.000 3.857.910 48.074.169 52.232.079 

 Henlagt af årets resultat .......  - -689.769 584.981 -104.788    __________ __________ __________ __________ 

   300.000 3.168.141 48.659.150 52.127.291    __________ __________ __________ __________ 
 
 2006 2005 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 

20 Garantier 
 Værdipapircentralen, andel af garantikapital ...........................  48.874 68.796 
 Værdipapircentralen, garanti for andre kontoførende 
  institutters fejl .........................................................................  22.823 31.699 
 Andre garantier ...........................................................................  1.030 1.030    ___________ ___________ 

   72.727 101.525    ___________ ___________ 
 

Banken har stillet garanti for forpligtelser i Danmarks Natio-
nalbanks Pensionskasse under afvikling. 

 
 
21 Andre forpligtelser 
 Terminskøb af valuta ..................................................................  52.005.600 50.656.795 
 Markedsværdi af aktiver i valutaswapaftaler ............................  1.814.090 2.537.974 
 Futures .........................................................................................  - 242.164 
 Uudnyttet del af låneramme IMF (SDR) .....................................  3.123.922 3.312.749    ___________ ___________ 

   56.970.612 56.749.682    ___________ ___________ 
 

Banken har indgået interventionsaftale med ECB. 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2006 

Note  
  

21 Andre forpligtelser (fortsat) 
  
 Pensionsforpligtelser 

Bankens nuværende og tidligere medarbejdere har enten en bi-

dragsbaseret pensionsordning eller en ydelsesbaseret pensions-

ordning. 

For bidragsbaserede pensionsordninger gælder, at banken 

udgiftsfører de løbende præmiebetalinger til pensionsforsik-

ringsselskaber. Når pensionsbidrag for disse ordninger er indbe-

talt til pensionsforsikringsselskaberne, har banken ingen yderli-

gere pensionsforpligtelser over for de ansatte. 

For ydelsesbaserede pensionsordninger gælder, at banken er 

forpligtet til at sikre modtageren en bestemt pensionsydelse. I 

disse ordninger er det banken der bærer risikoen med hensyn 

til fremtidig udvikling i rente, løn, inflation, dødelighed mv. 

Banken er således forpligtet til at indbetale de nødvendige bi-

drag til sikring af opfyldelse af pensionstilsagnene.  

Pensionsforpligtigelser for de ydelsesbaserede ordninger be-

regnes som kapitalværdien af de fremtidige ydelser, som skal 

udbetales i henhold til ordningen. Pensionstilsagnene er pri-

mært baseret på lønnen på pensionstidspunktet. Kapitalværdien 

beregnes på grundlag af forudsætninger om den fremtidige ud-

vikling i bl.a. lønniveau, rente, inflation og dødelighed.  

De ydelsesbaserede ordninger er væsentligst afdækket i 

Danmarks Nationalbanks Pensionskasse under afvikling.  
 

 2006 2005 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

Hovedtal for Pensionskassens regnskab er følgende:   

  
 Pensionsforpligtigelser og øvrige gældsposter .........................  3.136 3.257 
 Dagsværdi af Pensionskassens aktiver .......................................  3.680 3.700 
 Egenkapital i Pensionskassen .....................................................  544 443 
 Solvenskrav i Pensionskassen ......................................................  125 121 

 

Andre ydelsesbaserede ordninger er afdækket i et pensionsfor-

sikringsselskab, mens en ordning med direktionen er hensat i 

bankens regnskab.  

Pensionsforpligtelser for ydelsesbaserede ordninger afdækket 

i pensionsforsikringsselskab udgør 61,5 mio.kr. pr. 31. december 

2006, mens den i bankens balance indregnede hensættelse 

udgør 18,5 mio.kr. 
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LEDELSESPÅTEGNING 

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for Danmarks National-
bank for 2006. 

 
Årsregnskabet aflægges efter lov om Danmarks Nationalbank. 

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danmarks Natio-
nalbanks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet 
af Danmarks Nationalbanks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2006. 
 
 
 
København, den 22. februar 2007 

 
 
  

Nils Bernstein Torben Nielsen  Jens Thomsen 
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REVISIONSPÅTEGNINGER 

Intern revisions påtegning 
Jeg har revideret årsregnskabet for Danmarks Nationalbank for regnskabsåret 1. januar-31. december 2006, omfattende ledelsens 
regnskabsberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og ledelsespåtegning. Årsregnskabet aflægges efter 
lov om Danmarks Nationalbank. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet  
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation i 
overensstemmelse med lov om Danmarks Nationalbank. 
 
Revisors ansvar 
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. 
 
Den udførte revision 
Jeg har udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg planlægger og udfører 
revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 
 
Revisionen har omfattet en vurdering af ledelsens tilrettelagte forretningsgange og interne kontroller, der er relevante for ledelsens 
udarbejdelse og aflæggelse af et retvisende årsregnskab, herunder en vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation. Revisionen 
har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede 
regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 
 
Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. 
 
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 2006 samt af resultatet af Danmarks Nationalbanks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2006 i 
overensstemmelse med lov om Danmarks Nationalbank.  
 
København, den 22. februar 2007 
 
Jan Birkedal 
revisionschef 
 
De uafhængige revisorers påtegning 
Som revisorer, udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren, har vi revideret årsregnskabet for Danmarks Nationalbank for 
regnskabsåret 1. januar-31. december 2006, omfattende ledelsens regnskabsberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance, noter og ledelsespåtegning. Årsregnskabet aflægges efter lov om Danmarks Nationalbank. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om 
Danmarks Nationalbank. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante 
for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Revisorernes ansvar og den udførte revision  
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse 
med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med 
henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte 
handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om fejl-
informationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Danmarks 
Nationalbanks udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive konklusion om effektiviteten af 
Danmarks Nationalbanks interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte 
regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede 
præsentation af årsregnskabet. 
 
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. 
 
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 2006 samt af resultatet af Danmarks Nationalbanks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2006 i 
overensstemmelse med lov om Danmarks Nationalbank. 
 
København, den 22. februar 2007 
 
Svend Ørjan Jensen, Mona Blønd, 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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UNDERSKRIFTER 

Nærværende regnskab, der er revideret på den i bankens reglement foreskrevne måde, 
er tiltrådt af repræsentantskabet på mødet den 19. marts 2007.  
 
Repræsentantskabet består pr. 1. marts 2007 af 

 
 
 

Hans E. Zeuthen        Elisabeth Arnold        Helle Bechgaard        Søren Bjerre-Nielsen        Peter Bjerregaard 

 

Niels Boserup       Pia Christmas-Møller        Kristian Thulesen Dahl        Michael Dithmer        Niels Fog 

 

Svend Erik Hovmand        Hans Jensen        Johannes Fløystrup Jensen        Niels Due Jensen        Lars-Emil Johansen 

 

Jette W. Knudsen        Kjeld Larsen        Michael Lunn        Kirsten Nielsen        Kirsten Nissen 

 

Troels Lund Poulsen        Jens Rostrup-Nielsen       Kirsten Stallknecht        Villy Søvndal        Helle Thorning-Schmidt 
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Pressemeddelelser 

RENTEÆNDRINGER 

17. februar 2006: Renteforhøjelse 
Udlånsrenten og renten på indskudsbeviser er med virkning fra 17. febru-
ar 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. 

 
8. juni 2006: Renteforhøjelse 
Diskontoen og foliorenten forhøjes med 0,25 pct. til 2,75 pct. National-
bankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser forhøjes med 0,25 pct. 
til 3,00 pct. Forhøjelsen har virkning fra 9. juni 2006. 

Renteforhøjelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, 
ECB, har forhøjet minimumsbudrenten ved sine primære markedsopera-
tioner med 0,25 pct. til 2,75 pct. 

 
3. august 2006: Renteforhøjelse 
Diskontoen og foliorenten forhøjes med 0,25 pct. til 3,00 pct. National-
bankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser forhøjes med 0,25 pct. 
til 3,25 pct. Forhøjelsen har virkning fra 4. august 2006. 

Renteforhøjelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, 
ECB, har forhøjet minimumsbudrenten ved sine primære markedsopera-
tioner med 0,25 pct. til 3,00 pct. 
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5. oktober 2006: Renteforhøjelse 
Diskontoen og foliorenten forhøjes med 0,25 pct. til 3,25 pct. National-
bankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser forhøjes med 0,25 pct. 
til 3,50 pct. Forhøjelsen har virkning fra 6. oktober 2006. 

Renteforhøjelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, 
ECB, har forhøjet minimumsbudrenten ved sine primære markedsopera-
tioner med 0,25 pct. til 3,25 pct. 

 
7. december 2006: Renteforhøjelse  
Diskontoen og foliorenten forhøjes med 0,25 pct. til 3,50 pct. National-
bankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser forhøjes med 0,25 pct. 
til 3,75 pct. Forhøjelsen har virkning fra 8. december 2006. 

Renteforhøjelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, 
ECB, har forhøjet minimumsbudrenten ved sine primære markedsopera-
tioner med 0,25 pct. til 3,50 pct. 

 
BESTYRELSE OG REPRÆSENTANTSKAB 

21. marts 2006: Valg til Nationalbankens repræsentantskab og bestyrelse 
Valg til repræsentantskabet 
Den 5-årige valgperiode for 13 af repræsentantskabets 25 medlemmer 
udløber pr. 31 marts 2006. Der er foretaget følgende valg og udnævnel-
ser for en ny 5-årig periode fra 1. april 2006 til 31. marts 2011: 

Folketinget, der vælger otte medlemmer, har genvalgt folketingsmed-
lemmerne Elisabeth Arnold, Pia Christmas-Møller, Kristian Thulesen Dahl, 
Svend Erik Hovmand, Henrik Sass Larsen, Jens Rohde, Villy Søvndal og 
Helle Thorning-Schmidt. 

Økonomi- og erhvervsministeren, der udnævner to medlemmer, har 
genudnævnt departementschef Michael Dithmer og departementschef 
Michael Lunn. 

Nationalbankens repræsentantskab vælger 15 medlemmer, hvoraf tre 
er på valg hvert år. Repræsentantskabet genvalgte direktør Johannes 
Fløystrup Jensen og forbundsformand Kirsten Nissen og valgte formand 
for LO Hans Jensen i stedet for fhv. formand for LO Finn Thorgrimson, der 
fratrådte på grund af alder. 

Nationalbankens repræsentantskab har valgt adm. direktør Peter Bjerre-
gaard til at indtræde i repræsentantskabet. Han afløser ingeniør Knud 
Koch-Jensen for den resterende del af valgperioden, der løber indtil 31. 
marts 2008. 

Repræsentantskabet genvalgte professor Hans E. Zeuthen som for-
mand og direktør Helle Bechgaard som næstformand for det kommen-
de år. 
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Valg til bestyrelsen 
Bestyrelsen har syv medlemmer. Repræsentantskabet, der vælger fem af 
medlemmerne, genvalgte koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen, forbunds-
formand Kirsten Nissen, folketingsmedlem Jens Rohde, folketingsmedlem 
Helle Thorning-Schmidt og professor Hans E. Zeuthen. Alle valg gælder 
for det kommende år. 

De to medlemmer af repræsentantskabet, der udnævnes af økonomi- 
og erhvervsministeren, er ifølge nationalbankloven også medlemmer af 
bestyrelsen. 

Departementschef Michael Dithmer og departementschef Michael Lunn 
er således udnævnt for en 5-årig periode indtil 2011. 

På et efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde genvalgte bestyrel-
sen professor Hans E. Zeuthen som formand og departementschef Micha-
el Dithmer som næstformand for perioden 1. april 2006 til 31. marts 2007. 

 
8. juni 2006: Valg til Nationalbankens repræsentantskab 
Folketinget har valgt folketingsmedlem Lars-Emil Johansen til at indtræ-
de i Nationalbankens repræsentantskab fra 1. oktober 2006 og frem til 
31. marts 2011. Han afløser Henrik Sass Larsen. 

 
13. oktober 2006: Valg til Nationalbankens repræsentantskab 
Folketinget har valgt folketingsmedlem Troels Lund Poulsen til at indtræ-
de i Nationalbankens repræsentantskab fra 12. oktober 2006 og frem til 
31. marts 2011. Han afløser Jens Rohde. 

 
6. december 2006: Valg til Nationalbankens bestyrelse 
Nationalbankens repræsentantskab har valgt folketingsmedlem Troels 
Lund Poulsen som nyt medlem af bestyrelsen for den resterende del af 
valgperioden, der løber indtil 31. marts 2007. Troels Lund Poulsen afløser 
Jens Rohde. 

 
PUBLIKATIONER 

21. marts 2006: Nationalbankens beretning og regnskab for 2005 
På Nationalbankens repræsentantskabsmøde 20. marts 2006 fremlagde 
direktionen beretning og regnskab for 2005. 

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 2005 blev forelagt af direktionen med bestyrelsens 
indstilling om dets godkendelse. Repræsentantskabet og Den Kgl. Bank-

Beretning og regnskab - 2006



 

08-03-2007 17:39:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 36   H:\Aarsberetninger\2006\Hel_ny-08-03-

2007.doc  Oprettet af Hanne Christensen 

137 

kommissær, Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, godkendte 
regnskabet.  

 
Regnskabet 
Årets overskud var på 4.902 mio.kr., mod 2.844 mio.kr. i 2004. 

Nettorenteindtægterne er 3.616 mio.kr. og dermed 338 mio.kr. lavere 
end året før. Kursreguleringerne medførte en gevinst på 1.210 mio.kr. 
mod et tab på 662 mio.kr. i 2004. 

De samlede omkostninger steg med 254 mio.kr. til 804 mio.kr., hvilket 
hovedsagelig skyldes en særlig indbetaling til Danmarks Nationalbanks 
Pensionskasse under afvikling på 200 mio.kr. 

 
Overskudsdisponering: 
Der overføres 1.210 mio.kr. – svarende til kursreguleringerne – til kursre-
guleringsfonden. 

Der henlægges 738 mio.kr. – svarende til 20 pct. af det beløb, der er til 
rådighed efter overførsel til kursreguleringsfonden – til sikringsfonden til 
konsolidering af banken. 

Restbeløbet på 2.954 mio.kr. overføres til staten. Sidste år blev der 
overført 2.805 mio.kr. 

 
Beretning og regnskab 2005 er offentliggjort i dag og kan ses på 
www.nationalbanken.dk under Publikationer eller bestilles ved hen-
vendelse til Nationalbankens Informationssektion. 

 
23. maj 2006: Finansiel stabilitet 2006 
Nationalbanken offentliggør i dag den årlige rapport om den finansielle 
stabilitet i Danmark, "Finansiel stabilitet 2006". Publikationen findes på 
Nationalbankens websted www.nationalbanken.dk under publikationer. 

I rapporten analyseres de væsentligste risici for det finansielle system. 
Det omfatter også situationer, som vil opstå med meget lille sandsynlig-
hed, men som kan medføre store samfundsmæssige omkostninger. Det 
vurderes, hvorvidt det finansielle system som helhed er tilstrækkeligt ro-
bust, 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 fi-
nansielle institut er tilstrækkeligt robust.  

I forbindelse med offentliggørelsen udtaler nationalbankdirektør Nils 
Bernstein: "De gode økonomiske forhold smitter af på den finansielle sek-
tors indtjening, og det er vores vurdering, at de finansielle institutioner 
fortsat er robuste. Samlet set kan vi ikke umiddelbart få øje på noget i ho-
risonten, som kan true den finansielle stabilitet i Danmark." 
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"Pengeinstitutternes modstandskraft er dog reduceret lidt på grund af 
særdeles høj udlånsvækst og et mindre fald i kapitaldækningen", fort-
sætter Nils Bernstein. 

En analyse af boligejernes rentefølsomhed viser, at renteudgifter til 
realkreditlån i gennemsnit vil stige med 1,2 pct. af husholdningens brutto-
indkomst ved en rentestigning på 1 procentpoint. For en familie med en 
husstandsindkomst på 500.000 kr. betyder det, at renteudgifter til realkre-
dit før skat vil stige med ca. 6.000 kr. Der er dog stor spredning, og for 
nogle boligejere vil renteudgifterne stige med mere end 3 pct. af deres 
bruttoindkomst. 

"Husholdningernes gode økonomiske situation har bidraget betydeligt 
til den stærke økonomiske vækst. Der er udsatte grupper af husholdnin-
ger, men set under ét udgør udviklingen i boligejernes rentefølsomhed ik-
ke en trussel mod det finansielle systems funktion og dermed den finan-
sielle stabilitet", slutter Nils Bernstein.  

Publikationen består af to dele. Første del indledes med udviklingen i 
den finansielle sektor, hvor hovedvægten er på pengeinstitutternes situa-
tion. Herefter følger udviklingen i erhverv og husholdninger, kapitalmar-
kedsudviklingen og et kapitel om rammerne for det finansielle system.  

Anden del af rapporten indeholder temaer, som er aktuelle for den 
finansielle stabilitet. Det drejer sig om anvendelse af avancerede metoder 
til beregning af kapitalkrav under Basel II, pengeinstitutters likviditet og 
sikring af afviklingen i danske betalings- og afviklingssystemer. 

 
UDNÆVNELSER 

21. marts 2006: Udnævnelse 
Nationalbankens bestyrelse har udnævnt prokurist Niels Christian An-
dersen til kontorchef. Niels Christian Andersen er souschef i Juridisk Sek-
tion. 

Niels Christian Andersen, der er 37 år, er uddannet cand.jur. og har HD 
i finansiering. Han har været i Nationalbanken siden 1999. 

 
22. august 2006: Udnævnelser 
Nationalbankens bestyrelse har udnævnt konsulent Dan Knudsen til 
kontorchef og afdelingschef Hugo Frey Jensen til underdirektør. 

Dan Knudsen er uddannet cand.oecon. og er ansat i Økonomisk Af-
deling. Dan Knudsen er 55 år og har været ansat i Nationalbanken siden 
1985. 

Hugo Frey Jensen er afdelingschef for Kapitalmarkedsafdelingen og er 
uddannet cand.oecon. Hugo Frey Jensen er 48 år og har været ansat i 
Nationalbanken siden 1984. 
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30. januar 2007: Udnævnelser 
Nationalbankens bestyrelse har udnævnt Niels Christian Beier, Niels Lyng-
gård Hansen og Tom Wagener til kontorchefer. 

Specialkonsulent Niels Christian Beier er 35 år og cand.oecon., ph.d. 
Niels Christian Beier arbejder i Sekretariatet og har været ansat i National-
banken siden 2000.  

Prokurist Niels Lynggård Hansen er cand.polit., ph.d., og arbejder i 
Økonomisk Afdeling. Niels Lynggård Hansen er 41 år og har været ansat 
i Nationalbanken siden 1994. 

Prokurist Tom Wagener er cand.polit. og 39 år. Tom Wagener er sous-
chef i IT-afdelingen og har været ansat i Nationalbanken siden 1996. 

 
 
 

SEDLER OG MØNTER 

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, Landet 
Kirke på Tåsinge, Svaneke Vandtårn, Gåsetårnet i Vordingborg, Christians-
borg 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.  
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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 omsla-
get til medaljens lille glade bille med gevir og krone. Inspirationen er hen-
tet 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-
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 pengeinstitut-
ter, hos mønthandlere, guld- og sølvsmede samt hos Danmarks Natio-
nalbank, 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 

under Sedler og mønter, Møntsæt.  
 

5. april 2006: "Skyggen" – et eventyr i guld og sølv 
Kunstneren Bjørn Nørgaard har fortolket H.C. Andersens eventyr 
"Skyggen". Resultatet er en flot og spændende mønt, som bliver ud-
sendt 24. april 2006. Forsiden af mønten viser Dronningens portræt i 
profil.  

Mønten udsendes i tre versioner: Guld, sølv og en almindelig 10-krone. 
Guldmønten udsendes i maksimalt 5.000 eksemplarer, mens sølvmønten 
udsendes i maksimalt 50.000 eksemplarer. Den almindelige 10-krone ud-
sendes i 1,2 mio. eksemplarer. 

 
Den tredje eventyrmønt 
"Skyggen" er den tredje mønt i en serie på i alt fem eventyrmønter, hvor 
de første to mønter var inspireret af eventyrene "Den Grimme Ælling" og 
"Den Lille Havfrue". Den næste eventyrmønt udsendes i efteråret 2006. 

downloade billeder af møntsættet, ligesom det er muligt at læse mere 
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Kan købes fra 24. april 2006 
Eventyrmønten kan købes i pengeinstitutter, hos mønthandlere og i 
Nationalbanken fra 24. april 2006. Nogle pengeinstitutter og mønthandle-
re tager allerede nu mod bestilling. 

Vejledende udsalgspris er 2.000 kr. for guldmønten og 200 kr. for sølv-
mønten (inkl. moms). 

Mønterne er lovlige betalingsmidler og kan indløses i Nationalbanken 
til pålydende værdi. 

 
Pressebilleder 
Pressebilleder af mønten kan downloades på www.nationalbanken.dk – 
under Presse.  

 
20. juli 2006: "Snedronningen" – et eventyr i guld og sølv 
Knap 162 år efter at H.C. Andersen udgav sit berømte eventyr "Snedronnin-
gen", danner eventyret motivet til en ny mønt, som Nationalbanken ud-
sender 30. august 2006. Billedhugger Øivind Nygård har udformet motivet.  

"Snedronningen er et eventyr fuldt af metamorfoser. At et billede om-
skabes og omdannes til et andet. Dette princip er også brugt på mønten, 
hvor man kan aflæse et forløb fra snekrystaller – til kvindeskikkelse – til 
spejlsplinter", siger Øivind Nygård, som også har udformet motivet til 
mønten med Landet Kirke fra tårnserien. 

"Snedronningen" er den fjerde i serien på i alt fem mønter med eventyr 
som tema. Forsiden på mønten er den samme som på de almindelige 10-
kroner – Dronningens portræt i profil.  

 
Guld- og sølvmønt kun i begrænsede eksemplarer 
Eventyrmønten udsendes som en 10-krone i tre forskellige udgaver – en i 
guld, en i sølv og en almindelig 10-krone. Guldmønten fremstilles i maksi-
mum 4.000 eksemplarer og sølvmønten i maksimum 40.000 eksemplarer. 
Den almindelige 10-krone udsendes i cirkulation i 1,2 mio. eksemplarer. 
Alle eventyrmønterne er lovlige betalingsmidler og kan indløses i Natio-
nalbanken til pålydende værdi 10 kroner. 

 
Her kan du købe eventyrmønten 
Som noget nyt har Den Kongelige Mønt fået sit eget websted www.kgl-
moent.dk, hvor du kan bestille mønterne fra 20. juli. På webstedet kan du 
læse mere om de andre mønter i eventyrserien, om tårnmønter, medaljer, 
produktion af mønter og meget andet.  

Eventyrmønten "Snedronningen" kan også købes i pengeinstitutter, hos 
mønthandlere og i Nationalbankens Hovedkasse. Nogle pengeinstitutter 
og mønthandlere tager allerede nu mod bestilling. 
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Vejledende udsalgspris er 2.000 kr. for guldmønten og 200 kr. for sølv-
mønten (inkl. moms). 

 
Eventyret fortsætter 
Den femte og sidste mønt i eventyrserien udsendes i foråret 2007. 

 
Der kan downloades billeder af mønten på www.nationalbanken.dk – 
under Presse, Pressebilleder eller på Den Kongelige Mønts websted 
www.kgl-moent.dk.  

 
17. august 2006: Ny tårnmønt med grønlandske varder 
De grønlandske varder Tre Brødre danner motivet på den niende mønt i 
rækken af tårnmønter fra Nationalbanken. Mønten udsendes 27. septem-
ber 2006, hvor den også vil blive præsenteret på et pressemøde i Nuuk i 
Grønland.  

Tre Brødre er tre stendysser, der står i indenskærsruten på den grøn-
landske vestkyst og i flere hundrede år har været et pejlepunkt for sejlen-
de. Motivet er udformet af den grønlandske kunstner Niels Motzfeldt, 
som har afbilledet de tre varder med det grønlandske soløje-symbol i bag-
grunden.  

 
Første med grønlandsk motiv 
Tre Brødre er den første danske cirkulerende mønt med et grønlandsk 
motiv.  

Tårnmønterne er en serie på i alt ti forskellige 20-kroner med tårne som 
motiv. Mønterne har samme størrelse og er af samme materiale som de 
almindelig cirkulerende 20-kroner, men de adskiller sig ved at have et 
motiv af et tårn på bagsiden. På forsiden vises som altid Dronningens 
portræt i profil.  

 
Møntsæt i foråret 2007 
Den nye tårnmønt med Tre Brødre bliver præget i 1,2 mio. eksemplarer 
og kan købes i de danske og grønlandske pengeinstitutter samt i Natio-
nalbanken fra den 27. september. Mønterne kan også bestilles på Den 
Kgl. Mønts hjemmeside www.kgl-moent.dk. 

Den næste – og sidste – mønt i serien udkommer i foråret 2007, hvor 
Nationalbanken også vil udsende et møntsæt med alle ti tårnmønter.  

 
Pressebilleder 
Der kan downloades billeder af mønten på www.nationalbanken.dk – 
under Presse, Pressebilleder eller på Den Kongelige Mønts websted 
www.kgl-moent.dk.  
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4. september 2006: Årets møntsæt 2006 fra Den Kgl. Mønt 
Det maritime er temaet i årets møntsæt, som udsendes 16. oktober 2006. 
Ud over de syv cirkulerende mønter indeholder møntsættet en kopi af en 
medalje fra 1691 med Flydedokken i Øresund som motiv. Medaljen vidner 
om en tid, hvor orlogsflådens dygtighed var landets stolthed. Flydedok-
ken blev anvendt frem til 1713, hvorefter den indgik som fundament i sø-
batteriet "Prøvestenen". 

 
Møntsættet fås i to udgaver 
Det almindelige møntsæt indeholder de syv cirkulerende mønter samt 
medaljen i nordic gold. Mønterne er præget med to slag, hvilket er et slag 
mere end i de almindeligt cirkulerende mønter. Jo flere slag en mønt får, 
des tydeligere bliver præget. Møntsættet produceres i et oplag på maksi-
malt 35.000 sæt.  

Proof-sættet indeholder medaljen i sølv og de nye cirkulerende mønter i 
en særlig fin kvalitet præget med tre slag. Proof-udgaven produceres i et 
oplag på maksimalt 2.500 sæt.  

 
Her kan du købe møntsættene 
På Den Kongelige Mønts nye websted www.kgl-moent.dk kan du bestille 
møntsættene fra 4. september 2006. Nogle pengeinstitutter og mønt-
handlere tager også mod bestilling. Vejledende udsalgspris er 200 kr. for 
den almindelige udgave og 875 kr. for proof-udgaven. 

Fra 16. oktober 2006 kan du købe møntsættene i Nationalbankens 
Hovedkasse i åbningstiden mandag-fredag kl. 10-13.  

 
Mere information og billedmateriale 
På www.nationalbanken.dk under Sedler og Mønter/Møntsæt og på 
www.kgl-moent.dk under Møntsæt kan du læse mere om det nye mønt-
sæt. Billedmateriale findes under Presse/Pressebilleder.  

 
30. januar 2007: To kunstnere går videre med seddeldesign 
Nationalbanken har bedt kunstnerne Kaspar Bonnén og Karin Birgitte 
Lund om hver især at viderebearbejde deres idéoplæg til en ny dansk sed-
delserie. De er valgt blandt de otte idéoplæg, som blev offentliggjort den 
11. januar i Nationalbanken. På baggrund af de bearbejdede oplæg vil 
Nationalbanken foretage en endelig vurdering af, hvilket af de to oplæg 
der bedst egner sig til nyt dansk seddeldesign.  

Idéoplæggene fra Kaspar Bonnén og Karin Birgitte Lund rummer begge 
et stort potentiale, men kan ikke anvendes i deres nuværende form. De to 
kunstnere skal derfor i perioden frem til 1. maj 2007 bearbejde deres idé-
oplæg.  
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Nationalbanken vil umiddelbart herefter offentliggøre, hvem af de to der 
udvælges som kunstner til den nye danske seddelserie. 

De otte idéoplæg kan ses i Nationalbankens forhal på alle hverdage 
mellem kl. 9.00 og 16.00 frem til den 2. februar. 

 
22. februar 2007: Ny møntserie med polartema 
I anledning af Det Internationale Polarår udsender Nationalbanken en ny 
serie temamønter på tre mønter med motiver fra polarområderne. Den 
første polarmønt udsendes 26. marts 2007 og den sidste i 2009.  

Den første mønt har en isbjørn som motiv. Isbjørnen er valgt, fordi den 
er vigtig i den grønlandske kultur og i høj grad symboliserer Grønland. På 
mønten står isbjørnen på en isflage, som er ved at revne bag den. Motivet 
til mønten er udformet af den grønlandske kunstner Niels Motzfeldt, som 
også stod for motivet på mønten Tre Brødre i tårn-møntserien. Mønternes 
forside viser Dronningens portræt i profil. 

Polarmønten udsendes i tre forskellige udgaver. Den udkommer som 10-
krone i 1,2 millioner eksemplarer og vil indgå i det almindelige møntom-
løb. Derudover udkommer mønten i samlerversioner i sølv og guld med 
en pålydende værdi på henholdsvis 100 kroner og 1.000 kroner. Sølvmøn-
ten sælges til en vejledende udsalgspris på 300 kroner og bliver fremstillet 
i maksimalt 50.000 eksemplarer. Guldmønten sælges til en vejledende ud-
salgspris på 2.500 kroner og bliver fremstillet i maksimalt 6.000 eksem-
plarer. 

Guldmønterne er fremstillet af grønlandsk guld, som er udvundet fra 
guldminen Nalunaq ved Nanortalik i det sydlige Grønland. Minen levere-
de også guld til kronprinsparrets vielsesringe. Det er første gang, at der 
fremstilles en mønt i grønlandsk guld. At der alene er anvendt grønlandsk 
guld kommer til udtryk i omskriften på guldmønterne, hvor der indgår en 
lille isbjørn, der af en række smykkekunstnere anvendes som symbol for 
netop grønlandsk guld. 

Mønterne kan købes fra 26. marts i pengeinstitutter, hos mønthandlere 
og i Nationalbankens hovedkasse. Mønterne kan også købes gennem Den 
Kgl. Mønts hjemmeside www.kgl-moent.dk, hvor man allerede nu kan be-
stille dem. På hjemmesiden findes også billeder af mønten og udtalelse 
fra kunstneren Niels Motzfeldt. 
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Høringssvar 

Nationalbanken afgav i 2006 følgende høringssvar: 
 

• Til Finanstilsynet vedr. forslag til lov om ændring af lov om finansiel 
virksomhed og lov om gevinstopsparing (gennemførelse af dele af kre-
ditinstitutdirektivet og dele af kapitalkravsdirektivet), 20. februar 2006 

• Til Finanstilsynet vedr. forslag til lov om ændring af lov om værdipa-
pirhandel mv., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber og 
årsregnskabsloven (gennemførelse af MIFID direktivet og gennemsig-
tighedsdirektivet), 18. august 2006 
 

Høringssvarene kan ses på www.nationalbanken.dk under Presse/Hørings-
svar. 
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Danmarks Nationalbanks publikationer 

Nationalbanken udgiver følgende publikationer: 
• Beretning og regnskab (marts) 

Beretningen indeholder en præsentation og beskrivelse af bankens 
regnskab for det forløbne år og en beretning fra direktionen bl.a. om 
dansk økonomi og penge- og valutapolitikken. 

• Finansiel stabilitet (maj) 
Finansiel stabilitet indeholder en analyse af den finansielle stabilitet 
og en vurdering af, hvorvidt den finansielle sektor er robust. 

• Kvartalsoversigt (løbende kvartaler) 
Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i 
valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der 
arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere 
publikum. 

• Statens låntagning og gæld (februar) 
Som led i administrationen af statens låntagning udgives publikationen 
Statens låntagning og gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det 
forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsfor-
valtningen. 

• 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 emneområdet for afhandlingen skal relatere sig til National-
bankens arbejdsområder, fx pengepolitik, risikostyring og finansiel 
stabilitet. 

• Finansiel statistik – Nyt og Tabeltillæg (løbende – kun elektronisk 
publicering) 
I Nyt-serien præsenteres hovedtallene fra de statistikker, som Natio-
nalbanken har ansvaret for. Nyt omfatter ni emner. Tabeltillæg inde-
holder 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. 
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Nationalbanken har i øvrigt udgivet følgende: 
• Danmarks Nationalbank, 2. udgave (2005) 

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 beskri-
ver fremstillingen af pengene. 

• Betalingsformidling i Danmark (2005) 
Publikationen indeholder en generel beskrivelse af betalings- og værdi-
papirafviklingssystemer og centralbankers roller i den forbindelse. Na-
tionalbankens rolle i betalingsformidling og de danske betalings- og 
værdipapirafviklingssystemer beskrives indgående. 

• Finansiel styring i Danmarks Nationalbank (2004) 
Publikationen omhandler de principper og metoder, som Nationalban-
ken anvender i forbindelse med forvaltningen af valutareserven og ban-
kens 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 pen-
gepolitikken 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 valu-
tapolitik 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, Kommunikation, Havnegade 5, 1093 København K, 
Telefon 33 63 70 00 (direkte) eller 33 63 63 63 
E-mail: info@nationalbanken.dk 

Beretning og regnskab - 2006



 

08-03-2007 17:39:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 36   H:\Aarsberetninger\2006\Hel_ny-08-03-

2007.doc  Oprettet af Hanne Christensen 

148 

Danske pengeinstitutters lukkedage bortset 
fra lørdage og søndage 

Nytårsdag 
Skærtorsdag 
Langfredag 
2. påskedag 
Store Bededag 
Kristi himmelfartsdag 
2. pinsedag 
Grundlovsdag 
Juleaftensdag 
1. juledag 
2. juledag 
Nytårsaftensdag   
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NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel 1

Aktiver 

Mio.kr. Guld 
Fordringer 

på udlandet 

Fordringer på 
Det Europæiske 

Monetære 
Institut 

Fordringer på 
Den Inter- 
nationale 

Valutafond mv.1 
Pengepolitiske 

udlån 

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 
2006 ...................... 7.700 164.556 • 3.189 153.735 

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 

2006 jan ............... 6.941 204.723 • 2.325 122.026 
 feb ............... 6.941 173.856 • 2.325 133.536 
 mar .............. 6.941 174.245 • 2.245 119.937 
 apr ............... 6.941 174.059 • 2.439 101.482 
 maj .............. 6.941 174.194 • 2.443 121.683 
 jun ............... 6.941 174.804 • 2.233 132.856 
 jul ................ 6.941 174.324 • 2.233 109.791 
 aug .............. 6.941 172.171 • 2.558 121.641 
 sep ............... 6.941 172.806 • 2.610 130.731 
 okt ............... 6.941 172.668 • 2.697 131.222 
 nov .............. 6.941 173.848 • 2.608 131.053 
 dec ............... 6.941 165.279 • 3.332 153.735 
 
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. I perioden ultimo 2001-december 2006 inkl.

udlån til Poverty Reduction and Growth Facility Trust. 
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.

49.659 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
3.472 28.648 3.572 364.872 .......................  2006

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 

3.963 32.067 2.412 374.457 ................. jan 2006
3.635 32.744 2.217 355.254 ................  feb 
3.443 32.134 2.593 341.538 ...............  mar 
3.633 32.091 2.667 323.313 ................  apr 
3.859 32.421 2.944 344.485 ................ maj 
3.688 33.578 3.387 357.486 ................. jun 
3.917 33.416 3.471 334.094 .................. jul 
3.257 34.069 3.668 344.306 ................ aug 
3.045 35.569 4.218 355.920 ................  sep 
3.279 36.295 4.387 357.489 ................  okt 
3.399 34.630 4.077 356.557 ................ nov 
3.472 29.410 4.553 366.721 ................  dec 
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NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel 1

Passiver 

Mio.kr. 
Seddel- 
omløb 

Mønt- 
omløb 

Pengepolitiske 
indlån3 

Andre 
indlån Staten 

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 
2006 ......................  54.249 5.518 171.984 1.454 73.789 

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 

2006 jan ...............  49.113 5.206 199.529 2.169 60.244 
 feb ...............  48.900 5.205 203.627 2.053 37.111 
 mar ..............  49.320 5.229 197.490 2.118 31.569 
 apr ...............  50.556 5.282 173.818 2.159 35.332 
 maj ..............  51.296 5.353 196.201 1.792 32.968 
 jun ...............  51.764 5.396 197.380 1.659 44.008 
 jul ................  51.572 5.402 181.269 1.509 36.525 
 aug ..............  51.045 5.444 172.477 1.528 55.121 
 sep ...............  50.968 5.426 171.719 1.595 66.592 
 okt ...............  51.332 5.427 173.684 1.707 64.846 
 nov ..............  52.358 5.459 151.166 1.982 83.891 
 dec ...............  54.249 5.518 172.118 1.323 71.455 
 
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.

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
3.729 1.522 501 300 3.168 48.659 364.872  .......................  2006

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 

889 1.614 5.409 300 2.648 47.336 374.457  .................  jan 2006
1.057 1.614 5.402 300 2.648 47.336 355.254  ................. feb 
1.048 1.614 917 300 3.858 48.074 341.538  ................ mar 
1.052 1.614 1.269 300 3.858 48.074 323.313  ................. apr 
1.418 1.614 1.610 300 3.858 48.074 344.485  ................  maj 
1.159 1.614 2.273 300 3.858 48.074 357.486  ................. jun 
1.306 1.614 2.666 300 3.858 48.074 334.094  ..................  jul 
1.631 1.614 3.214 300 3.858 48.074 344.306  ................ aug 
2.196 1.614 3.579 300 3.858 48.074 355.920  ................. sep 
2.758 1.614 3.887 300 3.858 48.074 357.489  ................. okt 
3.221 1.614 4.632 300 3.858 48.074 356.557  ................  nov 
3.743 1.614 4.468 300 3.858 48.074 366.721  ................  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. 

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 
2006 ........................ 29.694 13.144 3.889 5.854 1.100 53.681 156 
 
Anm.: Ultimo.  
1 I opgørelsen af seddelomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden det særlige færøske seddelomløb (pr. 30. december 2006

370 mio.kr.) og 20-, 10- og 5-kronesedler (pr. 30. december 2006 198 mio.kr.). 

MØNTOMLØBET Tabel 3

Mio.kr. 20-kr. 10-kr. 5-kr. 2-kr. 1-kr. 50-øre 25-øre I alt1 
I alt, 

mio.stk. 

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 
2006 ............................. 2.210 1.145 662 512 511 177 198 5.415 2.271 
 
Anm.: Ultimo.  
1 I opgørelsen af møntomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden 200-krone erindringsmønt (pr. 30. december 2006 102 

mio.kr.). 
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LÅN VEDRØRENDE KONTANTDEPOTER Tabel 4

Mio.kr.  

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
2006 ............................................................... 3.037 

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 

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 
2006 ............................. 163.160 8.824 153.735 18.249 

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 

2006 jan ..................... 189.209 10.320 122.026 77.503 
 feb ..................... 184.748 18.879 133.536 70.091 
 mar .................... 177.385 20.105 119.937 77.553 
 apr ..................... 164.878 8.940 101.482 72.336 
 maj .................... 179.048 17.153 121.683 74.518 
 jun ..................... 188.437 8.943 132.856 64.524 
 jul ...................... 165.786 15.483 109.791 71.478 
 aug .................... 156.366 16.111 121.641 50.836 
 sep ..................... 157.545 14.174 130.731 40.988 
 okt ..................... 153.780 19.904 131.222 42.462 
 nov .................... 147.442 3.724 131.053 20.113 
 dec ..................... 163.160 8.958 153.735 18.383 
 
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.  

Beretning og regnskab - 2006



 

08-03-2007 17:39:00    Antal sider: 169   Rev. nr. 36   H:\Aarsberetninger\2006\Hel_ny-08-03-2007.doc  Oprettet 

af Hanne Christensen 

157

 

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 

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 .............  41,0 428,1 112,2 19,2 2,7 77,3 680,5 11,3 
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 8,4 798,7 14,3 
2006 .............  50,8 648,5 143,0 17,9 8,0 21,3 889,5 11,4 

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 0,5 706,4 -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 .....  44,9 561,8 138,5 18,0 11,5 3,6 778,3 1,7
 jul ......  45,1 581,7 152,2 18,3 5,2 1,6 804,1 -0,1
 aug ....  44,7 581,7 146,7 18,8 3,7 3,9 799,5 0,4
 sep .....  45,5 576,3 138,8 19,0 3,4 0,1 783,3 1,2
 okt .....  45,4 583,9 142,3 18,5 3,8 0,6 794,6 1,1
 nov ....  46,1 596,8 129,2 20,3 4,2 2,1 798,8 1,4
 dec .....  47,3 596,3 114,1 18,4 14,2 8,4 798,7 14,3

2006 jan .....  46,2 658,1 147,7 18,1 3,0 2,9 876,1 22,9 
 feb .....  46,3 589,0 146,6 18,5 5,2 5,7 811,4 14,9
 mar ....  47,2 604,4 145,2 18,4 18,2 9,3 842,6 19,9
 apr .....  47,8 622,6 136,9 17,8 17,7 8,7 851,5 12,8
 maj ....  47,9 630,8 139,3 18,2 16,1 8,6 861,0 15,5
 jun .....  48,6 638,2 135,3 17,5 12,4 9,1 861,3 10,7
 jul ......  48,4 642,9 147,4 17,4 11,4 10,2 878,1 9,2
 aug ....  48,1 629,6 155,5 17,6 13,8 8,1 872,8 9,2
 sep .....  48,6 625,6 150,3 17,4 13,9 10,1 866,0 10,6
 okt .....  48,6 632,9 163,9 17,5 17,0 10,1 890,1 12,0
 nov ....  49,5 634,8 162,0 18,9 16,6 7,1 889,1 11,3
 dec .....  50,8 648,5 143,0 17,9 8,0 21,3 889,5 11,4 
 
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 to 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 folio 

Udlåns- 
og 

indskuds-
bevisrente1 Pct. p.a. Diskonto 

Indskud 
på folio 

Udlåns- 
og 

indskuds-
bevisrente1

1996 11. jan ........ 4,25 4,25 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   

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   

  
 
Anm.: Satser gældende ultimo året eller fra den anførte dato. 
1 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. 

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 
9. jun ..... 2,75 2,75 3,00 
4. aug ..... 3,00 3,00 3,25 
6. okt ..... 3,25 3,25 3,50 
8. dec ..... 3,50 3,50 3,75 

2007 9. mar .....  3,75 3,75 4,00 
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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 

2006 4. jan  ..... 2,25 2,30  2006 7. jun ..... 2,50 2,55  2006 8. nov .... 3,25 3,31 
 11. -  .....   2,30  15. -     ..... 2,75 2,82  15. -  ....   3,31 
 18. -  .....   2,30  21. -     .....   2,82  22. -  ....   3,30 
 25. -  .....  2,30  28. - ..... 2,83 29. - ....   3,30
 1. feb  .....   2,30  5. jul  .....   2,78  6. dec ....   3,30 
 8. -  ..... 2,50 2,31  12. -  .....   2,81  13. -  ... . 3,50 3,55 
 15. -  .....   2,31  19. -  .....  2,81  20. -  ... .   3,58 
 22. -  .....  2,31  25. - ..... 2,81 28. - ....   3,58
 28. -  .....   2,32  2. aug ....   2,76 2007 4. jan  ....   3,57 
 8. mar  .....   2,56  9. - ..... 3,00 3,05   10. -  ....   3,55 
 15. -  .....   2,56  15. -  .....   3,05   17. -  ....   3,55 
 22. -  .....   2,56  23. -  .....   3,05   24. -  ....   3,55 
 29. -  .....   2,57  30. -  .....   3,00  31. -   ....   3,56 
 5. apr  ....   2,57  6. sep ....   3,04  7. feb ....   3,54 
 12. -  .....   2,57  13. -     3,04  14. -  ...   3,55 
 19. -  .....   2,58  20. -  .....   3,03  22. -  ...   3,55 
 27. -  .....   2,59  27. -  .....   3,00  28. -  ...   3,56 
 4. maj  .....   2,59  3. okt ....   3,02  7. mar ....   3,55 
 10. -  .....   2,58  11. -  ..... 3,25 3,29  14. -  ... 3,75 … 
 17. -  .....   2,58  18. -  .....   3,29    
 24. -  .....  2,58  25. - ..... 3,30   
 31. -  .....  2,58  1. nov..... 3,31   
 
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 

2006 8. mar .................................. 1,50 2,50 3,50 
 15. jun ................................... 1,75 2,75 3,75 
 9. aug .................................. 2,00 3,00 4,00 
 11. okt ................................... 2,25 3,25 4,25 
 13. dec ................................... 2,50 3,50 4,50 

2007 14. mar .................................. 2,75 3,75 4,75 
 
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 

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 
2006 ................... 7.700 164.556 • 3.189 175.446 3.729 171.717 

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 

2006 jan ............ 6.941 204.723 • 2.325 213.989 889 213.101 
 feb ............ 6.941 173.856 • 2.325 183.122 1.057 182.065 
 mar ........... 6.941 174.245 • 2.245 183.431 1.048 182.383 
 apr ............ 6.941 174.059 • 2.439 183.439 1.052 182.388 
 maj ........... 6.941 174.194 • 2.443 183.579 1.418 182.161 
 jun ............ 6.941 174.804 • 2.233 183.978 1.159 182.819 
 jul ............. 6.941 174.324 • 2.233 183.499 1.306 182.192 
 aug ........... 6.941 172.171 • 2.558 181.671 1.631 180.040 
 sep ............ 6.941 172.806 • 2.610 182.357 2.196 180.162 
 okt ............ 6.941 172.668 • 2.697 182.306 2.758 179.548 
 nov ........... 6.941 173.848 • 2.608 183.398 3.221 180.176 
 dec ............ 6.941 165.279 • 3.332 175.552 3.743 171.809 
 
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. I perioden ultimo 2001-december 2006 inkl.

udlån til Poverty Reduction and Growth Facility Trust. 
2 Kursreguleringer af valutareserven medførte 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., i 2005 en stigning på 3.777 mio.kr. og i 2006 et fald på 92 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. 

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 
2006 ...................  1.643 13.983 1.495 12.727 148 1.256 179 1.522 227 1.933 
 
Anm.: Ultimo. Omregning fra SDR til danske kroner er foretaget efter SDR-kursen ultimo året.  
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) 

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 
2006 ..................................  745,91 594,70 5,1123 1.094,32 80,62 92,71 

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 

2006 jan ..........................  746,13 616,52 5,3370 1.087,68 80,13 92,85 
 feb ..........................  746,41 625,24 5,3030 1.092,90 79,91 92,62 
 mar .........................  746,12 620,76 5,2933 1.082,39 79,36 93,53 
 apr ..........................  746,17 607,62 5,1967 1.073,83 79,93 95,17 
 maj .........................  745,66 584,53 5,2238 1.090,46 79,94 95,62 
 jun ..........................  745,65 590,16 5,1379 1.086,06 80,72 94,87 
 jul ...........................  746,02 588,20 5,0855 1.084,66 80,94 93,97 
 aug .........................  746,09 582,38 5,0233 1.102,59 81,01 93,36 
 sep ..........................  746,01 586,16 5,0071 1.105,05 80,51 90,35 
 okt ..........................  745,55 591,21 4,9820 1.108,58 80,57 88,80 
 nov .........................  745,64 578,93 4,9348 1.106,37 81,93 90,44 
 dec ..........................  745,49 564,24 4,8154 1.107,96 82,49 91,39 
 
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, der justeres hvert femte år, er senest ændret 
pr. 1. januar 2006, og SDR-mængderne er nu: dollar 0,632, euro 0,410, yen 18,4 og pund 0,0903. 

 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. Danmarks National-
bank, Beretning og regnskab, 2005, 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 her ud fra 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) 

 8,69 469,65 425,08 453,67 398,76 841,42 102,9 
 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 
 8,554 474,22 524,24 447,76 386,25 874,56 101,6 

 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 

 10,005 481,55 532,05 461,97 423,60 891,97 100,9 
 9,752 479,08 543,92 463,56 420,79 897,44 100,6 
 8,921 475,52 536,16 451,32 394,09 893,36 101,0 
 8,126 473,74 530,68 447,80 378,02 882,53 101,4 
 8,130 478,90 526,45 446,36 368,91 869,73 101,8 
 7,893 477,94 529,52 436,16 364,50 871,31 101,8 
 7,911 475,58 521,58 442,30 363,11 869,13 101,9 
 8,283 472,95 520,39 444,42 369,06 865,95 101,9 
 8,354 470,95 525,25 443,04 383,58 868,23 102,0 
 8,641 468,96 523,74 445,63 391,05 871,09 101,9 
 8,355 468,30 509,59 446,93 387,12 862,30 101,9 
 8,141 466,84 490,08 443,37 390,49 850,90 102,3 
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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) 

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 
2006 ............................ 47,67 1.071,34 216,03 191,58 26,32  2,826 76,55 374,17 

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 

2006 jan ..................... 47,69 1.071,95 216,09 195,33 25,98 2,976 79,51 377,59 
 feb ..................... 47,70 1.072,30 216,18 196,73 26,28 2,967 80,57 383,81 
 mar .................... 47,69 1.071,93 216,09 192,15 26,04 2,861 80,00 382,91 
 apr ..................... 47,69 1.072,02 216,11 190,57 26,19 2,812 78,34 379,66 
 maj .................... 47,66 1.071,28 215,96 191,60 26,36 2,843 75,38 370,64 
 jun ..................... 47,66 1.071,28 215,95 185,09 26,27 2,735 76,01 370,69 
 jul ...................... 47,68 1.071,84 216,06 186,71 26,22 2,689 75,66 371,47 
 aug .................... 47,68 1.072,01 216,08 191,09 26,46 2,719 74,89 369,62 
 sep ..................... 47,68 1.071,77 216,06 188,16 26,28 2,719 75,32 371,14 
 okt ..................... 47,65 1.071,09 215,93 191,11 26,35 2,792 75,93 374,57 
 nov .................... 47,66 1.069,83 215,95 194,95 26,60 2,881 74,39 371,94 
 dec ..................... 47,65 1.068,62 215,91 195,54 26,84 2,935 72,59 366,27 
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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 
381,38 1.295,48 1.737,50 211,61 20,05  3,113 415,74 0,6226 

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 

381,49 1.300,42 1.738,00 204,71 19,90 3,115 461,78 0,6270 
381,64 1.299,55 1.738,67 210,92 19,96 3,117 471,55 0,6446 
381,49 1.296,91 1.737,99 212,73 19,91 3,115 464,34 0,6367 
381,52 1.295,19 1.738,12 213,86 19,97 3,114 455,48 0,6383 
381,25 1.296,45 1.736,91 212,75 19,86 3,112 410,26 0,6209 
381,25 1.296,69 1.736,89 210,00 19,58 3,111 368,49 0,6178 
381,44 1.297,42 1.737,75 208,89 19,44 3,113 378,58 0,6186 
381,48 1.295,64 1.737,93 211,54 19,81 3,114 396,88 0,6059 
381,44 1.294,02 1.737,74 211,49 19,90 3,114 395,42 0,6152 
381,20 1.292,75 1.736,67 211,86 20,26 3,112 399,77 0,6201 
381,25 1.290,70 1.736,88 213,32 20,78 3,111 397,02 0,6188 
381,17 1.289,55 1.736,53 218,40 21,32 3,111 394,08 0,6099 
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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) 

1996 ............................ ... ... ... ... ... ... ... ... 
1997 ............................ ... ... ... ... ... ... ... ... 
1998 ............................ ... ... ... ... ... ... ... ... 
1999 ............................ 114,22 ... ... ... ... ... ... ... 
2000 ............................ 116,75 ... ... ... ... ... ... ... 
2001 ............................ 98,02 ... ... ... ... ... ... ... 
2002 ............................ 75,07 ... ... ... ... ... ... ... 
2003 ............................ 87,52 ... ... ... ... ... ... ... 
2004 ............................ 93,05 ... ... ... ... ... ... ... 
2005 ............................ 94,17 ... ... ... ... ... ... ... 
2006 ............................ 88,38 101,83 21,87 15,68 162,08 11,60 0,0649 74,58 

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 

2006 jan ..................... 101,10 101,14 21,74 15,56 164,26 11,74 0,0650 76,43 
 feb ..................... 102,15 101,98 22,16 15,88 167,79 12,08 0,0676 77,66 
 mar .................... 99,27 101,79 22,27 15,93 167,62 12,13 0,0678 77,26 
 apr ..................... 99,93 102,06 22,07 16,00 166,01 11,82 0,0681 75,81 
 maj .................... 92,81 102,50 21,60 15,40 161,88 11,22 0,0649 72,93 
 jun ..................... 84,29 102,74 21,84 15,37 160,95 11,10 0,0630 73,71 
 jul ...................... 83,01 102,89 21,85 15,48 160,34 11,25 0,0644 73,61 
 aug .................... 83,83 102,36 21,77 15,48 158,48 11,35 0,0640 73,05 
 sep ..................... 78,93 100,89 21,91 15,66 159,67 11,65 0,0641 73,89 
 okt ..................... 77,31 100,87 22,00 15,84 160,72 11,83 0,0644 74,82 
 nov .................... 79,66 101,47 21,77 15,85 158,91 11,62 0,0634 73,62 
 dec ..................... 80,09 101,34 21,46 15,79 158,93 11,42 0,0621 72,13 
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 i Japan 49 

 i Norge 50 
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 i USA 47f. 

amerikanske dollar 44 

arbejdsmarkedet 13, 20f. 

 

beskæftigelse 20f., 24 

betalingsbalance 27 

betalingsformidling 63f. 

 betalingstjenestedirektivet 69 

 overvågning 66f. 

betalings- og afviklingssystemer 63f. 

 CLS, Continuous Linked  

  Settlement 64 

 IMFs vurdering af danske 67 

 Kronos 63, 65, 68 

 SEPA, Single Euro Payment Area 70 

 sumclearing 63, 64, 67 

 Target 64 

 Target2 68f. 

 Target2-Securities 71f. 

 VP-afvikling 63, 64, 67 

boligpriser 13, 23 

britiske pund 45 

bruttonationalprodukt, BNP 17, 20 

Bulgarien 73f. 

 

Cypern 75, 76 

 

Danmarks internationale likviditet, 

 se valutareserven 

danske kroner 31 

danske statspapirer 54 

diskonto 38, 40 

 

effektiv kronekurs 24f. 

eksport 20, 26 

ERM2 30 

Estland 75 

EU 

 eurosamarbejde 74f. 

 konvergenskriterier 75 

 udvidelse 73f. 

 underskudsprocedure 76f. 

euro 44f. 

euroområdet 17f. 

 

fastkurspolitik 29f. 

finansielle risici 103f. 

Finanstilsynet 67 

foliorammer 36, 40 

forbrug  

 offentlig 20, 23 

 privat 20, 23 

forbrugerpriser 22f. 

forretningsgange 102 

Frankrig 77 

 

guldpriser 105f. 

 

HICP, det harmoniserede forbruger- 

 prisindeks 

  i Danmark 21f. 

  i euroområdet 17f., 31f. 

 

IMF, Den Internationale Valutafond 78f. 

 artikel IV-konsultation 81 

 FSAP, Financial Sector Assessment 

  Program 67, 80 

 gældslettelse 82 

 indtægtsgrundlag 82 

 mellemfristet strategi 78 

 multilaterale konsultationer 80 

 stemmevægte 78f. 

 udlån 81f. 

indskudsbeviser 37, 40 

import 20, 26 
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intervention 33f. 

investeringer 

 bolig 20, 23 
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investeringsforeninger 53 

islandske kroner 46 

 

Japan 18 

japanske yen 45 

 

kapitalbevægelser 32f. 

Kgl. Mønt, den 60, 62 

Kina 18 

kinesiske renminbi 18, 45 

konjunkturudvikling 

 i Danmark 20f., 28 

 internationalt 16f. 

kreditgivning 65f. 

kreditrisiko 110f. 

Kroatien 74 

kronevarighed 104 

 

Letland 75 

likviditetsrisiko 110 

Litauen 75 

lønudvikling 20f., 24 

 

Makedonien 74 

Malta 75 

markedsrisiko 104f. 

mindsterenten 54 

MTSDenmark 54 

mønter 

 børnemøntsæt 62 

 eventyrmønter 60f. 

 møntsæt 62 

 omløbet 57f. 

 polarmønter 62 

 skibsmønter 62 

 tårnmønter 61 

 

Nationalbanken 84f. 

 anvendt regnskabspraksis 119 

 arbejdsopgaver 88f. 

 bestyrelsen 87 

 bygninger 95 

 Danmarks Nationalbanks Jubilæums- 

  fond af 1968  99f. 

 direktionen 87f. 

 drift og styring 94f. 

 Fonden Erik Hoffmeyers Rejselegat 100 

 foredragsvirksomhed 96 

 grundholdninger 84f. 

 gæstelejligheder i Nyhavn 18  100 

 høringssvar 145 

 Kgl. Bankkommissær, Den 87 

 medarbejdere 92 

 målsætninger 84 

 organisation 91 

 pressemeddelelser 134f. 

 publikationer 146f. 

 regnskab 113f. 

 regnskabsaflæggelsen 114f. 

 repræsentantskabet 86f. 

 repræsentation i bestyrelser mv. 96f. 

 repræsentation i internationale  

  organisationer 97f. 

 revisorer, eksterne 88 

Norge 19, 44 

norske kroner 47 

  

obligationsmarkedet 54f. 

officielle rentesatser  

 ECB 32 

 Nationalbanken 32 

oliepriser 19 

operationel risiko 101f. 

 

pengeinstitutter  

 nettostilling 35f. 

 regnskabsresultater 51 

pengemarkedsrenter 37f. 

pengepolitik  

 i Danmark 29f., 32f. 

 i euroområdet 31f. 

pengepolitiske instrumenter 36f., 39 

Polen 78 

porteføljeinvesteringer 32f. 

prisudvikling 23f. 

 

realkreditinstitutter 

 nettostilling 35f. 

 regnskabsresultater 52 

realkreditobligationer 54 

rentemarkeder 41f. 

rentespænd 

 korte 37f. 

 lange 34 

renterisiko 104  

rentetilpasningslån 52 

renteudvikling  

 i Danmark 38, 43f. 
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 i euroområdet 42  

 i Japan 43 

 i USA 41f. 

risikostyring 101f. 

risikovurdering 103 

Rumænien 73f. 

 

SDO, særligt dækkede obligationer 54f. 

sedler 

 falske 58f. 

 færøske 60 

 grønlandske 60 

 ny seddelserie 59f.  

 omløbet 57f. 

Slovakiet 75 

Slovenien 74 

stabilitets- og vækstpagten 75f. 

Storbritannien 19, 43 

stresstest 108 

svenske kroner 46f. 

Sverige 19, 44 

Tjekkiet 75 

Tyrkiet 74, 81 

Tyskland 76 

 

udlån 23, 51f. 

Ungarn 75, 77 

USA 16 
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Valutafonden, se IMF  
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valutarisiko 105 
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værdipapirer 70f. 
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