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Den finansielle katastrofe

Resumé:
Pressen skrev: "Nervepirrende spænding fra først til sidst. En thriller af største
internationale format. Først til sidst går sandheden op for én: Det er en virkelig
beretning!"
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Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan
være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.
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1.

Indledning

I det følgende gennemgås problemer med variabler, der indtastes i forbindelse
med opdateringen af den finansielle databank FINBK. Det bemærkes, at der er
mange af variablerne, der ikke direkte optræder i hverken FINBK eller
ADAMBK, idet de endelige variabler dannes udfra de indtastede. Af denne
grund er det heller ikke umiddelbart overskueligt, hvorledes nedenstående
problemer påvirker variabler i FINBK.
Papiret er disponeret som følger: I afsnit 2 listes variabler, hvor kilderne
simpelthen er tørret ud. Afsnittet indeholder ikke overvejelser over, hvorledes
problemerne kan afhjælpes, men er skrevet for at det skulle være umiddelbart
muligt at identificere problemerne i det øjeblik, de skal løses.
Afsnit 3 indeholder variabler, hvor tallene i større eller mindre grad kan
mistænkes for at være forbundet med fejl, men hvor kilden som sådan stadig
er intakt.
Endelig er i afsnit 4 lavet en foreløbig liste over, hvilke variabler, der indtastes
ved opdateringen, tilsyneladende uden at blive anvendt. Denne liste er ikke
garanteret komplet. Dette afsnit er skrevet som hjælp ved en senere revision af
opdateringsprogrammerne.

2.

Tal med udtørrede kilder

Nettotilgang af indenlandske obligationer, fordelt på kreditorsektor og
papirtype, STREA-IAAND.
Kilden har indtil 92:2 være SE, P&K, hvor nettotilgangen blev opgjort til
transaktionsværdi (kursværdi på transaktionstidspunktet). Herefter er opgørelsen
ændret, så der nu opgøres til henholdsvis kurs- og nominel værdi ultimo
perioden og i øvrigt er det hele den cirkulerende obligationsmasse og ikke kun
nettotilgangen, der opgøres. Det er heller ikke muligt umiddelbart muligt at
udlede nettotilgangen til transaktionsværdi fra de nye tal. Anvendes således
ændringen i den cirkulerende obligationsmasse til nominel værdi, er der behov
for information om til hvilke kurser disse obligationer udstedtes. Anvendes
istedet ændringen i beholdningen til kursværdi fås et tal, der er en blanding af
nettotilgang og kursændringer på hidtidigt cirkulerende obligationer rent bortset
fra, at der ikke er tale om kurserne på transaktionstidspunktet.
Yderligere er både inddelingen i kreditorsektorer og papirtyper ændret.
Der er på mystisk vis opdateret sporadisk 92:2-94:4, men det er ikke
dokumenteret, hvorledes det er blevet gjort. Efter 94:4 er tallene blot blot
videreført uændret.
Kilden til forsikringsselskabers og pensionskassers køb af indenlandske
obligationer, LFBT, LFIA, SKBT, SKIA, PKBT, PKIA, er tørret ud 92:2. Som
ovenfor er der udokumenteret og sporadisk opdateret yderligere til: 94:4.
Herefter er tallene videreført uændret.
Tallene for livsforsikringsselskabers og pensionskassers udlån til kommunerne,
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LIVLOL, PENLOL, er efter 89:2 blot videreført uændret. Ifølge
dokumentationen "beregnes" tallene udfra SM, men det oplyses ikke hvordan.
Kilden til livsforsikringsselskabers og pensionskassers samlede udlån, WALZ,
er stoppet 92:2 og tallene er herefter blot videreført uændret.
Banker og sparekassers aftaleindlån i NB, WZDAB: Kilden ophørt 88:4 ifølge
dokumentationen. Der er dog opdateret til 90:2. Derefter videreført uændret.
Banker og sparekassers valutakursgevinster/-tab, DWBVKUF, opgøres ikke
længere og sættes derfor til 0.
Alle sektorers samlede beholdning af obligationer fordelt på kreditor,
IALTREAO, IALTPRIO, IALTSTAO, IALTKOMO: Er ikke opdateret siden
1992 og tallene er blot videreført uændret. Opdateringen er tilsyneladende
stoppet med den begrundelse, at tallene ikke længere anvendes, men det bør
undersøges nærmere.

3.

"Problematiske tal"

Der er problemer med de tal for Kommunernes lån og indlån, WLDDB, WLTB,
DWGHLL, DWBLL, DWBYL, der fås fra SE, P&K, idet kvartalstallene ikke
bliver endelige før de glider ud af tabellen. Løsningen må være at bruge det
sidst offentliggjorte tal, men der er grund til at tro, at der tilbage i tiden ligger
tal, hvor dette ikke er gjort. I øvrigt er der i denne tabel en lille kuriositet, idet
årstallene har en tendens til at blive foreløbige igen efter at have været
endelige.
Der er ligeledes grund til at tro, at tal tilbage i tiden med NB’s valutastatistik
som kilde kan være forskellige fra de endelige tal, idet tallene revideres løbende
uden, at der gøres opmærksom på det.
Rentesatser: Gennemsnit af kvartalets dag-til-dag tre måneds gennemsnit,
IWMM (fra NB’s kvartalsoversigt): Det bør nok chekkes om det er dag-til-dag
gennemsnittet eller tre månedsgennemsnittet. Fra 1995 opgøres både sikrede og
usikrede satser for tre månedsgennemsnittet. Begge satser er forskellige fra de
tidligere offentliggjorte, men dette skyldes, at grundlaget for indsamling af
oplysninger om renten er ændret.
Betalingsbalancens løbende poster iflg. NB’s kvartalsoversigt, BETBAL: Det
er ikke muligt udfra kilden at genskabe tallene i banken, og NB oplyser i
øvrigt, at de ikke er endelige, når de glider ud af tabellen (tallene, ikke NB.)
Effektiv ind- og udlånsrente i pengeinstitutterne, IWLO, IWDE, IWDA. Her er
kilden ændret fra 1996, så tallene ifølge kilden ikke længere er
sammenlignelige.
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4.

Tal der ikke bruges

DWLL
WAFQP
WAFLT
WAFQG
WATLF
WAFLL
WAGLF
WAZBF
WAFQF
WAFLH
IWDD1
IWDD2
IWTD1
IWTD2
IWDT3
IWLV
TIDA
WZDABX
TIDE
WZDBX
TILO
WBLPX
WFLPDKR
WFLPUSD
WFLPPS
WFLPDM
WFLPSFR
WFLGUSD
WFLGSFR
WFLGDM
WFLGYEN
VIFTETT

