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Euroområdet  
fortsat lillebror i  
transatlantiske relationer 

Euroområdets økonomi og finansielle sektor er fort-
sat uforholdsmæssig mere sårbar over for økonomi-
ske udsving i USA end omvendt. Det fremgår af en 
helt ny international undersøgelse baseret på fire 
årtiers data.  
 
En ny omfattende undersøgelse af de transatlantiske 
makroøkonomiske og finansielle relationer viser, at 
selv om EU er verdens største handelsblok, er det 
stadig amerikanerne, der betyder mere for EU end 
omvendt. Undersøgelsen, der indeholder nye fakta 

om balancen mellem de to blokke, kan være med til 
at forklare begivenheder som finanskrisens afsmit-
ning på resten af verden i 2008 og den afsmittende 
effekt af den nylige handelskonflikt mellem USA og 
Kina på euroområdet.

I en original empirisk undersøgelse har Eddie Gerba 
fra Nationalbanken og Danilo Leiva-Leon fra Banco 
de España analyseret og sammenlignet samspillet 
mellem den finansielle sektor og makroøkonomien i 
USA og euroområdet i løbet af de seneste fire årtier. 

Ny forskning baseret på omfattende aggregerede data viser:

Internationalt
makro- 
finansielt  
samspil  
over tid

Kilde: Danmarks Nationalbank.
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I undersøgelsen identificerer de, hvilken indflydelse 
de to økonomier har på hinanden, ved at dykke ned 
i de grænseoverskridende afsmittende virkninger på 
såvel det økonomiske som det finansielle område. 
Undersøgelsen konkluderer, at USA stadig har en 
dominerende rolle i forhold til euroområdet, både 
på det makroøkonomiske og det finansielle område, 
selv om den er svækket en smule efter indførelsen af 
euroen.

Desuden viser undersøgelsen, at når euroområdet 
oplever negative økonomiske udsving, så er det med 
til at stimulere den amerikanske finansielle sektor, 
muligvis fordi investorerne flytter deres penge til de 
amerikanske markeder. 

Undersøgelsen viser også, at samspillet mellem den 
finansielle sektor og makroøkonomien er betyde-
ligt stærkere i euroområdet end i USA, hvilket er en 
noget uventet opdagelse. Og mens dette samspil er 
blevet stærkere i årenes løb i euroområdet, har det 
været forbundet med store udsving i USA.

Læs det nye Working Paper her (link).

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/03/Working-Paper-Macro-Financial-Interactions-in-a-Changing-World_.aspx


UDGIVELSER

NYT

Nyt giver et hurtigt og tilgængeligt indblik i en Analyse,  
et Economic Memo, et Working Paper eller en Rapport  
fra Nationalbanken. Nyt udkommer løbende.

ANALYSE

Nationalbankens Analyseserie har fokus på økonomiske 
og finansielle forhold. Nogle af analyserne udkommer  
med fast frekvens, fx Udsigter for dansk økonomi og 
Finansiel stabilitet, der begge udkommer halvårligt.  
Andre analyser udkommer løbende.

RAPPORT

Nationalbankens Rapportserie er tilbagevendende 
rapporter og beretninger om Nationalbankens virke.  
Det er fx Årsrapport og Statens låntagning og gæld.

ECONOMIC MEMO

Economic Memo er en mellemting mellem en Analyse og 
et Working Paper og viser ofte forfatternes igangværende 
analysearbejde. Serien henvender sig primært til fag
personer og offentliggøres alene på engelsk. Economic 
Memo udkommer løbende.

WORKING PAPER

Working Paper præsenterer forskningsarbejde udført  
af ansatte i Nationalbanken og samarbejdspartnere. 
Serien henvender sig primært til fagpersoner og folk  
med interesse for den akademiske tilgang. Working Paper 
udkommer løbende.

Nyt’en består af en dansk og engelsk version. 
I tilfælde af tvivl om oversættelsens korrekthed gælder den danske version.
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