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Forord 

Konjunkturnedgangen i verdens-
økonomien igennem det seneste år 
har været ledsaget af betydelige lem-
pelser af den økonomiske politik især 
i USA, men også i Europa. Det vil 
bidrage til at trække væksten i gang 
igen, men det ventede internationale 
opsving kommer tilsyneladende lidt 
senere end hidtil skønnet, og de store 
aktiekursfald, der har bredt sig fra 
USA til resten af verden, øger usik-
kerheden om opsvingets styrke. 

Dansk økonomi er imidlertid godt 
rustet til det konjunkturbillede, der 
tegner sig. Den private sektors 
økonomi er i balance, der er overskud 
på de offentlige finanser og betalingsbalancen, og ledigheden er lav. 
Privatforbruget, der efter flere år med lav vækst igen vokser pænt, 
understøtter væksten. 

Billede

På den baggrund og i lyset af fortsat høj kapacitetsudnyttelse er det 
passende, at finanspolitikken i 2003 er aktivitetsmæssig neutral. Med 
kommuneaftalen, der blev indgået i juni, stiller det krav om et mindre, 
realt, fald i det statslige forbrug. 

Finanslovforslaget fastholder nedbringelse af den offentlige gæld som en 
central målsætning for den økonomiske politik. Det er nødvendigt for at 
sikre robustheden af de offentlige finanser på længere sigt, når aldringen 
af befolkningen for alvor sætter ind. Af samme grund er det også 
væsentligt at få tilvejebragt en tilstrækkelig forøgelse af arbejdsstyrken. 
Her kommer regeringen med en handlingsplan for ”Flere i arbejde”, og 
der er sat fokus på at få flygtninge og indvandrere hurtigt i arbejde. 
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Kapitel 1 – Sammenfatning 

1. Sammenfatning  

1.1. Vækstbilledet i de kommende år 
Konjunkturnedgangen i verdensøkonomien igennem det seneste år har 
været ledsaget af en betydelig lempelse af den økonomiske politik i især 
USA, men også i Europa. Disse lempelser vil sammen med de auto-
matiske stabilisatorer bidrage til at trække væksten i gang igen. Den al-
mindelige forventning har været, at det ville ske fra omkring andet halvår 
2002.

Den økonomiske udvikling siden udarbejdelsen af Økonomisk Redegørelse, 
maj 2002, har imidlertid været præget af betydelig uro på aktiemarkeder-
ne i USA og Europa. Det skyldes blandt andet uregelmæssigheder i regn-
skaberne hos en række amerikanske virksomheder. Faldet i aktiekurserne 
er blevet fulgt op af et fald i dollarkursen i forhold til euroen.  

Virkningen af aktiekursudviklingen på den reale del af økonomierne vil 
afhænge af reaktionerne hos husholdninger og virksomheder. Efter en 
ellers tilsyneladende kortvarig reaktion oven på 11. september 2001 og de 
efterfølgende militære aktioner har tillidsindikatorerne i USA været for 
nedadgående i den seneste tid, mens udviklingen i euroområdet har været 
nogenlunde stabil.

I USA har det private forbrug de senere år været holdt oppe af stigninger i 
husholdningernes formuer, som blandt andet består af fri opsparing i 
aktier. Forbrugskvoten har ligget meget højt og har sammen med en høj 
investeringskvote medført et betydeligt opsparingsunderskud. På længere 
sigt må denne ubalance forventes korrigeret, men på kort sigt understøttes 
den af den ekspansive penge- og finanspolitik. 

Med den seneste udvikling i aktiekurser og tillidsindikatorer må sandsyn-
ligheden for en nedadgående korrektion af husholdningernes forbrug i 
USA vurderes at være skærpet. Dermed er usikkerheden om hastigheden 
og styrken af et opsving også forøget. Dertil kommer, at virksomhederne 
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Kapitel 1 – Sammenfatning 

formentlig vil være mere tilbageholdende med investeringerne i lyset af 
udsigten til et lavere indtjeningspotentiale. 

På den baggrund må de forventede stramninger af pengepolitikken for-
modes udskudt i USA. Det understøttes af, at nye nationalregnskabstal 
for USA tyder på en noget dybere vækstnedgang – som teknisk har karak-
ter af recession – i løbet af 2001. Væksten i første halvår 2002 set under ét 
har heller ikke været imponerende på trods af høj vækst i første kvartal. 
Selv om der udgik kraftige stimulanser fra den økonomiske politik i 2001, 
vil der således være længere vej op end hidtil antaget. 

Den lavere dollarkurs vil på kort sigt give en konkurrenceevnefordel for 
de amerikanske virksomheder relativt til europæiske virksomheder. Det 
vil isoleret set bidrage til at hæve væksten i amerikansk økonomi og dæm-
pe væksten i Europa. Omvendt hæves inflationen i USA – om end fra et 
meget lavt niveau – mens billigere råvarer og importerede varer vil lette 
inflationspresset i euroområdet. Dermed kan en stramning af pengepoli-
tikken i euroområdet ligeledes ventes at komme senere end hidtil antaget. 

I både USA og EU er væksten i BNP i 2002 nedjusteret med knap ½ 
pct.enhed i forhold til vurderingen i maj til henholdsvis 2,3 og 1,1 pct., 
jf. tabel 1.11.

Tabel 1.1. Ændringer i skøn for udvalgte nøgletal. 
2001 2002 2003 

Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug.
--------------------- Realvækst, pct. -------------------- 

BNP-vækst i USA .......................... 1,2 0,3 2,7 2,3 3,1 3,0 
BNP-vækst i EU ............................ 1,7 1,5 1,5 1,1 2,9 2,6 
Danmark:
BNP .............................................. 0,9 1,0 1,7 1,5 2,3 2,2 
Privat forbrug................................. 0,6 0,8 1,8 2,3 2,3 2,3 

---------------------- Stigning, pct. --------------------- 
Forbrugerprisindeks ....................... 2,4 2,4 2,2 2,3 2,0 1,8 
Timefortjeneste, privat sektor......... 4,4 4,2 4,0 4,1 4,0 4,0 

-------------------- 1.000 personer --------------------- 
Ledighed........................................ 145 145 143 144 141 142

Kilde: Danmarks Statistik, DA, EU-Kommissionen og egne beregninger.  

1 Vækstskønnene er udarbejdet ved at justere EU-Kommissionens forårsprognose for de 
skønnede virkninger af aktie- og dollarkursfald, jf. kapitel 2.
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Der ventes fortsat noget højere vækstrater i 2003, men også her er der 
foretaget en nedjustering. Det afspejler, at opsvinget vurderes at slå igen-
nem lidt senere end hidtil forudsat – særligt for euroområdet, som også 
står overfor virkningen af en lavere dollarkurs. I forvejen er vækst-
potentialet begrænset i kraft af strukturelle problemer på arbejdsmarke-
derne i de store europæiske lande. 

I Danmark var væksten i første kvartal i år lidt lavere end skønnet i maj, 
og den private beskæftigelse udviste et mindre fald, hvor der var ventet en 
lille stigning. Ledigheden steg som ventet svagt i første halvår 2002, men 
lønstigningstakten var lidt højere end forventet, hvilket understreger et 
fortsat kapacitetspres i dansk økonomi.  

De nye informationer siden vurderingen i maj giver anledning til en lille 
nedjustering af væksten i BNP på 0,2 pct.enheder i 2002 til 1,5 pct. og på 
0,1 pct.enhed i 2003 til 2,2 pct., jf. tabel 1.2. Dermed er vækstskønnet 
for 2002 justeret tilbage omkring niveauet i Økonomisk Redegørelse, januar 
2002.

Tabel 1.2. Efterspørgsel, import og produktion. 
2001 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Mia.kr. ---------------- Realvækst, pct. ---------------- 
Privat forbrug ..........................  631,3 2,3 0,2 -0,3 0,8 2,3 2,3 
Offentligt forbrug ....................  343,0 3,1 1,8 0,6 1,2 1,3 0,7 
Offentlige investeringer ...........  23,5 -2,8 2,5 6,7 3,5 2,0 2,0 
Boliginvesteringer ....................  52,8 4,2 2,5 11,0 -13,5 -2,0 1,5 
Erhvervsinvesteringer ...............  207,8 13,5 0,4 11,1 3,0 0,2 3,4 
Lagerinvesteringer1) ..................  -0,1 -0,1 -1,3 0,2 0,4 -0,2 0,0 
Indenlandsk efterspørgsel ........  1.258,3 4,0 -0,5 2,6 1,1 1,2 2,1 
Eksport ...................................  613,0 4,3 10,8 11,5 3,7 4,3 5,1 
- heraf industrieksport .............  284,2 5,3 7,5 12,8 2,6 4,3 6,0 
Import ....................................  526,8 8,9 3,3 11,2 4,3 3,9 5,1 
- heraf vareimport ....................  379,6 8,7 3,7 9,0 1,8 4,2 5,0 
Bruttonationalprodukt (BNP) .  1.344,5 2,5 2,3 3,0 1,0 1,5 2,2 
Bruttoværditilvækst (BVT) ......  1.156,5 2,4 2,7 3,6 1,2 1,3 2,4 
- heraf i private byerhverv ........  772,3 3,3 2,9 5,4 2,6 1,2 2,8 
BNP pr. indbygger (1.000 kr.)  251,1 2,1 2,0 2,7 0,6 1,3 1,9 

1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Den lavere BNP-vækst i 2002 dækker over væsentlige justeringer på en 
række underkomponenter på forsyningsbalancen. Nedjusteringen skyldes 
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fortrinsvis lavere forventet vækst i investeringerne. Erhvervs- og bolig-
investeringerne skønnes samlet set at falde lidt i forhold til 2001, og der 
ventes nu et negativt bidrag fra lagerinvesteringerne, jf. figur 1.1a.

I modsat retning trækker en opjustering af væksten i det private forbrug 
med ½ pct.enhed til 2¼ pct. Det skyldes primært en betydelig stigning i 
bilkøbet og forbruget af detailhandelsvarer i den forløbne del af 2002. 
Det højere skøn for væksten i privatforbruget understøttes desuden af en 
opjustering af væksten i husholdningernes reale disponible indkomster. 

Opjusteringen af privatforbruget sker på trods af et fald i de danske aktie-
kurser på linje med udviklingen på de internationale aktiemarkeder. 
Langt hovedparten af danskernes aktieinvesteringer er imidlertid foretaget 
i forbindelse med langsigtet pensionsopsparing, og et fald i aktie-
formuerne vurderes derfor ikke i nævneværdig grad at resultere i lavere 
forbrug på kort sigt. Et usikkert skøn for den isolerede virkning på væk-
sten i privatforbruget i 2002 er i størrelsesordenen -0,2 pct.enheder, jf.
kapitel 3.

Både væksten i eksport og import er øget i 2002. Opjusteringen for im-
porten er mindre end for eksporten som følge af nedjusteringen af skøn-
net for investeringerne. I 2003 ventes omvendt et lidt lavere vækstbidrag 
fra nettoeksporten end i maj, hvilket er den primære årsag til nedjusterin-
gen af BNP-væksten i det år.

Figur 1.1a. Vækstbidrag til BNP i 2002. Figur 1.1b. Betalingsbalancen. 
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Overskuddet på betalingsbalancen er nedjusteret med knap ½ pct.enhed 
af BNP i både 2002 og 2003 i forhold til vurderingen i maj, jf. figur 1.1b.
Det skyldes, at der nu ventes en markant forværring af bytteforholdet i 
2002, som primært hidrører fra faldet i dollarkursen, lavere fragtrater på 
søtransport samt lavere priser på eksporterede landbrugsvarer i kombina-
tion med højere priser på importerede landbrugsvarer. 

Udlandsgælden ventes ultimo 2002 og 2003 at udgøre henholdsvis 14 
pct. og 11 pct. af BNP mod 16¾ pct. i 2001. I disse skøn er imidlertid 
ikke inkluderet værdireguleringer af Danmarks aktiver og passiver overfor 
udlandet, herunder betydningen af faldet i aktiekurserne mv. Et meget 
usikkert skøn peger – med de nuværende kursniveauer for værdipapirer – 
i retning af værdireguleringer i udlandets favør på omkring 1¾ pct. af 
BNP ultimo 2002, hvorved udlandsgælden på trods af det betydelige be-
talingsbalanceoverskud kun reduceres til omkring 15¾ pct. af BNP i år. 

Både inflationen og lønstigningstakten er opjusteret med 0,1 pct.enhed i 
2002 på baggrund af udviklingen i den forløbne del af året. Samtidig er 
ledigheden opjusteret en smule i 2002 og 2003, men ledigheden vil fort-
sat være på et lavt niveau omkring 5 pct. af arbejdsstyrken. 

Husholdningernes reale disponible indkomster skønnes at stige med i 
gennemsnit ca. 2 pct. om året i prognoseperioden. Sammen med en vækst 
i det private forbrug på 2¼ pct. i både 2002 og 2003 forudsætter det en 
stigning i husholdningernes forbrugskvote i 2002. Højere forbrugstilbøje-
lighed bidrager isoleret set til at hæve væksten i BNP med 0,2 og 0,3 
pct.enheder i henholdsvis 2002 og 2003 i forhold til vurderingen i maj, jf.
boks 1.1.

En vis afmatning synes at være ved at indtræde på ejendomsmarkedet, og 
stigningen i kontantprisen for ejerboliger – og dermed boligformuen – 
ventes derfor afdæmpet i 2002 og 2003. Den samlede private opsparing 
og formue er stadig høj, og der er fortsat en fornuftig balance mellem 
forbrug og opsparing i den private sektor. 

I appendiks 1.1 foretages en nærmere gennemgang af prognosen. 
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Tabel 1.3. Nøgletal. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 
------------------ Stigning, pct. -----------------

Realt BNP .............................................. 2,5 2,3 3,0 1,0 1,5 2,2 
Handelsvægtet BNP i udlandet ............... 3,0 2,9 3,6 1,5 1,8 3,1 
Eksportmarkedsvækst (industrivarer)....... 10,4 5,8 11,7 -0,1 1,4 7,8 
Lønkonkurrenceevnen i samme valuta .... -3,0 -0,6 3,0 -2,5 -1,2 -1,5 
Industrieksport i faste priser .................... 5,3 7,5 12,8 2,6 4,3 6,0 
Timeløn.................................................. 4,0 4,8 3,6 4,2 4,1 4,0 
Forbrugerprisindeks ................................ 1,8 2,5 2,9 2,4 2,3 1,8 
Kontantpris på enfamiliehuse .................. 8,8 6,9 6,5 5,8 2,5 2,5 
Eksportpriser, varer ................................. -3,1 0,9 6,9 2,5 -0,8 1,2 
Importpriser, varer .................................. -3,0 -1,4 7,5 1,2 0,1 0,7 
Bytteforhold, varer .................................. -0,1 2,3 -0,5 1,3 -0,8 0,5 
Timeproduktivitet i private byerhverv .... 1,0 2,3 3,7 1,1 1,4 2,3 
Real disponibel indkomst, hush. 1) ........... 1,9 -0,7 2,4 2,3 1,8 2,3 
Arbejdsmarked: 
Arbejdsstyrke (1.000 personer) ............... 2.834 2.843 2.856 2.865 2.869 2.880 
Beskæftigede (1.000 personer) ................ 2.651 2.685 2.705 2.720 2.725 2.738 
- heraf i privat sektor ............................... 1.839 1.863 1.882 1.892 1.892 1.902 
- heraf i offentlig forvaltning og service.... 812 821 823 828 834 837 
Beskæftigelse (stigning, pct.) ................... 1,7 1,3 0,8 0,5 0,2 0,5 
Ledighed (1.000 personer) ...................... 183 158 150 145 144 142 
Efterlønsmodtagere (do.) ........................ 139 149 156 159 169 174 
Personer på arbejdsmarkedsorlov (do.) .... 40 32 26 22 16 4
Ledige i pct. af arbejdsstyrken.................. 6,4 5,6 5,3 5,1 5,0 4,9 
Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. .. 5,2 5,2 4,4 4,3 4,2 4,2 
Obligationsrenter, valutakurs: 
10-årig statsobligation (pct. p.a.) ............. 4,9 4,9 5,6 5,1 5,3 5,5 
30-årig realkreditobligation (do.)............. 6,5 6,8 7,4 7,1 6,5 6,6 
Effektiv kronekurs (1980=100) ............... 101,3 99,6 95,6 96,8 97,8 98,7 
Betalingsbalance og udlandsgæld: 
Vare- og tjenestebalancen, mia.kr. ........... 23,3 57,3 76,0 86,2 84,1 92,0 
Betalingsbalancen (do.) .......................... -10,2 20,2 20,6 34,2 31,5 35,0 
Do. i pct. af BNP.................................... -0,9 1,7 1,6 2,5 2,3 2,4 
Nettogæld til udlandet, mia.kr. ............... 299,0 163,0 177,0 224,0 192,5 157,5 
Do. i pct. af BNP.................................... 25,9 13,4 13,7 16,7 13,9 10,9 
Offentlige finanser: 
Off. sektors saldo, mia.kr.2)...................... 13,1 38,2 32,7 38,1 29,8 32,1 
Do. i pct. af BNP 2) ................................. 1,1 3,2 2,5 2,8 2,1 2,2 
Samlet offentlig bruttogæld, mia.kr. ........ 649,7 639,7 606,3 601,4 609,8 610,3 
Do. i pct. af BNP.................................... 56,2 52,7 46,8 44,7 43,9 42,1 
Skattetryk, pct. af BNP 2) ........................ 50,1 51,2 48,8 49,0 48,2 47,7 
Udgiftstryk (do.) ..................................... 56,7 55,2 53,2 53,2 52,9 52,1 

1) Korrigeret for aktieafkastskat og Særlig Pensionsopsparing.  
2) I årene 1999-2001 indeholder den offentlige saldo og skattetrykket henholdsvis 

netto- og bruttoopsparingen i Særlig Pensionsopsparing (ca. 0,5 pct. af BNP). 
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Boks 1.1. Årsager til ændrede skøn. 
Siden Økonomisk Redegørelse, maj 2002 er skønnet for BNP-væksten i 2002 nedjusteret 
med 0,2 pct.enheder. Det kan primært henføres til en forventet svagere udvikling i 
investeringstilbøjeligheden og en nedjustering af lagrenes bidrag til BNP-væksten. I 
modsat retning trækker opjusteringen af husholdningernes bilkøb og forbrug af detail-
handelsvarer, som har forøget den private forbrugstilbøjelighed. 
 I 2003 er BNP-væksten nedjusteret med 0,1 pct.enhed på trods af, at et lidt lavere 
skøn for renterne isoleret set øger BNP-væksten med 0,1 pct.enhed. Nedjusteringen af 
renterne understøtter den indenlandske efterspørgsel blandt andet via kontantprisen og 
investeringsomkostningerne. Nedjusteringen af skønnet for BNP-væksten skal i stedet 
ses på baggrund af nye internationale indikatorer, der peger i retning af lidt svagere 
internationale vækstudsigter. De heraf forringede eksportmuligheder har givet anled-
ning til en nedjustering af væksten i dansk økonomi, jf. tabel a, som viser de model-
beregnede virkninger af ændrede forudsætninger og reviderede skøn. 
 Bidraget fra finanspolitikken til BNP-væksten er i begge år uændret siden maj. De 
seneste oplysninger for 2002 peger således ikke på en revurdering af finanspolitikkens 
aktivitetsvirkninger. Kommuneaftalerne og finanslovsforslaget for 2003 indebærer – 
som forudsat i maj – desuden en neutral finanspolitik i 2003. 

Tabel a. Årsager til ændrede skøn for BNP-vækst og inflation. 
2002 2003 

BNP-vækst Inflation1) BNP-vækst Inflation1)

------------------------- Pct.enheder ------------------------- 
Udlandsforhold .................  0,0 0,0 -0,2 0,0 
Energipriser .......................  0,0 -0,1 0,0 -0,2
Renter ...............................  0,0 -0,1 0,1 -0,1
Finanspolitik .....................  0,0 0,0 0,0 0,0 
Forbrugstilbøjelighed ........  0,2 0,0 0,3 0,1 
Investeringstilbøjelighed ....  -0,2 0,0 -0,2 -0,1
Lagerinvesteringer .............  -0,1 0,0 0,0 0,0 
Andre faktorer ...................  -0,1 0,3 -0,2 0,0 
I alt ...................................  -0,2 0,2 -0,1 -0,2

Anm.: Beregningerne er foretaget på ADAM. På grund af afrundinger kan summen 
af bidragene fra de enkelte komponenter afvige fra den samlede ændring. 

1) Angiver stigningen i deflatoren for det private forbrug, som pga. sammensæt-
ningseffekter kan afvige fra udviklingen i forbrugerprisindekset. 

Skønnet over inflationen (deflatoren for det private forbrug) er siden maj opjusteret 
med 0,2 pct.enheder i 2002 og tilsvarende nedjusteret i 2003. Den dollarkursbetingede 
nedjustering af råolieprisen medfører isoleret set en reduktion af inflationsbidraget fra 
energipriserne på 0,1 pct.enhed i 2002 og 0,2 pct.enheder i 2003. I samme retning 
trækker de lavere investeringsomkostninger, der følger af det nedjusterede renteskøn. 
Omvendt indebærer en lidt større stigning i timefortjenesten og forventningen om lidt 
højere avancer isoleret set en opjustering af inflationsskønnet på 0,3 pct.enheder i 
2002.  
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1.2. Udfordringer for finanspolitikken
Overordnet set er konjunkturbilledet ikke ændret væsentligt i forhold til 
vurderingen i maj. En moderat stigning i den indenlandske efterspørgsel 
er fortsat passende i forhold til produktionspotentialet i dansk økonomi, 
som er begrænset af den lave ledighed – den laveste siden 1976 – og ned-
sættelser af arbejdstiden.  

Med overskud på over 2 pct. af BNP på både betalingsbalancen og den 
offentlige sektors saldo er der desuden for nærværende ingen opsparings-
ubalancer i dansk økonomi. Det er usædvanligt – både i forhold til de 
historiske erfaringer og i forhold til den nuværende situation med fuld 
udnyttelse af kapaciteten på arbejdsmarkedet, jf. figur 1.2a.

Figur 1.2a. Opsparingsbalancer. Figur 1.2b. Outputgab. 
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Den lille nedjustering af væksten i BNP giver ikke anledning til at revur-
dere kapacitetspresset i dansk økonomi. Det er stadig højt – illustreret ved 
et positivt outputgab, jf. figur 1.2b. En BNP-vækst på væsentlig over 2 
pct. i 2003 vil derfor sandsynligvis medføre stigende kapacitets- og infla-
tionspres. Indtrykket af et betydelig kapacitetspres bekræftes af, at løn-
stigningerne i den forløbne del af 2002 fortsat er relativt høje, både i for-
hold til tidligere perioder og i særlig grad i forhold til udlandet.  

Relativt højere lønstigninger i Danmark i forhold til udlandet har været 
kendetegnende for den økonomiske udvikling i de sidste fem år og for-
ventes også at gøre sig gældende i prognoseperioden, jf. figur 1.3a. Det 
har isoleret set forværret virksomhedernes konkurrenceevne.

I modsætning til tidligere kan lavere effektiv kronekurs ikke forventes at 
mindske virkningen på konkurrenceevnen. Blandt andet i lyset af det 
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seneste fald i dollarens værdi må sandsynligheden for markedsandelstab 
som følge af forringet lønkonkurrenceevne vurderes at være øget. Der er 
derfor grundlag for skærpet opmærksomhed omkring lønudviklingen, 
idet niveauet for den danske konkurenceevne dog som udgangspunkt må 
vurderes at være holdbart i lyset af kombinationen af høj beskæftigelse, lav 
ledighed og pænt overskud på betalingsbalancen. 

Figur 1.3a. Stigning i lønomkostningerne 
i Danmark og udlandet (fremst.virks.). 

Figur 1.3b. Inflation (HICP). 
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Kilde: Danmarks Statistik, DA, BLS, EU-Kommissionen, OECD og egne beregn. 

Den seneste udvikling i den internationale økonomi tyder på, at trækket 
fra udenlandsk efterspørgsel vil være mindre end tidligere antaget – i 
hvert fald på kort sigt. Dermed er risikoen for, at vækstimpulser fra ud-
landet kan medføre fornyet kapacitetspres i de eksporterende erhverv på 
kort sigt mindsket i forhold til vurderingen i maj.  

En udskydelse af de ventede stramninger af pengepolitikken i USA og 
euroområdet vil også få effekt på dansk økonomi. I lyset af de generelle 
nedjusteringer af væksten synes et lidt lavere renteniveau end tidligere at 
være foreneligt med kravet om en nogenlunde parallel udvikling i inflati-
onen i Danmark og euroområdet. Kapacitetspresset er større end i de 
fleste europæiske lande, men til gengæld er finanspolitikken strammere. I 
prognoseperioden ventes stigningen i forbrugerpriserne at ligge på niveau 
med stigningerne i euroområdet, jf. figur 1.3b.

Både i forhold til konjunkturpresset på kort sigt og mulighederne for at 
skabe råderum til skattelettelser fra 2004 samt forbedringer af den offent-
lige service er det en afgørende forudsætning, at tilgangen til arbejds-
styrken øges og ikke mindst, at afgangen mindskes. I prognosen ventes en 
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nettostigning i arbejdsstyrken på 4.000 personer i 2002 og 11.000 
personer i 2003.

Handlingsplanen ”Flere i arbejde”, der fremlægges i efteråret, sigter på at 
styrke indsatsen på arbejdsmarkedet og øge erhvervsdeltagelsen. Samtidig 
er der sat fokus på at få flygtninge og indvandrere hurtigt i arbejde, og der 
arbejdes på initiativer til at få unge hurtigere igennem uddannelses-
systemet.

I lyset af vækstudsigterne for dansk økonomi i forhold til udviklingen i 
produktionspotentialet er det vigtigt, at der ikke udgår aktivitetsforøgen-
de impulser fra den økonomiske politik.  

Skattestoppet udgør et centralt element i den økonomisk-politiske strate-
gi. Det tilskynder til en stram styring af de offentlige udgifter og sikrer, at 
afgifterne ikke bidrager til højere inflation. Såvel finanslovforslaget for 
2003 som kommuneaftalerne er i overensstemmelse med skattestoppet. 

På baggrund af finanslovforslaget for 2003 og aftalerne om kommunernes 
økonomi i 2003 ventes en realvækst i det offentlige forbrug på 0,7 pct. 
Med en forventet vækst i det offentlige forbrug i 2002 på 1,3 pct. vil den 
gennemsnitlige vækst i det offentlige forbrug i 2002 og 2003 dermed 
udgøre 1,0 pct. årligt på linje med de mellemfristede forudsætninger. I 
forhold til at realisere denne udvikling i det offentlige forbrug er det 
afgørende, at aftalerne overholdes. 

Finansloven for 2002 og de reviderede budgetter for amter og kommuner 
vurderes samlet at have en aktivitetsvirkning på 0,2 pct. af BNP i 2002. 
Modsat trækker Pinsepakkens strukturvirkninger på incitamenterne til 
opsparing, således at den økonomiske politik samlet set skønnes at være 
omtrent aktivitetsneutral i 2002. 

I 2003 ophører de aktivitetsdæmpende effekter af opsparingstiltagene. En 
samlet finanseffekt på 0,0 på baggrund af finanslovsforslaget og kommu-
neaftalerne for 2003 er derfor velafpasset til konjunktursituationen. 

Overskuddet på de offentlige finanser ventes at blive henholdsvis 2,1 og 
2,2 pct. af BNP i 2002 og 2003, jf. figur 1.4a. I begge år er der tale om 
nedjusteringer i forhold til majvurderingen – på 0,1 pct.enhed i 2002 og 

Økonomisk Redegørelse  August 2002 16 



Kapitel 1 – Sammenfatning 

0,6 pct.enheder i 2003 – som netto kan henføres til et mindre provenu 
fra pensionsafkastskatten som følge af de seneste fald i aktiekurserne. 

Figur 1.4a. Offentlige finanser, faktisk og 
strukturel saldo. 

Figur 1.4b Offentlige finanser, 2003. 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

Betydelige udsving i provenuet fra pensionsafkastskatten er en naturlig 
konsekvens af omlægningen af beskatningen i 2000 (med virkning fra 
2001), jf. kapitel 5. Det skønnes, at provenuet fra beskatningen af pensi-
onsafkast kan svinge med op til 1 pct. af BNP i gennemsnit med de nye 
regler. Det skal ses i forhold til, at de årlige udsving på de samlede offent-
lige finanser har været 1½ pct. af BNP i gennemsnit i de sidste 25 år og 
under 1 pct. af BNP siden 1990.  

De årlige udsving i provenuet fra forskellige typer af skatter, for eksempel 
pensionsafkastbeskatningen, betyder også, at det teknisk opgjorte skatte-
tryk (skatteindtægter i pct. af BNP) kan falde eller stige mærkbart i enkel-
te år uafhængigt af skattestoppet. 

Nedjusteringen af overskuddet på de offentlige finanser giver ikke anled-
ning til en revurdering af stramhedsgraden af finanspolitikken. Der er tale 
om et konjunkturfænomen, som der ikke bør forsøges korrigeret for med 
den økonomiske politik. Hvis finanspolitikken skulle afpasses efter ud-
sving fra år til år i provenuerne fra pensionsafkastbeskatningen, ville den – 
og samfundsøkonomien som helhed – blive meget ustabil.  

Tilfældige udsving i et år påvirker hverken de mellemfristede mål om 
overskud på de offentlige finanser på mellem 1½ og 2½ pct. af BNP i 
gennemsnit frem til 2010 eller finanspolitikkens langsigtede holdbarhed. 
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Den strukturelle saldo – som blandt andet korrigerer for udsvingene i 
provenuet fra pensionsafkastbeskatningen – er opgjort til 2,1 pct. af BNP 
i 2002 og 2,2 pct. af BNP i 2003. Det ligger inden for det opstillede mål-
interval, jf. figur 1.4b, men i underkanten af det overskud, der ifølge 
beregningen kræves i 2003 for at sikre robusthed i forhold til presset fra 
aldringen af befolkningen, jf. kapitel 5.

De største usikkerhedsmomenter i prognosen knytter sig fortsat til udvik-
lingen i den internationale økonomi. 

Med de kraftige aktiefald i USA vurderes risikoen for en kraftig tilpasning 
af opsparingsubalancerne i amerikansk økonomi at være øget. En sådan 
tilpasning vil betyde lavere vækst, idet en bedre balance mellem inden-
landsk opsparing og investeringer fordrer en lavere forbrugs- og/eller 
investeringsvækst. Fortsatte fald i aktiekurserne vil forstærke risikoen for 
en tilpasning af opsparingsubalancerne i USA. 

Aktiekurserne ser nu generelt ud til at være mere forenelige med virksom-
hedernes indtjening end i de foregående år. Imidlertid vil markederne 
sandsynligvis stadig være præget af betydelig usikkerhed, og der kan der-
for fortsat påregnes store og uforudsete udsving. Formentlig er det nu-
værende kursniveau i Europa tættere på virksomhedernes indtjenings-
udsigter, mens de amerikanske aktier fortsat synes at være prissat højt i 
forhold til indtjeningsmulighederne. Det øger risikoen for yderligere ned-
adgående korrektioner på det amerikanske aktiemarked. 

Vækstpotentialet i de europæiske lande synes fortsat begrænset af struktu-
relle forhold. Selv om vækstudsigterne er nedjusteret i Europa, er der der-
for fortsat risiko for, at det ventede opsving giver anledning til højere in-
flation og medfølgende pengepolitiske stramninger. 

Lavere energipriser end i de foregående par år understøtter en stigning i 
forbruget. Afhængigt af udviklingen i Mellemøsten kan uro imidlertid 
føre til højere råvarepriser, som vil lægge en dæmper på væksten.  

Samlet set vurderes balancen i de udenlandske risikomomenter at være 
rykket lidt i nedadgående retning – særligt på kort sigt – i forhold til sid-
ste vurdering. Omvendt stimuleres væksten i Danmark af stigningen i det 
private forbrug. 
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Appendiks 1.1. 
Hovedtræk af prognosen  
Der imødeses fortsat et moderat opsving i dansk økonomi. Efter en ret 
beskeden real BNP-vækst i 2001 på 1,0 pct. skønnes væksten således grad-
vis at øges til 1,5 pct. i 2002 og 2,2 pct. i 2003. 

De konjunkturfølsomme private byerhverv har en lidt anden profil for 
udviklingen i produktionen (BVT). Efter en stigning på 2,6 pct. i 2001 
skønnes væksten i denne del af  produktionen at falde til 1,2 pct. i 2002, 
hvorefter der ventes en forøgelse af væksten til 2,8 pct. i 2003. 

Når væksten i BNP i modsætning til, hvad der gælder de private byer-
hvervs produktion, er større i 2002 end i 2001, skyldes det blandt andet, 
at den stærke stigning i bilkøbene i 2002 bidrager forholdsvis meget til 
BNP-væksten på grund af det store indhold af afgifter. Hertil kommer, at 
der sker en kraftig stigning i olie- og gasproduktionen. 

I forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2002, er BNP-væksten i 2002 
justeret ned med 0,2 pct.enheder. Blandt efterspørgselskomponenterne er 
det bolig- og erhvervsinvesteringerne, herunder lagerinvesteringerne, der 
er blevet revideret ned, jf. tabel A.1. Desuden er importen justeret op. 

Disse revisioner opvejes kun delvis af, at det private forbrug og eksporten 
er blevet justeret op. Opjusteringen af eksporten vedrører ikke mindst 
industrieksporten og er i lyset af en lille nedjustering af markedsvæksten 
udtryk for en større gevinst af markedsandele end hidtil påregnet. Revisi-
onerne indebærer, at nettoeksporten yder et større bidrag til BNP-
væksten i 2002 end hidtil vurderet. 
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Tabel A.1. Sammenligning af skønnene for 2002 og 2003 på udvalgte 
områder med vurderingen i maj. 

2002 2003 
Maj Aug. Maj Aug.

---------------- Realvækst, pct. ---------------- 
Privatforbrug ........................................... 1,8 2,3 2,3 2,3 
Samlede offentlig efterspørgsel ................. 1,3 1,4 0,8 0,8 
- heraf  offentligt forbrug ......................... 1,3 1,3 0,7 0,7 
- heraf offentlige investeringer ................. 2,0 2,0 2,0 2,0 
Boligbyggeri ............................................ 2,0 -2,0 2,5 1,5 
Faste erhvervsinvesteringer ....................... 1,6 0,2 3,8 3,4 
I alt endelig indenlandsk efterspørgsel ...... 1,7 1,5 2,1 2,0 
Lagerændringer1) ...................................... 0,0 -0,2 0,0 0,0 
I alt indenlandsk efterspørgsel .................. 1,6 1,2 2,2 2,1 
Eksport ................................................... 3,7 4,3 5,5 5,1 
- heraf industrieksport ............................. 2,7 4,3 6,2 6,0 
Samlet efterspørgsel ................................. 2,3 2,2 3,2 3,0 
Import .................................................... 3,6 3,9 5,4 5,1 
- heraf vareimport2) .................................. 3,5 4,2 5,5 5,5 
BNP ........................................................ 1,7 1,5 2,3 2,2 
Bruttoværditilvækst ................................. 1,8 1,3 2,3 2,4 
- heraf i private byerhverv3) ....................... 2,0 1,2 2,8 2,8 

---------- Ændring i 1.000 personer --------- 
Arbejdsstyrke, i alt ................................... 5,8 4,2 10,8 10,8
Beskæftigelse i alt ..................................... 7,7 5,7 13,3 12,8
- heraf i den private sektor ....................... 2,7 -0,3 10,3 9,8 
- heraf  i offentlig forvaltning og service ... 5,0 6,0 3,0 3,0 
Ledighed ................................................. -2,0 -1,5 -2,5 -2,0

1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
2) Ekskl. skibe og fly samt energi. 
3) Ekskl. boligbenyttelse, søtransport og imputerede finansielle tjenester. 

 (fortsættes) 

Nedjusteringen af BNP-væksten i 2002 på 0,2 pct.enheder er det halve af 
nedjusteringen af EU’s samlede BNP-vækst. Den danske økonomi vurde-
res således at være relativt robust over for de negative træk i konjunktur-
billedet. Det skyldes blandt andet sammensætningen af den danske eks-
port og det forhold, at der er rimelig balance mellem opsparing og inve-
steringer i den private sektor. Husholdningernes situation er komfortabel 
som følge af den høje beskæftigelse og pæne stigninger i indkomsterne. 
Endelig påvirker faldet i aktiekurserne den danske økonomi mindre, end 
det er tilfældet i nogle andre lande. 
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Tabel A.1 (fortsat). Sammenligning af skønnene for 2002 og 2003 på 
udvalgte områder med vurderingen i maj. 

2002 2003 
Maj Aug. Maj Aug.

----------------- Stigning, pct. -------------- 
Eksportpriser, varer ...................................  0,7 -0,8 2,0 1,2 
Importpriser, do. ......................................  0,1 0,1 1,4 0,7 
Bytteforholdet, do. ....................................  0,6 -0,8 0,6 0,5 
Kontantpris for enfamiliehuse ...................  2,5 2,5 2,5 2,5 
Forbrugerprisindeks ..................................  2,2 2,3 2,0 1,8 
Timelønomkostninger på DA-området .....  4,1 4,2 4,0 4,1 
Disponibel realindkomst, privat sektor ......  2,7 1,9 1,9 2,7 
Disponibel realindkomst, husholdninger4) ..  1,4 1,8 1,8 2,3 
Timeproduktiviteten i private byerhverv5) ..   2,0 1,4 2,3 2,3 

---------------------- Pct. ---------------------
Opsparingskvote i den private sektor .........  29,8 28,8 29,5 29,1
Opsparingskvote for husholdninger4) .........  5,8 5,6 5,8 5,9 
Rente, 10-årig, statsobligation ...................  5,4 5,3 5,6 5,5 
Rente, 30-årig, realkreditobligation ...........  6,6 6,5 6,8 6,6 
De centrale balancestørrelser: --------------------- Mia.kr. ------------------
Betalingsbalancesaldo ................................  37,5 31,5 42,3 35,0
Offentlig saldo ..........................................  31,3 29,8 41,2 32,1
Ledighed (1.000 personer) ........................  143 144 141 142
Forudsætninger: 
Handelsvægtet BNP-vækst i udlandet, pct.  1,8 1,8 3,1 3,1 
Eksportmarkedsvækst, pct. ........................  1,6 1,4 7,9 7,8 
Dollarkurs (kr. pr. dollar) .........................  8,6 7,9 8,6 7,6 
Oliepris, US$ pr. td. .................................  24 24 25 25
Oliepris, kr. pr. td. ....................................  205,2 189,6 214,3 190,3 

4) Korrigeret for aktieafkastskat og Særlig Pensionsopsparing. 
5) Ekskl. boligbenyttelse, søtransport og imputerede finansielle tjenester. 
Kilde: EU-kommissionen, OECD samt egne skøn og forudsætninger. 

For 2003 er BNP-væksten justeret marginalt ned med 0,1 pct.enhed. Der 
er sket en lille nedjustering af væksten i boligbyggeriet og dele af ekspor-
ten. Samtidig er også stigningen i importen justeret ned. 

Nationalregnskabets nuværende angivelse af 2001-væksten i BNP på 1,0 
pct. er 0,1 pct.enhed større end ved majredegørelsen. Det er det samlede 
resultat af en række revisioner: Det private forbrug og eksporten er revide-
ret op. På den anden side er boligbyggeriet og de faste erhvervsinvesterin-
ger revideret ned, og importen sat op. 
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Det skønnede, gradvise, opsving i produktionen vil føre til en ny frem-
gang i den private beskæftigelse. Mens årsgennemsnittet for den private 
beskæftigelse i 2002 ventes at blive praktisk taget uændret i forhold til 
2001, skønnes i 2003 en stigning på 10.000 personer (0,5 pct.), svarende 
til stigningen i 2001.  

Skønnene er baseret på, at fremgangen i timeproduktiviteten i de private 
byerhverv – som det er sædvanligt under et opsving – øges, fra 1,1 pct. i 
2001 til 1,4 pct. i 2002 og 2,3 pct. i 2003. Hermed vil produktivitets-
stigningen i 2002 og 2003 under ét ligge på det historiske gennemsnit 
siden 1980. 

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service vurderes at forøges med 
knap 6.000 personer (0,7 pct.) i 2002. På baggrund af regeringens finans-
lovforslag for 2003 og kommuneaftalerne ventes der at ske en yderligere 
vækst i den offentlige beskæftigelse i 2003 på knap 3.000 personer. Det 
begrænsede rum for forøgelsen af det offentlige personale fordrer en nøje 
prioritering, så der bliver plads til den ønskede forbedring på de højt prio-
riterede områder som sundhed og andre velfærdsydelser samt undervis-
ning og forskning. 

Den samlede beskæftigelse skønnes hermed – efter en stigning på knap 
15.000 personer i 2001 – at gå op med 5.000 personer i 2002 og 13.000 
personer (0,5 pct.) i 2003. 

På grundlag af blandt andet den hidtil registrerede udvikling i beskæfti-
gelse og ledighed, vurderes arbejdsstyrken i 2002 at vise en ret beskeden 
stigning på 4.000 personer (0,1 pct.). I 2003 ventes forøgelsen at gå op til 
11.000 personer (lidt mere end stigningen i 2001) som følge af blandt 
andet indsatsen med at forøge antallet af erhvervsaktive. Hertil kommer, 
at bedre konjunkturer normalt trækker en større stigning i arbejdsstyrken 
med sig. 

Skønnene over beskæftigelse og arbejdsstyrke indebærer tilsammen et – 
lille – fald i årsgennemsnittet for ledigheden, fra 145.000 personer i 2001 
til knap 144.000 i 2002 og knap 142.000 (4,9 pct. af arbejdsstyrken) i 
2003.
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Der er kun sket mindre ændringer af skønnene over udviklingen på ar-
bejdsmarkedet i forhold til majredegørelsen. Den største justering er såle-
des, at ændringen i den private beskæftigelse i 2002 er reduceret med 
3.000 personer. 

Den fortsat historisk lave ledighed vidner om, at der stadig er pres på ar-
bejdsmarkedet og høj kapacitetsudnyttelse. Outputgabet er positivt i hele 
prognoseperioden, og ledigheden ligger sandsynligvis under den struktu-
relle ledighed. Det viser behovet for en forøgelse af arbejdsstyrken og be-
grunder en tæt overvågning af lønudviklingen med henblik på at forebyg-
ge knaphedsbetingede lønstigninger. 

Timelønnen skønnes at stige med 4,1 pct. i 2002 og 4,0 pct. i 2003 mod 
en stigning på 4,2 pct. i 2001. Det er hurtigere end i udlandet, og den 
negative virkning på konkurrenceevnen forstærkes af faldet i dollarkursen. 
Skønnet for timelønstigningen 2002 er justeret marginalt op med 0,1 
pct.enhed.

Opgangen i forbrugerpriserne skønnes at blive 2,3 pct. i 2002. Det er trods 
de prisdæmpende virkninger af den lavere dollarkurs 0,1 pct.enhed mere 
end i majredegørelsen. Det kan blandt andet tilskrives, at priserne på 
brændsel (herunder el og fjernvarme) og på tjenester stiger hurtigere end 
påregnet, og at den underliggende inflation derfor er lidt større end tidli-
gere vurderet. I maj og juni var stigningstakten i forbrugerpriserne vok-
sende, mens det modsatte var tilfældet i gennemsnittet af de øvrige EU-
lande, og i juli var den danske inflation på årsbasis ifølge foreløbige tal 0,3 
pct.enheder højere end gennemsnittet for eurolandene. 

Prisstigningstakten ventes at aftage, og i 2003 skønnes forbrugerprisstig-
ningen at gå ned til 1,8 pct., hvilket er 0,2 pct.enheder mindre end i maj-
redegørelsen som følge af gennemslag af den lavere dollarkurs. Skatte-
stoppet vil bidrage til at dæmpe prisstigningstakten. 

Skønnene indebærer, at udviklingen i de danske forbrugerpriser fortsat vil 
holde sig omkring ECB’s mellemfristede mål på højst 2 pct. per år. I kraft 
af politikken med stabil kronekurs over for euroen gælder dette mål også 
for Danmark. 
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Husholdningernes økonomiske situation er gunstig. Udsigterne for be-
skæftigelsen er gode, og ledigheden er lav. Formuerne påvirkes positivt af 
de høje huspriser, om end stigningen efterhånden er afdæmpet.  

Faldet i aktiekurserne er et negativt aspekt, men virkningerne heraf på 
forbrugernes efterspørgsel må vurderes at være forholdsvis beskedne her-
hjemme. Det kan således skønnes, at faldet i aktiekurserne i 2002 isoleret 
set indebærer en reduktion af det private forbrug af størrelsesordenen 0,2 
pct. Hidtil har forbrugertilliden da også være ret robust. 

Et centralt element i husholdningernes komfortable situation er, at den 
ventede udvikling i løn og priser indebærer, at der fortsat vil ske en pæn 
stigning i realindkomsterne, navnlig i 2003. Husholdningernes samlede 
reale disponible indkomster (korrigeret) skønnes at stige med 1,8 pct. i 
2002. I 2003 ventes fremgangen at øges til 2,3 pct., svarende til stignin-
gen i 2001. 

For hele den private sektor skønnes de reale disponible indkomster (lige-
ledes korrigeret) efter at være stagneret i 2001 at stige med 1,0 pct. i 
2002. I 2003 ventes blandt andet opsvinget i produktionen og en vis for-
bedring af bytteforholdet at føre til en stigning på 2,8 pct. Stagnationen i 
2001 skyldtes en stærk stigning i selskabsskattebetalingerne og bortfaldet 
af olie- og gasproduktion som følge af ulykken i Gormfeltet, mens den 
forholdsvis svage stigning 2002 blandt andet er forårsaget af, at selskaber-
nes indtjening påvirkes negativt af en betydelig forringelse af bytteforhol-
det, herunder fald i fragtraterne.  

Den reale vækst i det private forbrug i 2002 skønnes at blive 2,3 pct. Det 
er en opjustering på 0,5 pct.enheder og er en af de betydeligste ændringer 
i prognosen i forhold til majredegørelsen. Opjusteringen vedrører navnlig 
bilkøbene og detailhandlen, der i de senere måneder har ligget højere end 
ventet, og skal tillige ses på baggrund af opjustering af stigningen i hus-
holdningernes reale disponible indkomster. 

I 2003 skønnes det private forbrug ligeledes at vokse med 2,3 pct., hvilket 
er uændret i forhold til maj. 

Forbrugsskønnene er baseret på, at der vil ske en stigning i husholdnin-
gernes forbrugskvote i 2002, og at forbrugskvoten derefter vil være næsten 
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uændret i 2003. Skønnene betegner en markant ændring af udviklingen i 
forhold til de to foregående år, hvor forbrugsudviklingen var svag, og 
forbrugskvoten faldt. 

Det offentlige forbrug anslås at vokse realt med 1,3 pct. i 2002. Vurderin-
gen er baseret på finansloven, og at den oprindelige overskridelse i de 
kommunale og amtskommunale budgetter på 2 mia. kr. begrænses til 1 
mia. kr. i henhold til aftalen herom i foråret 2002. 

På grundlag af regeringens finanslovforslag og aftalerne med kommuner-
ne og amtskommunerne i juni 2002 vurderes det offentlige forbrug at 
vokse realt med 0,7 pct. i 2003. Hermed vil væksten i 2002 og 2003 un-
der ét svare til den mellemfristede ramme på 1 pct. per år frem til 2005. 
Den begrænsede ramme for væksten i det offentlige forbrug skal hovedsa-
gelig udmøntes på de højt prioriterede områder, dvs. sundhed og øvrig 
velfærd samt undervisning, forskning og IT. 

For både 2002 og 2003 er vurderingen af den reale vækst i det offentlige 
forbrug uændret i forhold til majredegørelsen.  

De offentlige investeringer ventes uændret at vokse med 2 pct. i såvel 2002 
som 2003 i overensstemmelse med den mellemfristede ramme. 

Udviklingen i ejendomspriserne er blevet afdæmpet, og der regnes uændret 
med en stigning i kontantprisen for enfamiliehuse på 2,5 pct. i både 2002 
og 2003 mod stigninger på 5,8 og 6,5 pct. i de to foregående år. 

Aktiviteten ved nyt boligbyggeri har ligget lavere end ventet, og det skøn-
nes nu, at boliginvesteringerne i 2002 vil falde med 2 pct. Det er en nedju-
stering på 4 pct.enheder i forhold til majredegørelsen. I 2003 ventes fort-
sat en lille vækst, på 1,5 pct., blandt andet som følge af øget aktivitet i det 
støttede boligbyggeri. 

Også de faste erhvervsinvesteringer lå lavere end ventet i første kvartal 
2002, og der skønnes nu en beskeden stigning i 2002 på 0,2 pct. Ud over 
det nye nationalregnskabstal for første kvartal er det lavere skøn begrun-
det i nedjusteringen af væksten i erhvervenes produktion. I majredegørel-
sen blev det anført, at risikoen på erhvervsinvesteringerne pegede nedad. 
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I 2003 ventes de faste erhvervsinvesteringer at gå op med 3,4 pct. som 
følge af den stærkere vækst i produktionen. Det er en nedjustering på 0,4 
pct.enheder i forhold til maj. 

Lagerinvesteringerne skønnes nu at falde med 0,2 pct. af BNP i 2002, 
mens de i maj vurderedes at blive uændrede. I 2003 regnes fortsat med 
uændrede lagerinvesteringer. 

I alt skønnes væksten i den indenlandske efterspørgsel at gå gradvis op, fra 
1,1 pct. i 2001 til 1,2 pct. i 2002 og 2,1 pct. i 2003. 

På trods af en mindre nedjustering af markedsvæksten må det nu – blandt 
andet på grundlag af de foreliggende statistiske oplysninger – skønnes, at 
industrieksporten i 2002 vil vokse realt med 4,3 pct., hvilket er en opjuste-
ring på 1,5 pct.enheder i forhold til majredegørelsen og en betydelig 
fremgang i forhold til 2001-væksten på 2,6 pct. 

Industrieksportens gevinst af markedsandele i 2002 skønnes således nu at 
blive større end påregnet – selv om konkurrenceevnen forringes mere end 
tidligere ventet. Udviklingen i markedsandelene er forsinket til forhold til 
udviklingen i konkurrenceevnen, og der var en betydelig forbedring af 
konkurrenceevnen i 2001 som følge af den da stigende dollarkurs. Hertil 
kommer, formentlig mere tungtvejende, at den afdæmpede vækst i den 
indenlandske efterspørgsel i de senere år har skabt bedre plads til eksport. 

I 2003 skønnes væksten i industrieksporten at gå op til 6 pct., hvilket dog 
er lavere end den ventede markedsvækst, og der forudsættes således et tab 
af markedsandele i 2003. 

Den reale vækst i eksporten af (især) landbrugsvarer og tjenester skønnes 
at blive mindre end for industrivarer, mens der på den anden side ventes 
en ret kraftig real forøgelse af eksporten af energi som følge af en stærk 
stigning i energiproduktionen i Nordsøen. Den samlede eksport af varer 
og tjenester skønnes dermed at vokse realt med 4,3 pct. i 2002 og 5,1 pct. 
i 2003. 

Dermed skønnes den samlede efterspørgsel at vokse med 2,2 pct. i 2002 og 
3,0 pct. i 2003 efter en stigning på 1,9 pct. i 2001. 
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Forøgelsen af væksten i efterspørgslen vil føre til en forstærket opgang i 
importen i 2003. Den reale vækst i den samlede import af varer og tjene-
ster skønnes således at gå op fra 3,9 pct. i 2002 til 5,1 pct. i 2003. I 2001 
var den reale vækst i importen 4,3 pct. Når det var mere end den skønne-
de vækst i 2002, skyldtes det en kraftig stigning i importen af tjenester. 

Ligesom for eksporten er den reale vækst i importen i 2002 opjusteret, 
med 0,3 pct.enheder. Da opjusteringen af væksten i importen er mindre 
end for eksporten, skønnes nettoeksporten at yde et større bidrag til BNP-
væksten i 2002 end tidligere ventet. Derimod er den beskedne, yderligere 
vækstimpuls fra udenrigshandlen i 2003 en smule mindre end skønnet i 
maj.

De positive virkninger på vare- og tjenestebalancen i 2002 af opjusterin-
gen af den reale vækst i nettoeksporten mere end opvejes af, at der nu må 
regnes med en betydelig dårligere udvikling i bytteforholdet. Der regnes 
således nu med en forringelse af bytteforholdet (varer og tjenester) i 2002 
på 1,1 pct., hvor der i majredegørelsen skønnedes en forbedring på 0,5 
pct. Det skyldes især et fald i priserne på landbrugseksporten (svinekød) i 
2002, men også for industriprodukter og tjenester – for sidstnævnte ikke 
mindst som følge af faldet i fragtraterne – må der nu regnes med et dårli-
gere bytteforhold. 

I 2003 skønnes bytteforholdet for varer og tjenester at blive forbedret 
med 0,6 pct., hvilket er 0,2 pct.enheder mere end vurderet i maj. 

Skønnene over de reale ændringer i eksport og import samt i bytteforhol-
det fører til, at overskuddet på vare- og tjenestebalancen vil falde fra 86,2 
mia. kr. i 2001 til 84,1 mia. kr. i 2002, hvor der i maj skønnedes en stig-
ning på 7,6 mia. kr. I 2003 ventes en ny forøgelse af overskuddet til 92,0 
mia. kr. (6,3 pct. af BNP).

Nettobetalingerne af renter og udbytter mv. til udlandet skønnes at vise et 
lille fald fra 29,9 mia. kr. i 2001 til 29,6 mia. kr. i 2002, mens der i 2003 
skønnes at ske en forøgelse til 31,5 mia. kr. På længere sigt vil denne post 
reduceres som følge af den faldende nettogæld til udlandet forårsaget af 
overskuddet på betalingsbalancen, men der kan være fluktuationer fra år 
til år blandt andet som følge af forskydninger i udbyttebetalingerne, her-
under fra olie- og gasfelterne i Nordsøen. 
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Nettooverførslerne til udlandet – især ulandsbistand og EU-betalinger – 
skønnes at stige fra 22 mia. kr. i 2001 til 23,1 mia. kr. i 2002 og 25,6 
mia. kr. i 2003. 

Dermed ventes overskuddet på betalingsbalancens samlede løbende poster 
at falde fra 34,9 mia. kr. i 2001 til 31,5 mia. kr. i 2002, mens der i 2003 
ventes en stigning til 35 mia. kr. (2,3 pct. af BNP). Skønnene for over-
skuddet i 2002 og 2003 er reduceret med henholdsvis 6,0 og 7,3 mia. kr. 
i forhold til majredegørelsen. Hovedårsagen hertil er den ændrede vurde-
ring af udviklingen i bytteforholdet i 2002. 

Som følge af det fortsatte overskud på betalingsbalancen ventes udlands-
gælden (netto) at falde fra 16,7 pct. af BNP fra udgangen af 2001 til 11 
pct. af BNP i slutningen af 2003. Der er ved dette skøn set bort fra even-
tuelle kursjusteringer på aktiver og passiver. Det kan – med betydelig 
usikkerhed – anslås, at de hidtil skete kursændringer på aktier mv. netto 
vil indebære en opskrivning af den danske udlandsgæld med 1¾ pct. af 
BNP. Det voksende BNP indebærer, at gælden i pct. af BNP falder, hvis 
gælden i beløb er uændret. 

Overskuddet på de samlede offentlige finanser i 2002 skønnes at blive 29,8 
mia. kr. eller 2,1 pct. af BNP. Det er en nedjustering på 1,5 mia. kr. i 
forhold til majredegørelsen.

I 2003 skønnes overskuddet at blive 32,1 mia. kr. (2,2 pct. af BNP). Det 
er 9,1 mia. kr. lavere end i maj. Nedjusteringen skyldes netto virkningen 
på aktieafkastskatten af de lavere aktiekurser. Som anført i majredegørel-
sen indebærer aktieafkastskatten, at der kan være kraftige sving i de of-
fentlige finanser, og at der derfor er knyttet særlig usikkerhed til skønnene 
over saldoen i de enkelte år. 

Svingene i aktiekurserne påvirker kun i begrænset omfang finansernes 
holdbarhed. Hvis aktiekursernes lavere niveau er mere varigt, er der over-
ordnet tale om et éngangstab af indtægter i året, hvor kurserne falder. 
Dog vil de offentlige indtægter permanent reduceres med (real)renten af 
provenutabet på aktieafkastskatten. Hertil kommer, at de fremtidige pen-
sionsudbetalinger bliver mindre, således at de fremtidige skatteindtægter 
herfra bliver lavere. 
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I 2001 var overskuddet på de offentlige finanser 38,1 mia. kr. Faldet i 
overskuddet i 2002 skyldes især, at indbetalingerne til Særlig Pensionsop-
sparing (SP) på ca. 7 mia. kr. i henhold til nationalregnskabet indgår i 
den offentlige opsparing for så vidt angår perioden 1999-2001. For 2002 
og frem betragtes indbetalingerne til SP derimod som privat opsparing 
som konsekvens af lovændringen i foråret 2002. Ændringen påvirker ikke 
kravene til finanspolitikken, fordi de fremtidige pensionsudbetalinger fra 
pensionsfonden tilsvarende registreres som private og ikke offentlige. 

Den strukturelle saldo på de offentlige finanser – dvs. saldoen ekskl. kon-
junkturpåvirkninger mv. – skønnes at udgøre godt 2 pct. af BNP i 2002 
og 2003. Det er kun lidt mindre end det beregnede krav til saldoen, og i 
lyset af usikkerheden på beregningerne må de offentlige finanser vurderes 
at være holdbare. 

Skattetrykket skønnes at falde fra 49,0 pct. af BNP i 2001 til 48,2 pct. i 
2002. En stor del af dette fald kan henføres til, at indbetalingerne til SP i 
2001 på ca. ½ pct. af BNP regnedes som skat, mens de fra 2002 anses for 
privat opsparing (jf. lige ovenfor). Desuden falder person- og selskabsskat-
tetrykket. I 2003 ventes skattestoppet og et fald i indtægterne fra selskabs-
skatten at føre til, at skattetrykket falder yderligere, til 47,7 pct.  

Overskuddet på de offentlige finanser vurderes at føre til, at den offentlige
bruttogæld (ØMU-gælden) falder fra 44,7 pct. af BNP ved udgangen af 
2001 til 42,1 pct. i slutningen af 2003. 
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2. International økonomi og 
finansielle markeder  

Der ventes fortsat stigende udenlandsk vækst i løbet af efteråret og næste år, 
men opsvinget indtræffer formentlig først senere og med lidt mindre kraft end 
forudsat tidligere. Vækstskønnet for USA nedjusteres fra 2,7 til 2,3 pct. i år og 
fra 3,1 til 3,0 pct. næste år, mens væksten i euroområdet tilsvarende nedjuste-
res fra 1,4 til 1,0 pct. i 2002 og fra 2,9 til 2,6 pct. i 2003. 
 Blandt årsagerne til nedjusteringerne er de markante, globale aktiekursfald 
i løbet af sommeren. Hertil kommer nye og reviderede nationalregnskabstal 
samt øvrige indikatorer. Aktiekursfaldene skønnes at svække aktiviteten ad 
flere kanaler. Husholdningernes formuetab på aktier giver tendens til lavere 
forbrug. Virksomhedernes finansieringsomkostninger stiger, hvilket kan redu-
cere investeringerne. Endelig kan usikkerheden på aktiemarkederne have ne-
gativ afsmitning på forbrugere og virksomheders tillid til den økonomiske 
situation og dermed føre til en mere afventende adfærd. 
 I USA har der gennem flere år været behov for konsolidering i den private 
sektor samtidig med, at arbejdsmarkedet har været presset. Heri ligger en risi-
ko for en yderligere negativ påvirkning af væksten, hvilket blev særskilt beskre-
vet i Økonomisk Redegørelse, maj 2002. På den anden side stimuleres den 
indenlandske efterspørgsel i betydelig grad af den stærkt ekspansive økonomiske 
politik.
 I Europa har aktiemarkedet mindre betydning, og derfor skønnes væksten 
at blive påvirket mindre, selvom kursfaldet er af samme størrelse som i USA. 
Omvendt er euroen blevet styrket overfor dollar, hvilket forringer de europæi-
ske virksomheders konkurrenceevne. 
 Pengepolitikken er lempelig i euroområdet og – især – i USA. Alligevel 
forventes ikke stramninger før i 2003, fordi opsvinget endnu er svagt og infla-
tionspresset er moderat. 
 De lange renter er særdeles lave i øjeblikket, da usikkerheden på 
aktiemarkederne har øget interessen for obligationer. Der forventes stigninger i 
de lange renter efterhånden som opsvinget får fat og inflationspresset tager til.
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2.1.  Den internationale konjunkturudvikling 
Vækstraterne i udlandet ventes fortsat at stige i løbet af efteråret og næste 
år. Imidlertid er der tegn på, at opsvinget indtræffer senere og med lidt 
mindre kraft end forudsat i Økonomisk Redegørelse, maj 2002. Således 
nedjusteres vækstskønnet for USA fra 2,7 til 2,3 pct. i år og fra 3,1 til 3,0 
pct. næste år, mens væksten i euroområdet tilsvarende nedjusteres fra 1,4 
til 1,0 pct. i 2002 og fra 2,9 til 2,6 pct. i 2003, jf. tabel 2.1. Vækstskøn-
nene er udarbejdet ved at justere EU-Kommissionens forårsprognose for 
de skønnede virkninger af blandt andet aktie- og dollarkursfald. 

Tabel 2.1. Vækstskøn for udlandet.
Gnst.
1998- 
2000 

2001 2002 2003 

Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug.
---------------------------------- Pct. --------------------------------- 

USA ............................. 4,1 1,2 0,3 2,7 2,3 3,1 3,0 
Euroområdet ................ 3,0 1,6 1,5 1,4 1,0 2,9 2,6 
EU ............................... 3,0 1,7 1,5 1,5 1,1 2,9 2,6 
Japan ........................... 0,7 -0,3 -0,6 -0,8 -0,6 0,6 0,9 
Eksportmarkedsvækst ... 9,4 0,1 -0,1 1,6 1,4 7,9 7,8 

Kilde: EU-Kommissionen, OECD og egne beregninger. 

Nedjusteringen af vækstudsigterne skyldes ikke mindst de store kurs-
fald på aktiemarkederne hen over sommeren, jf. tabel 2.2. Usikkerheden 
blev næret af omfattende uregelmæssigheder i en række amerikanske virk-
somheders regnskabsaflæggelse. Derudover har aktiekurserne gennem 
længere tid været høje i forhold til sædvanlige metoder for prisfastsættelse 
af aktier, hvilket i Økonomisk Redegørelse, maj 2002, blev fremhævet som 
en særlig risikofaktor for særligt amerikansk økonomi med potentielt ned-
adgående pres på dollaren som konsekvens. 
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Tabel 2.2. Aktieafkast i forskellige lande.
Gnst.

90-001) 2001  20022)
1. jan.-
10. maj    
2002 

11. maj. 
15. aug. 

2002 
--------------------------------- Pct. ------------------------------- 

USA ................................. 13 -13 -19 -9 -12
Europa ............................. 11 -20 -27 -6 -23
Japan ................................ -9 -24 -7 9 -15
Danmark .......................... 11 -13 -20 -3 -18

Anm.: Aktieindeks: S&P500, Eurostoxx, Nikkei 225, KFX. I tabellen refereres til 10. 
maj, da Økonomisk Redegørelse, maj 2002 byggede på begivenheder frem til 
denne dato. 

1) Geometrisk gennemsnit pr. år. 
2) 1. januar – 15. august. 
Kilde:  Ecowin. 

Kursfaldene har ramt både USA og Europa – og i mindre omfang Ja-
pan. I USA udgør kursfaldet til dato omkring 19 pct., heraf hele 12 
pct.enheder siden maj. I Europa udgør årets kursfald indtil videre ca. 27 
pct., hvoraf hele 23 pct.enheder stammer fra perioden siden maj. Det 
danske KFX-indeks over de 20 største danske aktier er faldet fra 272 ved 
årsskiftet til 218 midt i august, hvilket svarer til 20 pct. Dermed er årets 
danske aktiekursfald lige så stort som det amerikanske. Også for de dan-
ske aktiers vedkommende er langt hovedparten af kurstabet, nemlig 18 
pct.enheder, sket siden maj. 

Aktiekurserne ser nu generelt ud til at være mere forenelige med virk-
somhedernes indtjening end i de foregående år. Det er imidlertid særdeles 
vanskeligt at skønne over aktiekursernes fremtidige udvikling, da aktie-
markederne både svinger kraftigt og er kendetegnet ved betydelig usik-
kerhed om størrelsen af det underliggende niveau. Aktiekurserne kan i 
lange perioder være ude af takt med virksomhedernes indtjeningsforhold. 
Risikoen for et aktiekursfald blev dog fremhævet i forbindelse med Øko-
nomisk Redegørelse, maj 2002. Den nærværende prognose bygger bereg-
ningsteknisk på en forudsætning om, at aktiekurserne vil svinge omkring 
det nuværende niveau. 

Nedjusteringen af forventningerne til fremtidig indtjening og højere 
risikopræmier svækker aktiviteten ad flere kanaler. Husholdningernes 
formuetab på aktier giver tendens til lavere forbrug. Udviklingen på ak-
tiemarkederne medfører desuden en stigning i virksomhedernes omkost-
ninger ved børsfinansiering, hvilket kan udskyde planlagte investeringer. 
Hertil kommer, at virksomhederne ikke i nær samme grad som hushold-
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ninger og offentlige myndigheder har været begunstiget af lavere renteni-
veau, og dermed lavere låneomkostninger, idet risikopræmien på er-
hvervsobligationer er vokset fra april til august måned. 

Aktiekursernes fald ventes isoleret set at reducere aktiviteten med om-
kring 0,5 pct.enheder i USA i både 2002 og 2003, mens den tilsvarende 
effekt er ca. 0,2 pct.enheder i Europa i begge årene, jf. boks 2.1. Skønt 
aktiekursfaldene har ramt med omtrent samme styrke i USA og Europa, 
vurderes den negative væksteffekt dermed at være størst i USA. Det skyl-
des dels at aktiemarkedet i USA udgør en større andel af samfundsøko-
nomien end i Europa, og dels at en større andel af aktierne ejes direkte af 
husholdningerne i USA, hvorimod de europæiske husholdningers aktier i 
større udstrækning ejes via pensionsopsparing, hvilket formodes at svække 
den umiddelbare forbrugseffekt af kursudsving, jf. tabel 2.3.

Tabel 2.3. Aktiemarkedets betydning i USA og Europa, 2001.
 USA   Europa    
----------------- Pct. ---------------- 

Aktiemarkedets samlede værdi i forhold til BNP ....... 150 54
Husholdningernes direkte beholdning af aktier i 
forhold til det samlede aktiemarked .......................... 87 22

Kilde: Federal Reserve, Statistical Release, juni 2002, ECB Månedsrapport, juli 2002,
 samt egne beregninger. 

Virkningen af de svagere aktiemarkeder modvirkes dog særligt af to 
faktorer. Dels har de private husholdninger opnået betragtelige kursgevin-
ster på obligationer og prisstigninger på amerikanske boliger. Især sidst-
nævnte er vigtigt, fordi boliger udgør den største andel af husholdninger-
nes formue. Og dels udgår en betydelig stimulans fra den stærkt lempelige 
økonomiske politik i USA, jf. tabel 2.4. Således skønnes den økonomiske 
politik at bidrage med ca. 2,2 pct.enheder til væksten i USA i 2002.

I 2003 er bidraget til væksten fra de historiske ændringer i pengepoli-
tikken siden 1996 og finanspolitikken siden 1999 derimod omtrent nul i 
USA. Dog understøttes niveauet for produktionen fortsat af den økono-
miske politik, idet produktionsniveauet ville have været omkring 2½ pct. 
lavere i 2003, såfremt renterne havde været uændret siden 1996 og fi-
nanspolitikken neutral. I euroområdet er bidraget fra den økonomiske 
politik omkring nul i både 2002 og 2003. Beregningerne er baseret på 
prognosens forudsætninger om finanspolitik og renter, jf. tabel 2.6, 2.8 
og 2.10. 
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Tabel 2.4. Bidrag til vækst i BNP i USA og euroområdet. 
 USA  Euroområdet 

2002 2003 2002 2003 
Maj 02 Aug. 02 Aug. 02 Maj 02 Aug. 02 Aug. 02

-------------------------------- Pct. -------------------------------- 
BNP-vækst ....................  2,7 2,3 3,0 1,4 1,0 2,6 
Bidrag fra: --------------------------- Pct.enheder ---------------------------- 
Økonomisk politik ........  2,1 2,2 -0,1 0,1 0,1 0,0 
Andre faktorer ...............  0,6 0,1 3,1 1,3 0,9 2,6 

Anm.: Beregningerne er foretaget på baggrund af standardmultiplikatorer for finans- 
og pengepolitiske stød – opgjort på grundlag af ændringer i den primære struk-
turelle saldo samt ændringer i en sammenvejning af den korte og lange rente 
ved fast valutakurs – i OECDs INTERLINK model. Akkumulerede effekter fra 
pengepolitikken siden 1996 og finanspolitikken siden 1999. 

Kilde: EU-Kommissionens og OECDs forårsprognoser 2002 samt egne skøn og be-
regninger.

Boks 2.1. Justering af de internationale vækstskøn. 
Vækstskønnene i denne prognose er fremkommet ved at revidere EU-Kommissionens 
skøn, som lå til grund for Økonomisk Redegørelse, maj 2002, i lyset af ny information 
vedrørende ændringer i aktie- og valutakurser, forventninger om pengepolitik, nye og 
reviderede nationalregnskabstal samt øvrige indikatorer. 

Aktiekurserne er globalt faldet med omkring 20 pct. siden maj måned. Dette dæm-
per såvel forbrug som investeringer og har den kraftigste virkning i USA, da aktiemarke-
det her spiller en større rolle end i Europa. Dollaren er faldet med godt 10 pct. overfor 
euroen siden maj, hvilket gradvist gavner nettoeksporten i USA og forringer nettoeks-
porten i Europa. Centralbankerne i både USA og Europa ventes nu at hæve renterne i 
lidt langsommere takt end forudsat i maj. Dette skyldes for Europas vedkommende, at 
den stærkere euro dæmper inflationspresset, mens den amerikanske centralbank formo-
dentlig vil udskyde rentestigningerne indtil tegnene på opsving er mere sikre. Endelig 
dækker ”andet” over en fortolkning af de seneste væksttal og indikatorer. 

Tabel a. Virkning på vækstskøn af ændrede forudsætninger. 
  USA    Euroområdet 
2002 2003 2002 2003 

----------------------------- Pct. -------------------------------
Vækstskøn ØR Maj 2002 ..... 2,7 3,1 1,4 2,9 
Aktiekursfald ....................... -0,5 -0,5 -0,2 -0,2
Dollarfald ............................. 0,2 0,5 -0,2 -0,2
Ændret pengepolitik ............. 0,1 0,4 0,0 0,3 
Andet ................................... -0,2 -0,5 0,0 -0,2
Vækstskøn ØR August 2002 2,3 3,0 1,0 2,6 

Kilde: Egne beregninger baseret på multiplikatorer fra OECD’s INTERLINK model. 
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Vækstskønnene for både Europa og USA trækkes yderligere ned af de 
senest offentliggjorte tal for aktiviteten i de to områder. De nyeste, fore-
løbige tal dækker for Europas og Japans vedkommende første kvartal 
2002, mens der for USA er offentliggjort tal for andet kvartal 2002. Væk-
sten var lavere end ventet i Europa og – især – USA, hvorimod den japan-
ske aktivitet overraskede positivt i første kvartal, jf. figur 2.1. Sidstnævnte 
skal dog tolkes med forsigtighed, da de foreløbige tal for Japan traditio-
nelt er noget usikre. 

Figur 2.1. BNP-vækst i USA, Japan og euroområdet.
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Anm.:  Annualiseret kvartalsvækst. 
Kilde: Ecowin. 

USA
Såvel husholdninger som virksomheder har indledt en nødvendig konso-
lidering. Det viser sig ved lavere forbrugs- og investeringskvoter end i 
årene op til sommeren 2000. Privatforbruget ventes i de kommende år at 
vokse med omkring 2½-3 pct., hvilket er klart lavere end de 4-5 pct. i 
perioden 1998-2000, jf. tabel 2.5. Samlet forventes en gradvis nedbringel-
se af den private sektors betragtelige opsparingsunderskud. En konsekvens 
af dette er også en reduktion i underskuddet på handelen med varer og 
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tjenester i forhold til udlandet, hvilket samtidigt styrkes af dollarens svæk-
kelse.

Tabel 2.5. BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for USA. 
2000 2001 2002 2003 

Maj Aug. Maj Aug.
------------------------------- Pct. ------------------------------- 

BNP-vækst . ......................... 3,8 0,3 2,7 2,3 3,1 3,0 
Privat forbrug ...................... 4,4 2,5 3,0 2,9 2,6 2,4 
Faste investeringer ............... 5,8 -3,4 0,0 -2,2 5,9 3,2 
Lagerinvesteringer1)............... 0,8 -0,7 0,4 0,1 0,7 0,6 
Offentligt forbrug ................ 2,8 3,6 4,5 4,2 4,5 4,2 
Eksport ............................... 9,7 -5,4 -4,3 -1,2 3,2 5,7 
Import ................................ 13,4 -2,9 3,4 4,2 7,8 6,9 

------------------------------- Pct. ------------------------------- 
Forbrugerprisinflation ......... 3,4 2,8 1,4 1,8 2,4 2,5 

---------------------- Pct. af arbejdsstyrke ---------------------
Ledighed ............................. 4,0 4,8 5,7 5,8 5,6 5,7 

--------------------------- Pct. af BNP ------------------------- 
Betalingsbalance .................. -4,4 -3,9 -4,6 -4,6 -5,2 -4,9 

1) Pct. af BNP. 
Kilde: Bureau of Economic Analysis samt egne skøn. 

 Væksten i andet kvartal var forholdsvis lav med blot 1,1 pct. annualise-
ret, hvilket skal sammenlignes med forventet 4,1 pct. ifølge Økonomisk
Redegørelse, maj 2002.  Samtidigt med offentliggørelsen af væksten i 
andet kvartal revideredes også de historiske vækstrater. Revisionen inde-
bar nedjusteringer i såvel første kvartal 2002 som i vækstraterne gennem 
2001, jf. figur 2.2. Den lave aktivitet skyldes beskeden vækst i forbrug og 
investeringer, kraftig importvækst forårsaget af den fortsat ganske stærke 
dollar samt en lille nedgang i det offentlige forbrug. 
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Figur 2.2. Udvikling i USA’s reale BNP.
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Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, BEA og egne skøn. 

 Forbruger- og erhvervstilliden er steget gennem foråret, men er atter 
blevet svækket i juni måned, jf. figur 2.3a. Ordreindgangen for varige 
forbrugsgoder faldt ligeledes i juni måned, jf. figur 2.3b. Dette kan betyde 
en yderligere udsættelse af virksomhedernes investeringer i forhold til 
tidligere skønnet. 

Figur 2.3a. Forbruger- og erhvervstillid. Figur 2.3b. Ordreindgang for varige for-
brugsgoder.
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Anm.: Forbrugertilliden er neutral ved 100, mens erhvervstilliden er neutral ved 50. 
Kilde: Ecowin. 
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 Husholdninger og virksomheders afventende holdning til forbrug og 
investeringer illustrerer det stærke behov for konsolidering i den private 
sektor, som følger af et betydeligt opsparingsunderskud, jf. figur 2.4. Hvis 
konsolideringen får et kraftigt forløb, kan den amerikanske vækst blive 
lavere end forudsat. 

Figur 2.4. Privat finansiel opsparing i USA og euroområdet.
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Anm.: For euroområdet ændres opgørelsesmetode i 1995. 
Kilde:  EU-Kommissionen, Statistical Annex of European Economy, forår 2002.

Den indenlandske efterspørgsel stimuleres imidlertid i betydelig grad 
af den stærkt ekspansive økonomiske politik. Således er den lave rente 
medvirkende til et solidt boligmarked og et stigende antal konverteringer, 
jf. figur 2.5a. På kort sigt vurderes effekten af den økonomiske politik at 
være stærkere end behovet for konsolidering. Boligformuen udgør en 
stigende andel af husholdningernes nettoformue, jf. figur 2.5b.
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Figur 2.5a. Husprisstigninger og konver-
teringer1), USA. 

Figur 2.5b. Samlet formue og boligfor-
mue i amerikanske husholdninger.
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1) Pct. af samlede boligudlån. 
Kilde: Ecowin og Federal Reserve, Flow of Funds Accounts for the USA.

Finanspolitikken i USA forventes lempet meget kraftigt fra 2000 til 
2002 med en efterfølgende mindre stramning i 2003, jf. tabel 2.6. Den 
primære strukturelle saldo – dvs. den offentlige saldo renset for bidraget 
fra konjunkturerne og nettorenteudgifter – ventes således at falde fra 4,4 
til 1,0 pct. af BNP fra 2000 til 2002 for derpå at udvise en stigning med 
0,2 pct.enheder målt som andel af BNP frem til 2003. Forudsætningen 
om finanspolitikken er uændret i forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 
2002.

Tabel 2.6. Offentlige finanser og finanspolitik i USA. 
    2000 2001 2002 2003 

-----------------------  Pct. af BNP --------------------- 
Offentlig saldo ............................ 1,7 0,5 -1,1 -0,8 
Strukturel saldo ........................... 1,3 0,6 -0,7 -0,5 
Primær strukturel saldo ............... 4,4 2,8 1,0 1,2 

Kilde: OECD og egne beregninger.

menholdt med OECD’s estimat på, at en konjunkturel tilbagegang i 
BNP-niveauet på 1 pct. afføder et automatisk fald i den offentlige saldo 
på 0,25 pct.enheder målt i forhold til BNP.

Økonomisk Redegørelse  August 2002   40 

Den offentlige saldo er derimod nedjusteret marginalt med 0,1 

BNP i 2003. Det afspejler effekten af de nedjusterede vækstskøn sam-
pct.enheder til -1,1 pct. af BNP i 2002 og 0,1 pct.enheder til -0,8 pct. af 



Kapitel 2 – International økonomi og finansielle markeder 

Euroområdet
BNP-væksten i euroområdet skønnes nu at blive 1,0 pct. i 2002 mod 1,4 
pct. i Økonomisk Redegørelse, maj 2002, jf. tabel 2.7. Nedjusteringen skyl-
des de faldende aktiekurser og styrkelsen af euroen overfor dollar, hvilket 
forringer de europæiske virksomheders konkurrenceevne. Hertil kommer 
nye og reviderede nationalregnskabstal, der er lidt lavere end ventet. Om-
vendt betyder den stærke euro, at råvarer og importerede varer bliver bil-
ligere, hvilket letter inflationspresset. Derfor ventes stramningen af pen-
gepolitikken at komme senere end antaget i maj. 

Tabel 2.7. BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for euroområdet. 
2000 2001 2002 2003 

Maj Aug. Maj Aug.
------------------------------- Pct. ------------------------------- 

BNP-vækst .......................... 3,5 1,5 1,4 1,0 2,9 2,6 
Privat forbrug ...................... 2,5 1,7 1,2 1,0 2,5 2,4 
Faste investeringer ............... 4,7 -0,5 0,2 0,0 3,8 3,0 
Lagerinvesteringer1)............... 0,2 -0,2 -0,2 -0,3 0,1 0,2 
Offentligt forbrug ................ 1,9 2,2 1,6 1,1 1,4 1,1 
Eksport ............................... 12,2 2,5 2,6 2,0 6,7 6,4 
Import ................................ 10,9 0,8 2,0 1,8 6,9 7,2 

------------------------------- Pct. ------------------------------- 
Forbrugerprisinflation ......... 2,4 2,5 2,2 2,0 2,0 1,8 

--------------------- Pct. af arbejdsstyrke ---------------------- 
Ledighed ............................. 8,8 8,3 8,5 8,7 8,1 8,3 

--------------------------- Pct. af BNP ------------------------- 
Betalingsbalance .................. -0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

1) Pct. af BNP. 
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose 2002 samt egne skøn. 

Den foreløbige opgørelse af første kvartals vækst i euroområdet er lidt 
lavere end skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2002. Forklaringen er 
negativ vækst i både forbrug og investeringer samt uventet store nedbrin-
gelser af lagre. I den modsatte retning trækker et uventet stort positivt 
bidrag fra nettoeksporten. 
 Som i USA er vækstraterne i 2001 blevet revideret ned i forbindelse 
med den seneste offentliggørelse af nationalregnskabstal, jf. figur 2.6a.

Forbruger- og erhvervstilliden har været nogenlunde stabil i euroom-
rådet gennem de seneste måneder, jf. figur 2.6b.
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Figur 2.6a. Udvikling i euroområdets 
reale BNP. 

Figur 2.6b. Forbruger- og erhvervstillid i 
euroområdet.
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Kilde: Ecowin og egne skøn. 

 Finanspolitikken i euroområdet forudsættes – ligesom i Økonomisk 
Redegørelse, maj 2002 – stort set neutral i årene 2002 og 2003 med en 
primær strukturel saldo på 2,4 pct. af BNP i både 2001 og 2003, jf. tabel
2.8. Den offentlige saldo ventes i både 2002 og 2003 at udvise et under-
skud på godt 1½ pct. af BNP, hvilket er lidt lavere end i maj. Det skyldes 
lavere vækstskøn kombineret med OECDs estimat for budgetfølsomhe-
den i eurolandene på omkring 0,5 pct.enheder ved en ændring af BNP-
niveauet på 1 pct. 

Tabel 2.8. Offentlige finanser og finanspolitik i euroområdet. 
2000 2001 2002 2003 

------------------------ Pct. af BNP ---------------------- 
Offentlig saldo1) ........................... -0,9 -1,3 -1,6 -1,6 
Strukturel saldo ........................... -1,3 -1,5 -1,2 -1,2 
Primær strukturel saldo ............... 2,7 2,4 2,5 2,4 

Anm.: I Frankrig er statens budgetunderskud for 2002 af den nytiltrådte regering 
blevet opjusteret fra 1,8 til 2,3-2,5 pct. af BNP. Dette afspejler blot en ændret 
opgørelsesmetode og ikke ændret finanspolitik. 

1) Ekskl. provenu fra salg af UMTS-licenser. 
Kilde: EU-Kommissionen.

Sverige og Storbritannien
Sverige og Storbritannien oplevede som resten af Europa en opbremsning 
af væksten i 2001. I løbet af efteråret ventes dog en svag stigning i aktivi-
teten, hvilket skønnes at fortsætte ind i 2003. 
 I Sverige er inflationen i overkanten af Rigsbankens målsætning, hvor-
imod inflationen i Storbritannien er klart indenfor målsætningen. Begge 
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lande er ramt af uroen på aktiemarkederne, og derfor forventes stramnin-
ger af pengepolitikken udskudt indtil 2003. 

Japan og Østasien 
Japan påbegyndte i 2001 sin tredje og værste recession efter at boblen på 
ejendoms- og aktiemarkedet brast i starten af 1990erne. På trods af, at der 
blev nedskrevet uerholdte lån for det største beløb siden 1998, opstod nye 
med endnu større hastighed. Årsagerne til den fornyede vækst i antallet af 
uerholdte lån var dels økonomiens negative tilstand herunder nye fald på 
ejendoms- og aktiemarkederne, og dels skærpet offentligt tilsyn. 
 Første kvartal 2002 gav en imponerende høj vækstrate i den japanske 
økonomi på hele 6,1 pct. annualiseret, hvilket som ventet i høj grad var 
trukket af eksporten. Hvad der til gengæld var uventet var sammensæt-
ningen af modtagerlandene. Hvor det tidligere især var USA, men også 
EU, som trak eksporten op, er det nu resten af den asiatiske region, som 
udgør det positive bidrag til eksportvæksten. Den japanske økonomi har 
dermed vist sig betydeligt mere immun overfor amerikanske forhold, her-
under dollarens fald overfor yen, end først antaget. Derfor opjusteres 
vækstskønnet for hele 2002 fra -0,8 pct. til -0,6 pct. At korrektionen ikke 
er større, skyldes at kvartalstallene for Japan traditionelt er usikre. Som for 
2001 forventes det, at tendensen med faldende forbrugerpriser fortsætter.

Ligesom Japan oplevede de resterende østasiatiske økonomier en mar-
kant vækstopbremsning i 2001. Indenfor regionen er der dog stor forskel, 
fra Singapores vækst på -2 pct. over Sydkoreas 3 pct. til Kinas 7 pct. De 
fleste af landene – undtagen Kina – er eksportorienterede, og påvirkes 
derfor også negativt af nedvurderingen af vækstudsigterne i resten af ver-
den – herunder især USA. Omvendt er der tegn på, at den indenlandske 
efterspørgsel – blandt andet stimuleret af lave renter – vil bidrage mere 
positivt til væksten end tidligere antaget og dermed at væksten tegner 
bedre, end de globale forhold kunne tilsige. Desuden er der – især i Syd-
korea – sket fremskridt med at løse problemerne i den finansielle sektor, 
som for en dels vedkommende går tilbage til krisen sidst i 1990erne. 

Central- og Østeuropa 
Væksten i Polens økonomi gik markant ned i 2001, mens væksten i Tjek-
kiet steg og Ungarns forblev høj. I 2002 forventes Polen fortsat at trække 
ned i den samlede vækst. De baltiske lande voksede med 6,2 pct. i 2001 
mod 5,4 pct. i 2000. Denne vækst forventes at tage lidt af i 2002, men de 
baltiske lande, samt Tjekkiet og Ungarn forventes dog fortsat at have en 
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vækst over EU-niveau, mens Polen har en vækstrate under EU-
gennemsnittet.

Påvirkningen af de central- og østeuropæiske lande fra den nuværende 
uro på de globale finansielle markeder er mest af indirekte karakter, ved at 
uroen svækker væksten i og dermed eksporten til udlandet – herunder 
primært EU. I det omfang, at uroen sænker de potentielle udenlandske 
investorers villighed til og mulighed for at påtage sig den større risiko, det 
er at investere i Central- og Østeuropa, end f.eks. EU, kan denne også få 
real betydning for landene. Omvendt vil en succesfuld optagelse i EU 
sandsynligvis øge de udenlandske investeringer i de pågældende lande og 
dermed trække i retning af øget vækst.
 
2.2.  Inflation, pengepolitik og finansielle markeder 
Energi- og råvarepriser 
Olieprisen målt i dollar er siden nytår steget ca. 36 pct., jf. figur 2.7a. I 
første kvartal steg olieprisen med omkring 40 pct., mens den i løbet af 
andet kvartal faldt en smule. Udviklingen i andet kvartal skyldes forment-
ligt den svagere økonomiske aktivitet i en række lande. 

På grund af styrkelsen af euroen overfor dollaren er den tilsvarende 
stigning i olieprisen i euroområdet blot 24 pct. 

Olieprisen har på det seneste svinget mindre end i begyndelsen af året. 
I resten af året forventes en gennemsnitlig oliepris omkring det nuværen-
de niveau. Der skønnes at blive et opadgående pres som følge af behovet 
for genopbygning af olielagrene, jf. figur 2.7b, men omvendt vil den fort-
sat moderate vækst i de store økonomier sandsynligvis trække olieprisen 
nedad. Den gennemsnitlige oliepris i amerikanske dollar forventes at blive 
omkring 24 i 2002, mens den i 2003 forventes at stige til 25 dollar. Der-
med bevares skønnene fra Økonomisk Redegørelse, maj 2002.

En del af forklaringen på årets stigning i olieprisen er den politiske si-
tuation i Mellemøsten og heraf mulige konsekvenser for olieproduktio-
nen. Således synes der i oliemarkedet allerede indbygget en risikopræmie 
på grund af situationen i Mellemøsten. 
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Figur 2.7a. Olieprisen i dollar og euro. Figur 2.7b. Olielagre i USA.
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Anm.: Olietypen er Brent Crude. 
Kilde:  Ecowin. 

Råvarepriserne renset for energi er siden nytår steget omkring 7 pct., 
men er på det seneste faldet lidt tilbage. Dette skyldes formentlig også den 
forholdsvis lave vækst i den første del af året. 

Inflation
Kerneinflationen – inflationen renset for bidrag fra energi og uforarbejde-
de fødevarer – har i USA været nogenlunde konstant siden slutningen af 
2000 med en vigende tendens i løbet af 2002, jf. figur 2.8a. Det svagt 
aftagende inflationspres skyldes den forholdsvis afdæmpede aktivitet. 

Forbrugerprisinflationen i USA faldt kraftigt gennem det meste af 
2001 på grund af faldende energipriser. I 2002 har der været stigninger i 
foråret i forbindelse med stigningerne i olieprisen, men niveauet er fortsat 
ganske lavt. 

Kerneinflationen i euroområdet er steget gennem 2002 og er høj i for-
hold til ECBs målsætning om at holde inflationen i forbrugerprisindekset 
(HICP) under 2 pct. på mellemfristet sigt. Den høje kerneinflation un-
derstøttes af stigende løninflation og indikerer, at der kun er beskeden 
ledig kapacitet på trods af den høje ledighed, jf. figur 2.8b. Derimod kan 
pengeombytningen til euro kun tilskrives en meget lille andel i stigningen 
i det overordnede prisindeks, jf. boks 2.2.
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Figur 2.8a. Udviklingen i lønomkostnin-
ger og priser i USA.

Figur 2.8b. Udviklingen i lønomkostnin-
ger og priser i euroområdet.
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Anm.:  Tallene er månedlige årsvækstrater.  
Kilde: Ecowin. 

Boks 2.2. Pengeombytningen i euroområdet. 
Siden årsskiftet er det i nogle lande ofte blevet fremført, at priserne er steget i forbin-
delse med den fysiske udskiftning af de nationale valutaer med euro. Hypotesen er, at 
forretninger og virksomheder konsekvent skulle have ”rundet op” i forbindelse med 
omregningen til priser i euro. 
 Prisen på visse varer og tjenesteydelser er steget mere end normalt. Der er især 
prisstigninger hos restauranter, caféer, frisører, taxaer og lignende – i nogle tilfælde 2-
cifrede procentvise prisstigninger indenfor kort tid. På mange andre områder er der 
imidlertid tale om faldende priser. 
 Prisstigningerne på visse områder har tilsyneladende en fremtrædende plads i for-
brugernes bevidsthed. Således mener to ud af tre forbrugere, at priserne er sat op for 
alle varegrupper, mens blot hver tiende mener, at kun visse priser er steget. 
 Prisstigningerne på de berørte ydelser har imidlertid en beskeden vægt i det samle-
de forbrug. Eurostat skønner således, at prisinflationen i det samlede euroområde på 
1,4 pct. fra første halvår 2001 til første halvår 2002 for højst 0,2 pct.enheders ved-
kommende kan tilskrives pengeombytningen. Dvs. at langt hovedparten af inflationen 
kan tilskrives normale prisstigninger, i dette tilfælde særligt på energi, uforarbejdede 
fødevarer og tobak. 
 Pengeombytningen må altså siges at have haft stor effekt på priserne på visse varer, 
men da forbruget af disse varer er begrænset og andre varer samtidig er faldet i pris, kan 
der kun konstateres en beskeden virkning på det generelle prisniveau. Desuden vurde-
res indførelsen af euroen at styrke konkurrencen i euroområdet, hvilket på sigt virker 
prisdæmpende.  

Dollarens fald er den vigtigste forklaring på opjusteringen af inflations-
skønnet for USA fra 1,4 pct. til 1,8 pct. i 2002 og fra 2,4 pct. til 2,5 pct. i 
2003, jf. tabel 2.9. Dollarfaldet skønnes isoleret set at bidrage med 0,8 
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pct.enheder i 2002 og 0,2 pct.enheder i 2003. Derimod trækker de ned-
justerede vækstskøn inflationen i nedadgående retning. 

Tabel 2.9. Inflation og produktivitet i euroområdet og USA. 
2001 2002 2003 

 Maj  Aug.     Maj    Aug.    Maj   Aug. 
--------------------------- Pct. -------------------------- 

Euroområdet: 
Forbrugerprisinflation (HICP) ....... 2,5 2,5 2,2 2,0 2,0 1,8 
Lønomkostninger, ændring ............ 2,7 2,7 2,9 3,0 3,0 3,0 
Produktivitetsvækst ........................ 0,3 0,3 1,1 1,0 1,8 1,7 
Enhedslønomkostninger, ændring .. 2,4 2,4 1,8 2,0 1,2 1,3 
USA: 
Forbrugerprisinflation (CPI) ........... 2,8 2,8 1,4 1,8 2,4 2,5 
Lønomkostninger, ændring ............ 5,2 5,2 3,9 3,6 4,0 3,9 
Produktivitetsvækst ........................ 1,3 0,4 3,5 3,2 2,5 2,4 
Enhedslønomkostninger, ændring .. 3,9 4,8 0,4 0,4 1,5 1,5 

Anm.: Lønomkostninger angiver kompensationen pr. person.  
Kilde: EU-Kommissionen og egne beregninger. 

For euroområdet nedjusteres inflationsskønnet med 0,2 pct.enheder i 
såvel 2002 som 2003. Dette skyldes billigere rå- og importvarer målt i 
euro. Effekten af euroens styrkelse er isoleret set et fald i euroområdets 
inflation på 0,3 pct.enheder i 2002 og 0,1 pct.enheder i 2003. 

Da olie- og energipriserne holdes uændret i forhold til Økonomisk Re-
degørelse, maj 2002, giver energipriserne ikke anledning til justering af 
inflationsskønnene.

Det mindre pres på arbejdsmarkederne trækker ned i udviklingen i 
løn- og enhedslønomkostninger i USA, mens relativt høje lønstigninger i 
euroområdet i foråret 2002 trækker lidt op for euroområdet i både 2002 
og 2003. 

Renter og pengepolitik 
De pengepolitiske renter har været uændrede gennem hele 2002 i såvel 
USA som euroområdet, jf. figur 2.9a. I Danmark sænkede Nationalban-
ken dog i august den pengepolitiske rente, udlånsrenten, med 0,05 
pct.enheder. Således er spændet mellem udlånsrenten og den tilsvarende 
refi-rente i euroområdet nu 0,25 pct.enheder mod 0,35 ved årsskiftet. 
Den ensidige danske rentenedsættelse er sket på baggrund af forholdsvis 
høj valutatilstrømning  og en stærk krone overfor euroen. 

De lange renter på statsobligationer er faldet markant med omkring 
0,5 pct.enheder siden maj måned jf. figur 2.9b. Dette skyldes dels at den 
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forventede stigning i aktiviteten har trukket ud, og dels at usikkerheden 
på aktiemarkederne har fået mange investorer til at udskifte aktierne med 
de mere sikre obligationer, hvilket presser obligationskurserne op og der-
med renterne ned og har medvirket til yderligere fald i aktiekurserne. 

Figur 2.9a. Pengepolitiske renter. Figur 2.9b. 10-årige statsobligationsren-
ter.
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Anm.: De 10-årige renter er omregnet til ugentlige gennemsnit. For euroområdet er 
vist den toneangivende, tyske 10-årige statsobligation. 

Pengepolitikken skønnes at være forholdsvis lempelig i euroområdet og 
særdeles lempelig i USA. Den korte rente i USA er 2-3 pct.enheder under 
niveauet i en normal konjunktursituation med 2 pct. inflation og et out-
putgab på 0. Desuden ville det kræve en rentestramning på ca. 1,50 
pct.enheder at bringe renten indenfor det normale udsvingsbånd for en 
konjunktursituation som den nuværende målt på inflationen og skønnet 
ledig kapacitet, jf. figur 2.10a. I euroområdet er den korte rente omkring 
0,30 pct.enheder lavere end betinget af konjunkturerne målt på denne 
måde, jf. figur 2.10b.

Selvom pengepolitikken er lempelig, forventes centralbankerne i USA 
og euroområdet ikke at hæve renterne før i begyndelsen af 2003. For det 
første er opsvinget endnu så svagt, at centralbankerne formentlig vil være 
forsigtige med ikke at bringe det i fare ved en for tidlig stramning. For det 
andet er inflationspresset også svagt, idet inflationen skønnes at blive 1,8 
og 2,0 pct. i 2002 i henholdsvis USA og euroområdet. 

De finansielle markeder synes også at handle på en vurdering af, at 
pengepolitiske stramninger ikke er nært forestående. Således er futureren-
ter for lån i centralbankerne, som udtrykker den forventede pengepoliti-
ske rente på fremtidige tidspunkter, aftagende for USA i nærmeste måne-
der og konstante for euroområdet et stykke ud i fremtiden, jf. figur 2.11a.
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Markedsdeltagerne synes altså snarere at forvente, at de korte renter vil 
falde end stige i de kommende måneder. 

Figur 2.10a. Faktisk (skønnet) og bereg-
net kort rente i USA. 

Figur 2.10b. Faktisk (skønnet) og bereg-
net kort rente i euroområdet. 
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Anm.: Båndet omkring den beregnede rente er givet som den gennemsnitlige absolutte 
afvigelse på den beregnede rente og den faktiske rente historisk. Ligevægtsren-
ten angiver renten ved en inflation på 2 pct. og et outputgab på nul. 

Kilde: Ecowin og egne beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2002. 

Den forventede stramning i 2003 ventes at bringe 3-måneders renten 
op fra 1,9 pct. i 2002 til 2,9 pct., jf. tabel 2.10. I euroområdet skønnes 
det aftagende inflationspres på grund af eurostyrkelsen at føre til en min-
dre kraftig og senere stramning, således at den korte rente stiger fra 3,4 til 
3,6 pct.

Figur 2.11a. Futurerenter for indskud i 
centralbankerne.

Figur 2.11b. Rentespænd mellem er-
hvervs- og 10-årige statsobligationer, 
USA.
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Kilde: Chicago Board of Trade. 
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De lange renter skønnes at stige fra omkring 5,0 pct. i gennemsnit for 
2002 til 5,2 pct. i euroområdet og 5,5, pct. i USA. Stigningen er størst i 
USA, fordi aktiviteten vurderes at stige mest her og fordi inflationen ven-
tes at stige i USA og aftage i euroområdet. 

De korte og lange danske rentespænd til euroområdet skønnes at ligge 
omkring 0,25-0,30 pct.enheder. 

Tabel 2.10. Skøn for renter og rentespænd. 
2001 2002 2003 

    Maj    Aug.    Maj    Aug. 
Renter: ------------------------ Pct. ---------------------- 
Euroomr., 3-mdrs. pengemarked ............ 4,2 3,4 3,4 3,8 3,6 
Tyskland, 10-årig statsobligation ............ 4,8 5,2 5,0 5,3 5,2 
USA, 3-mdrs. pengemarked .................... 3,7 2,3 1,9 3,5 2,9 
USA, 10-årig statsobligation ................... 5,1 5,3 5,0 5,7 5,5 
Danmark, 3-mdrs. pengemarked ............ 4,6 3,7 3,7 4,1 3,9 
Danmark, 10-årig statsobligation ............ 5,1 5,4 5,3 5,6 5,5 
Danmark, 1-årig rentetilpasning ............. 4,7 4,3 4,3 4,7 4,5 
Danmark, 5-årig rentetilpasning ............. 5,2 5,5 5,4 5,8 5,7 
Danmark, 30-årig realkredit, 6 pct. ........ 6,5 6,6 6,5 6,8 6,6 
Rentespænd: ------------------- Pct.enheder ------------------ 
Danmark - euroområdet, 3-mdr. ............   0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 
Danmark - Tyskland, 10-årig stat ........... 0,3 0,3 0,3 0,3  0,3 

Kilde: Ecowin og egne skøn. 

Realkreditrenterne forventes at følge pengemarkeds- og statsobligati-
onsrenterne. Renteniveauet for den toneangivende 30-årige lån ventes at 
ligge ca. 1,2 pct. over den lange statsobligationsrente, men er dog særlig 
påvirkelig af konverteringsrisiko. I perioder med markant faldende rente-
niveau øges investorernes risiko for lånekonvertering betragteligt, hvorfor 
årsgennemsnittene på hhv. 6,5 og 6,6 for hhv. 2002 og 2003 er usikre og 
dækker over muligheden for betydelige udsving inden for begge år, jf.
Økonomisk Redegørelse, januar 2002, hvor sammenhængen mellem rente-
niveau og låneomlægning blev behandlet.  
 Rentespændet mellem erhvervsobligationer og lange statspapirer er i 
USA steget jævnt fra april til august måned for virksomheder med forskel-
lig kreditvurdering, jf. figur 2.11b. Dette skyldes, at uroen på aktiemarke-
derne har ført til større risikopræmie i kreditgivningen. Konsekvensen er, 
at det er blevet dyrere for virksomhederne at låne, hvilket kan føre til ud-
skydelse af planlagte investeringer. 
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Aktie- og valutamarkeder 
Siden begyndelsen af andet kvartal 2002 er euroen gradvist steget i for-
hold til amerikanske dollar fra et niveau lige under 0,90 dollar per euro til 
et niveau omkring pari, jf. figur 2.12a. Det svarer til en stigning på over 
10 pct. I samme periode har japanske yen udvist en stort set tilsvarende 
stigning over for dollaren fra omkring 0,75 til 0,85 dollar per 100 yen. 
 Den reale effektive dollarkurs er fortsat højere end det historiske gen-
nemsnit, jf. figur 2.12b. Sammenholdt med, at den amerikanske beta-
lingsbalances løbende poster fortsat er i underskud, kan en yderligere 
svækkelse af dollaren derfor ikke udelukkes. 

Figur 2.12.a. Euro og yen over for dollar. Figur 2.12b. Real effektiv valutakurs. 
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 Svækkelsen af dollaren skal ses i sammenhæng med vigende tillid til 
amerikansk økonomi. De seneste måneders stigning i euroens værdi over 
for dollaren er således sket sideløbende med en stigende nettotilstrømning 
af langsigtet investeringskapital – direkte investeringer og aktieportefølje-
investeringer – til euroområdet, jf. figur 2.13a. Generelt har der siden 
starten af 1999 – med undtagelse af perioden i starten af 2001 – været en 
relativt god sammenhæng mellem den langsigtede kapitaltilstrømning til 
euroområdet og kursudviklingen for euro-dollar. Den indikerede sam-
menhæng bør dog ses i lyset af, at den samlede nettotilstrømning af kapi-
tal til euroområdet også stammer fra andre lande end USA. En stor del af 
kapitaltilstrømningen er endvidere rettet mod rentebærende fordringer. 

I resten af prognoseperioden forudsættes, at euroens værdi over for den 
amerikanske dollar forbliver på sit nuværende niveau på 0,98 – defineret 
som gennemsnittet over de seneste fem handelsdage (frem til 15. august 
2002), jf. tabel 2.11. Det indebærer en væsentlig opjustering af årsni-
veauerne for kursen på dollar pr. euro i både 2002 og 2003 i forhold til 
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den forudsatte kurs i maj. Forudsætningen om euro-dollar forholdet er 
beregningsteknisk og inddrager således ikke muligheden for eventuelle 
grundlæggende kursændringer i perioden. 

Figur 2.13a. Euro over for dollar og lang-
sigtet kapitaltilstrømning til euroområdet. 

Figur 2.13b. Aktieindeks. 
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Anm.: Den langsigtede kapitalindstrømning består af direkte investeringer og aktie-
porteføljeinvesteringer. S&P er Standard & Poor's 500 indeks. 

Kilde: Ecowin. 

Sideløbende med udviklingen i euro-dollar kursen har der i de seneste 
måneder været tale om et markant fald på aktiemarkederne verden over, 
jf. figur 2.13b. Den nedadgående tendens startede i USA, hvor faldet blev 
udløst af problemer med regnskaberne i en række amerikanske selskaber – 
herunder Enron og Worldcom. Det affødte en negativ afsmittende effekt 
på aktiemarkederne i Europa og Japan. Efterfølgende har forholdsvis ne-
gative indikatorer for den økonomiske udvikling i primært USA, men 
også i Europa, bidraget til den negative stemning på aktiemarkederne. 
Generelt har der endvidere været tale om forholdsvist kraftige ændringer i 
aktiekurserne fra dag til dag hen over sommeren. 

Tabel 2.11. Valutakurser.
 2001  2002 2003 

Maj Aug. Maj Aug.
Dollar pr. euro ........................... 0,90 0,87 0,94 0,87 0,98 
Kroner pr. dollar ........................ 8,30 8,55 7,90 8,57 7,61 

Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose og egne forudsætninger. 

Faldet i aktiekurserne i USA skal ses i lyset af en markant stigning i 
kurserne i perioden medio 1997 til medio 2000, hvor indtjeningen i de 
amerikanske virksomheder lå stort set fladt, jf. figur 2.14a. Trods det gli-
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dende fald i aktiekurserne siden midten af 2000 ligger kursernes niveau 
således fortsat et stykke over indtjeningsudviklingen set i forhold til 1997. 
Det skyldes blandt andet, at også virksomhedernes indtjening har udvist 
et realt fald frem til ultimo 2001, og kun i de seneste kvartaler har været 
for opadgående. 

Figur 2.14a. Udvikling i reale aktiekurser 
og real indtjening i USA. 

Figur 2.14b. Implicit årlig real indtje-
ningsvækst og skønnet BNP-vækst, 
USA og Tyskland. 
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Anm.: Aktiekurserne i figur a er Wilshire 5000 indeks, mens indtjeningen angiver 
profit før skat for ikke-finansielle virksomheder med korrektion for lagerværdi 
og kapitalforbrug i nationalregnskabet. Udregningerne i figur b er baseret på 
Standard og Poors’ indeks 500 og det tyske DAX indeks. Den skønnede BNP-
vækst er gennemsnittet for de 2 sidste kvartaler i 2002 og hele 2003. 

Kilde: Ecowin, Goldman Sachs og egne beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 
2002, Finansministeriet. 

Et højt prisniveau for aktier set i forhold til den faktiske indtjening er 
udtryk for positive forventninger til den fremtidige indtjening. Trods 
faldet i aktiekurserne over sommeren lå den implicitte forventede årlige 
reale indtjeningsvækst indeholdt i de amerikanske aktier fortsat på et ni-
veau på godt 3½ pct. i juli, jf. figur 2.14b. Herved ligger indtjeningsfor-
ventningerne i USA et stykke over den skønnede reale udvikling i den 
samlede samfundsproduktion i resten af 2002 og 2003. 

 I Tyskland er den implicitte forventede årlige reale indtjeningsvækst 
indeholdt i de toneangivende aktier på omkring 2 pct., hvilket i højere 
grad end i USA svarer til niveauet for den forventede udvikling i BNP 
frem til 2003. 
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3. Indenlandsk efterspørgsel 
og udenrigshandel 

Efter en afdæmpet stigning på 1,1 pct. i 2001 ventes den indenlandske efter-
spørgsel øget med 1,2 pct. i 2002 og 2,1 pct. i 2003. I år drives den øgede 
vækst primært af det private forbrug, mens både erhvervsinvesteringerne og det 
private forbrug trækker væksten op i 2003.  

Husholdningernes økonomiske situation er gunstig, og de reale disponible 
indkomster skønnes at stige med 1,8 pct. i 2002 og 2,3 pct. i 2003. Det pri-
vate forbrug vokser med 2,3 pct. i både 2002 og 2003 efter en fremgang på 
0,8 pct. i 2001. Det er især bilkøbet og forbruget af detailhandelsvarer, der 
trækker væksten i det private forbrug op i 2002, mens væksten i 2003 er mere 
bredt funderet. Husholdningernes forbrugskvote stiger svagt i 2002 og ventes 
konstant i 2003, men den samlede private opsparing og formue er stadig høj, 
så der er fortsat en god balance mellem forbrug og opsparing i dansk økonomi. 

På ejendomsmarkedet vurderes det, at en vis afmatning er ved at indtræde, 
og at stigningen i kontantprisen for enfamiliehuse aftager til 2½ pct. i 2002 
og 2003. Væksten i boliginvesteringerne er nedjusteret til et fald på 2 pct. i 
2002 og en stigning på 1½ pct. i 2003. Det ventes fortsat, at en vis stigning i 
byggeaktiviteten inden for det støttede boligbyggeri gradvist vil bidrage til at 
løfte boliginvesteringerne. 

I 2002 ventes erhvervsinvesteringerne at stige med beskedne 0,2 pct. efter 
en vækst på 3,0 pct. i 2001. I 2003 ventes en vækst på 3,4 pct. Det er det 
fortsat høje kapacitetspres, det lave renteniveau og forventninger om styrkede 
internationale konjunkturer fra andet halvår af 2002 og i 2003, der ligger til 
grund for den skønnede udvikling. 

Eksporten af varer og tjenester ventes i 2002 og 2003 at vokse 4¼ og 5 
pct. realt, mens importen af varer og tjenester skønnes at stige med 3¾ og 5 
pct. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster skønnes i 2002 og 
2003 at blive 31½ og 35 mia. kr. Udlandsgælden vil dermed, med forbehold 
for værdireguleringer, falde fra 16¾ pct. af BNP ultimo 2001 til 11 pct. af 
BNP ultimo 2003. 
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3.1. Indkomster og formue  
Husholdningernes reale disponible indkomster 
Husholdningernes økonomiske situation former sig gunstigt. Udsigterne 
for beskæftigelsen er fortsat gode, og ledigheden er historisk lav. Huspri-
serne er høje, om end de tidligere års kraftige stigning er blevet dæmpet. 
Antallet af tvangsauktioner og konkurser er stadig lavt. 

Udviklingen i aktiekurserne er et negativt træk. Det må imidlertid 
vurderes, at den direkte påvirkning af husholdningernes efterspørgsel her-
fra er forholdsvis begrænset herhjemme, jf. boks 3.1 i afsnit 3.2. og ap-
pendiks 3.1. Indtil videre har forbrugernes tillid til fremtiden da også 
været ret robust. 

Et helt centralt element i husholdningernes komfortable økonomiske 
situation er den fortsat pæne vækst i indkomsterne. Således skønnes hus-
holdningernes samlede reale disponible indkomster (korrigeret) at vokse 
med 1,8 pct. i 2002, mens blandt andet den kraftigere vækst i produktion 
og beskæftigelse i 2003 ventes at føre til, at stigningen bliver forøget til 
2,3 pct. – svarende til fremgangen i 2001, jf. tabel 3.1.

Tabel 3.1. Privat forbrug, reale disponible indkomster og formue. 
Gnst.
1991-
2000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

------------------------- Realvækst i pct. ----------------------- 
Privat forbrug ............................. 1,7 2,3 0,2 -0,3 0,8 2,3 2,3
Real disponibel indkomst: 
   Samlet privat sektor ................. 1,6 0,7 -0,3 3,9 1,0 1,9 2,7
   Samlet privat sektor, korr. 1) .... 1,7 -0,3 1,3 3,8 -0,1 1,0 2,8
   Husholdninger korrigeret 1) ..... 1,0 1,9 -0,7 2,4 2,3 1,8 2,3
Privat formue 2) ........................... 2,3 2,7 1,6 4,4 0,7 0,1 1,6

------------------ Pct. af disponibel indkomst --------------- 
Forbrugskvote:
Samlet privat sektor, korr. 1)........ 71,8 74,5 73,7 70,7 71,3 72,2 71,8
Husholdninger, korr. 1) ............... 95,7 98,8 99,8 97,1 95,6 96,1 96,0

1) Korrigeret for udviklingen i aktieafkastskat og for omlægningen af den Særlige 
 Pensionsopsparing (SP), jf. bilagstabel B.12. 
2) Omfatter ikke værdierne af aktier, jf. boks 3.1 og appendiks 3.1. 
Kilde: ADAM´s databank og egne skøn. 

Skønnet over stigningen i husholdningernes reale disponible indkom-
ster i 2002 er justeret op med 0,4 pct.enheder i forhold til Økonomisk
Redegørelse, maj 2002. Det skyldes navnlig en nedadgående revision af 
væksten i personskatterne, mens skønnene over udviklingen i de forskelli-
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ge dele af bruttoindkomsterne kun er undergået ret små ændringer, jf. 
bilagstabellerne B.10-12.
 For 2003 er skønnet over væksten i husholdningernes reale disponible 
indkomster ligeledes justeret op – med 0,5 pct.enheder. Det skyldes 
blandt andet en opjustering af indkomstoverførslerne, herunder at satsre-
guleringsprocenten for 2003 nu er fastsat til 3,2 pct., mens den i maj blev 
skønnet til 3,0 pct. Det påvirker tillige husholdningernes disponible ind-
komster positivt via en lidt større opregulering af personfradrag og øvrige 
beløbsgrænser i personbeskatningen. Hertil kommer nedjusteringen af 
forbrugerprisstigningen i 2003 som følge af gennemslaget af den lavere 
dollarkurs.

De reale disponible indkomster i hele den private sektor 
For den samlede private sektor skønnes den reale disponible indkomst (li-
geledes korrigeret) at vokse med 1,0 pct. i 2002. I 2003 skønnes blandt 
andet den hurtigere vækst i produktionen og en vis forbedring af bytte-
forholdet at føre til en stigning på 2,8 pct. 
 I 2002 er væksten i den samlede private sektors reale disponible ind-
komst – i modsætning til hvad der gælder for husholdningerne – justeret 
(ret betydeligt) ned, med 1,2 pct.enheder i forhold til majredegørelsen. 
Grunden hertil er især en nedjustering af selskabernes bruttooverskud 
som følge af en forringelse af bytteforholdet, herunder lavere fragtrater, i 
forhold til majredegørelsen. I 2003 er væksten i den samlede private sek-
tors reale disponible indkomst ligesom for husholdningerne justeret op 
med 0,3 pct.enheder. 
 Når væksten i den reale disponible indkomst (korrigeret) i hele den 
private sektor i 2002 er noget langsommere end for husholdningerne, 
skyldes det især en ret svag udvikling i selskabernes bruttooverskud. Mod-
svarende er forklaringen på den hurtigere vækst i hele den private sektor i 
2003, at selskabernes bruttooverskud vokser forholdsvis hurtigt dette år 
samtidig med, at selskabsskattebetalingerne falder lidt. Stagnationen i den 
private sektors reale disponible indkomst i 2001 skal ses på baggrund af 
en stigning i selskabsskattebetalingerne dette år på knap 11 mia. kr., sva-
rende til 1,2 pct. af den samlede disponible indkomst, samtidig med at 
der var et lille fald i selskabernes bruttooverskud. Provenuet af selskabs-
skatten i de enkelte år kan være temmelig meget forskudt i forhold til 
selskabernes indtjening. 
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Virkningerne på indkomsterne af skatteændringer 
I 2002 påvirkes de disponible indkomster positivt af lempelsen af person-
skatten på netto op imod 4½ mia. kr. svarende til godt ½ pct. af hus-
holdningernes disponible indkomster som følge af især den afsluttende 
indfasning af Pinsepakken. 

Desuden indebærer finanslovsforliget for 2002 personskattelempelser i 
kraft af konkurrenceevnepakken, den moderniserede hjemme-pc-ordning, 
ændrede regler for ejendomsværdiskat ved handel med ejerboliger, skatte-
rabat ved udlejning af værelser og fradrag for arbejdsgiverbetalte sund-
hedsydelser. I alt indebærer disse ændringer, at personskatten (inkl. ejen-
domsværdiskatten) lempes med 0,3 mia. kr. i 2002 og med 0,5 mia. kr. i 
2003.

I 2003 forudsættes i øvrigt uændrede personskatter (inkl. ejendoms-
værdiskat) og uændrede afgifter i henhold til skattestoppet. 

På baggrund af kommuneaftalerne ventes den gennemsnitlige (amts) 
kommunale skatteprocent at være uændret i 2003 efter stigningerne på 
0,1 pct.enhed i 2002 og 0,5 pct.enheder i 2001. Endvidere ventes den 
gennemsnitlige grundskyldspromille at være uændret. Der vil dog som 
følge af de højere ejendomsvurderinger ske en stigning i provenuet af den 
kommunale og amtskommunale grundskyld i 2003, men stigningen 
skønnes at blive reduceret med 0,3 mia. kr. til 1,2 mia. kr. som følge af 
regeringens forslag om et loft over stigningen. 
 Den forholdsvis kraftige 2001-stigning i husholdningernes reale di-
sponible indkomst på trods af den ret langsomme vækst i produktionen 
og en vis stigning i indkomstskatterne dette år (herunder forhøjelsen af 
kommuneskatteprocenten på 0,5 pct.enheder) skyldtes en relativt stor 
stigning i den reale lønsum. Det er et udtryk for, at udviklingen i beskæf-
tigelsen og i lønnen ofte er forsinket i forhold til udviklingen i efterspørg-
sel og produktion. 
 I hvert af årene 2001-2003 reduceres stigningen i husholdningernes 
reale disponible indkomster med ¼ - ½ pct.enhed som følge af den grad-
vise forkortelse af den årlige arbejdstid i form af flere fridage. 

Formuen
Den samlede nettoformue (opgjort ekskl. aktier, jf. boks 3.1 i afsnit 3.2 og 
appendiks 3.1), der spiller en vis rolle for udviklingen i det private for-
brug, skønnes at være næsten uændret realt i 2002, mod en stigning på 
0,7 pct. i 2001 og 4,4 pct. i 2000, jf. tabel 3.1. Den aftagende vækst i 
formuen skyldes blandt andet afdæmpningen af stigningen i huspriserne.  
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I 2003 skønnes den reale formue at vokse med 1,6 pct. Det anvendte 
formuebegreb omfatter ikke aktier,  hvis værdi er faldet kraftigt siden 
midten af 2000. I juli og begyndelsen af august har der været nye, store 
fald, hvorefter kurserne på det seneste har rettet sig noget. Det må som 
anført vurderes, at aktiekursfaldet har en begrænset direkte virkning på 
efterspørgslen herhjemme, jf. boks 3.1 i afsnit 3.2 og appendiks 3.1. 

Udviklingen i den reale disponible indkomst for typiske familier 
Typiske lønmodtagerfamilier og pensionister, skønnes i 2002 at få en 
forøgelse af den reale disponible indkomst på ¾ - 1¾ pct., jf. tabel 3.2.

Indkomstfremgangen i 2002 er for de fleste af grupperne noget større 
end i 2001, hvilket blandt andet skyldes den relativt store lempelse af 
bundskatten. Som omtalt tidligere gælder det modsatte for husholdnin-
gernes samlede reale disponible indkomster som følge af, at stigningen i 
beskæftigelsen og den reale lønsum var en del kraftigere i 2001 end i 
2002.

Tabel 3.2. Udviklingen i den gennemsnitlige reale disponible indkomst 
for familietyper mv. 

Gnst.
93-03 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Boligejere: -------------------------- Stigning, pct. ---------------------------- 
Privatansat LO-par ........ 1,1 1,6 0,3 -0,7 0,3 1,2 0,7 
 -”- funktionærpar.......... 1,9 2,8 0,4 0,1 1,2 1,8 1,6 
Offentlig ansat par......... 1,1 2,3 0,0 -0,5 0,9 1,0 0,9 
Pensionistpar1) ............... 0,8 1,6 0,4 0,8 1,1 1,0 1,4 
Lejere:          
Privatansat LO-par ........ 1,2 1,7 1,4 0,1 1,0 1,0 0,9 
Enlig LO’er, 35 pct.  
ledig .............................. 1,5 1,1 2,4 5,5    1,4 1,1 0,9 
Enlig pensionist1) ........... 0,6 1,6 -0,1 -0,5 0,8 0,8 1,1 
Faktisk gnst. for alle2)

Besk. lønmodtagere. ...... 2,83) 3,5 1,5 2,1 - - - 
Over 67-årige ................ 1,93) 3,5 0,8 1,8 - - - 

Anm.: Beregningsmetoderne er uddybet i Finansministeriet Fordeling og Incitamenter,
juni 2002.

1) Ekskl. stigende udbetalinger fra private pensionsordninger. 
2) Baseret på en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen. 
3) 1993-2000. 
Kilde: Egne beregninger.
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I 2003 vurderes fremgangen i de enkelte familiers reale disponible ind-
komst at blive ¾ - 1½ pct. Stigningen er øget lidt i forhold til majredegø-
relsen blandt andet som følge af den langsommere opgang i forbrugerpri-
serne.

Ved vurdering af størrelsen af stigningerne i den reale disponible ind-
komst i tabel 3.2 gælder, at lønbegrebet her er ekskl. pensionsbidrag, der 
øges navnlig for arbejdernes vedkommende, og at det drejer sig om års-
løn. Arbejdstidsforkortelserne i hvert af årene 2001-2003 indebærer, at 
årslønnen vokser ¼ - ½ pct.enhed langsommere end timelønnen. 

For både 2001 og 2002 betyder stigningen i ejendomsværdiskatten, 
som følge af den hidtil kraftige stigning i ejendomspriserne, en reduktion 
af væksten i boligejernes reale disponible indkomst med ¼ pct.enhed. I 
2003 bevirker stoppet for stigningen i ejendomsværdiskatten en stort set 
tilsvarende forøgelse af indkomstfremgangen, idet realværdien af skattebe-
talingen reduceres i takt med, at priserne stiger. 

I de to nederste linjer i tabel 3.2 er vist udviklingen i faktiske gennem-
snit for den reale disponible indkomst for henholdsvis fuldtidsbeskæftige-
de lønmodtagere og de ”over 67-årige” baseret på en stikprøve af 
befolkningen. Disse tal viser en noget gunstigere udvikling end familie-
typeberegningerne.

For lønmodtagerne skyldes forskellen blandt andet de stærkt stigende 
ejendomspriser i perioden, idet boligejernes indkomst i denne beregning 
får tillagt 4 pct. af ejendomsværdien som afkast af boligformuen. Hertil 
kommer, at der hvert år sker en forskydning af arbejdsstyrkens sammen-
sætning over mod flere højtuddannede. 

For de ”over 67-årige” er forklaringen – ud over de stigende ejendoms-
priser – at der hvert år sker en relativt stor forøgelse af pensionisternes 
supplerende indkomst fra ATP og private pensionsordninger. 

3.2. Det private forbrug 
Det private forbrug skønnes at vokse med 2,3 pct. i både 2002 og 2003 
efter en fremgang på 0,8 pct. i 2001, jf. tabel 3.3 og figur 3.1.

Husholdningernes forbrugskvote stiger svagt fra 95,6 i 2001 til 96,1 i 
2002 og 96,0 i 2003, jf. tabel 3.1, uden at bringe ubalancer i økonomien, 
idet den samlede private opsparing og formue stadig er høj.

Husholdningernes bilkøb ventes at vokse med 20 pct. i 2002 og vil 
dermed bidrage væsentligt til væksten i det private forbrug i år. I 2003 
ventes en mere moderat stigning på 7 pct.  
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Tabel 3.3. Realvækst i privatforbrug og udvalgte1) underkomponenter.

2001 1991-
20012) 1999 2000 2001 2002 2003 

Mia.kr. ------------------------ Realvækst i pct. -------------------- 
Privat forbrug .......... 631 1,8 0,2 -0,3 0,8 2,3 2,3 
heraf 
- Detailomsætning ... 232 2,3 1,3 1,9 2,4 2,7 2,4 
- Bilsalg ................... 19 1,3 -12,8 -25,0 -19,2 20,0 7,0 
- Turistudgifter ........ 36 2,4 9,7 12,5 10,2 15,0 5,0 
- Turistindtægter3) .... 39 3,1 14,4 23,4 16,2 20,0 5,0 
- Energi ................... 56 2,2 -2,2 -4,0 2,3 1,4 1,3 

1) En fuldstændig oversigt over vækstbidrag og realvækst i det private forbrug er 
angivet i bilagstabel B.8. 

2) Gennemsnit for perioden 1991-2001. 
3) Turistindtægter indgår negativt i privatforbruget, da det allerede i nationalregn-

skabet er medtaget i detailomsætningen. 
Kilde: ADAM´s databank og egne skøn. 

Figur 3.1. Udvikling i privatforbrug. 
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Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM´s databank og egne skøn.
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Forbrugskvote og indkomstudvikling 
Det private forbrug ventes at stige lidt mere end husholdningernes dispo-
nible indkomster i 2002, hvilket indebærer en lille stigning i husholdnin-
gernes forbrugskvote fra 95,6 til 96,1, jf. figur 3.2a. I 2003 vokser forbru-
get en anelse langsommere end husholdningernes reale indkomst, hvorved 
forbrugskvoten i 2003 falder svagt til 96,0. Det sker efter et fald i for-
brugskvoten på 4,2 pct.enheder fra 1999 til 2001.  

Den skønnede udvikling i 2002 og 2003 skal ses i lyset af, at de seneste 
tre års beskedne vækst i forbruget har tilendebragt en periode med tilpas-
ning. Forbrugskvoten i den private sektor som helhed ventes at stige til 
72,2 pct. i 2002 og falde en anelse i 2003 til 71,8 pct., jf. figur 3.2b og 
tabel 3.1. Den relativt høje formuekvote i den private sektor understøtter 
en opadgående bevægelse i den private sektors forbrugskvote på lidt læn-
gere sigt, jf. figur 3.2b. 

Figur 3.2a. Privat forbrug og husholdnin-
gernes forbrugskvote.

Figur 3.2b. Forbrugs- og formuekvote i 
den private sektor.
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Anm.: Forbrugskvoten er i begge figurer korrigeret for omlægningen af den særlige 
 pensionsopsparing (SP) samt udviklingen i aktieafkastskatten. I formuekvoten i 
 fig. 3.2b er der foretaget en korrektion for udskudte skatter, som er forskellig 
 fra den i ADAM. Se appendiks 3.1 for definition og betydning af ændringer i 
 den forbrugsbestemmende formue i ADAM. 
Kilde: ADAM´s databank og egne skøn.

Aktiekurser og privatforbrug 
Den senere tids uro på de finansielle markeder vurderes ikke at have haft 
nævneværdig betydning for udviklingen i det private forbrug på trods af, 
at der er sket betydelige fald på de internationale aktiemarkeder. Den 
forbrugsbestemmende formue i ADAM har især betydning for udviklin-
gen i forbruget på længere sigt, mens virkningen på kort sigt er begrænset, 
jf. boks 3.1 og appendiks 3.1.
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Boks 3.1 Aktiekurser og privatforbrug. 
Bevægelserne i formuen har ikke voldsomme forbrugsvirkninger på kortere sigt. 
ADAM´s forbrugsfunktion implicerer, at reale ændringer i formuen slår igennem på 
det reale private forbrug med ca. 5 pct. af formueændringen. 

Det formuebegreb, der sammen med de reale disponible indkomster indgår i 
ADAM´s bestemmelse af det private forbrug (jf. tabel 3.1), indeholder ikke aktier,
idet værdien af virksomhedernes kapitalapparat er opgjort på grundlag af den histori-
ske udvikling i erhvervsinvesteringerne. 

ADAM´s forbrugsfunktion opfanger således ikke de mulige virkninger af den se-
nere tids kraftige fald i aktiekurserne. Det må imidlertid vurderes, at virkningerne af 
aktiekursfaldet er ret beskedne. I appendiks 3.1 er anført beregninger, der indikerer, 
at et aktiekursfald på omkring 20 pct. isoleret set vil indebære en reduktion af det 
private forbrug med højst 0,2 pct. første år, og at virkningerne vil være forsvundet 
efter nogle år. Et fald på 0,2 pct. af det private forbrug vil her svare til et fald i BNP 
på ca. 0,1 pct. og 700 færre beskæftigede, mens betalingsbalancen ville forbedres med 
ca. 0,6 mia. kr. 

Sammensætningen af væksten i det private forbrug 
I forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2002 ventes en noget højere 
vækst i bilkøbet samt i den del af detailomsætningen, som udgøres af va-
rige og ikke varige forbrugsgoder. Opjusteringen skal blandt andet ses i 
lyset af udviklingen i den kendte del af nationalregnskabet for 2002. Den 
resterende del af detailomsætningen, som består af fødevarer og nydelses-
midler, udgør ca. 45 pct. af den samlede detailomsætning. Forbruget af 
fødevarer og nydelsesmidler ventes at vokse med henholdsvis 1 og 1¾ pct. 
i både 2002 og 2003, hvilket er uforandret i forhold til vurderingen i maj.

Den meget kraftige registrerede udvikling i turistindtægterne og tu-
ristudgifterne i den kendte del af 2002 er delvist teknisk og påvirket af 
valutatransaktioner som følge af overgangen til euroen (se nedenfor). Ud-
viklingen i turistposterne opjusteres derfor forholdsvis kraftig i 2002. Ud-
viklingen i forbruget af brændsel, boligydelser og tjenester i øvrigt ligger 
stort set på linje med Økonomisk Redegørelse, maj 2002, hvilket indebærer 
moderate vækstrater, jf. tabel 3.4.

Biler
Efterspørgslen efter varige forbrugsgoder er relativt konjunkturfølsom, og 
deres andel af det samlede forbrug er derfor typisk voksende under en 
opgangskonjunktur. Bilkøbet udgør den største gruppe af de varige varer 
og er særlig konjunkturfølsomt. Bilkøbet ventes at bidrage kraftigt til 
væksten i det private forbrug i 2002, mens bidraget i 2003 ventes at blive 
mere moderat, jf. tabel 3.4. 
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Tabel 3.4. Vækstbidrag for udvalgte1) underkomponenter af privatfor-
brug.

2001 1991-
20012) 1999 2000 2001 2002 2003 

Mia.kr. ---------------- Vækstbidrag i pct.enheder ------------ 
Detailomsætning ............ 232 0,8 0,5 0,8 1,0 1,1 1,0 
Bilsalg ............................. 19 0,1 -0,8 -1,4 -0,8 0,7 0,3 
Turisme, netto ................ -3 -0,1 -0,2 -0,5 -0,4 -0,5 -0,1
Energi ............................. 56 0,2 -0,2 -0,3 0,1 0,1 0,1 
Andet ............................. 327 0,8 0,9 1,1 0,9 1,0 1,0 

-------------------- Realvækst i pct. -------------------- 
Privat forbrug, i alt3) ........ 631 1,8 0,2 -0,3 0,8 2,3 2,3 
Do., ekskl. biler .............. 612 1,7 1,1 1,1 1,7 1,7 2,1 

Anm.: Vækstbidragene er afrundet til 1 decimal. 
1) En fuldstændig oversigt over vækstbidrag og realvækst i det private forbrug kan 

ses i bilagstabel B.8. 
2) Gennemsnit for perioden 1991-2001. 
3) Summen af ”Detailomsætning”, ”Bilsalg”, ”Turisme, netto”, ”Energi” samt 

”Andet”.
Kilde: ADAM´s databank og egne skøn.

I 2001 trak bilkøbet forbrugsvæksten ned med 0,8 pct.enheder, men 
denne udvikling er vendt, idet antallet af nyregistrerede personbiler i hus-
holdningerne i årets første syv måneder er steget med 19,8 pct. i forhold 
til samme periode sidste år. Sammenlignet med Økonomisk Redegørelse, 
maj 2002 er væksten i bilkøbet i 2002 opjusteret fra 10 til 20 pct., mens 
stigningen i 2003 er uforandret. Udviklingen i bilkøbet i første halvår kan 
henføres til fire faktorer: 

1) Indhentning. Det er sandsynligt, at usikkerheden i fjerde kvartal 
2001 førte til en udskydelse af bilkøbet i nogle husholdninger. 
Den kraftige udvikling i første halvår kan derfor delvist skyldes en 
”indhentning”, idet usikkerheden nu vurderes at være aftaget en 
del siden, jf. figur 3.3a. og 3.3b. 

2) Hamstringseffekt. Gennem første halvår 2002 har en ny EU-
forordning været under udarbejdelse, hvilket har givet anledning 
til omtale i medierne af risiko for kraftige prisstigninger i efteråret, 
og det er derfor tænkeligt, at en del husholdninger har fremskudt 
deres køb til specielt andet kvartal, idet man har forventet pris-
stigninger og derfor ”hamstret”, jf. boks 3.2. 

3) Konjunktur. Det øgede salg kan skyldes en konjunkturbetinget 
stigning i efterspørgslen, herunder at der kan være et begyndende 
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behov for udskiftning af bilparken efter en årrække med lavt bil-
køb, jf. figur 3.4b. Udskiftningen af bilparken vil formentlig først 
tage rigtig fart om 3-4 år, når en del ældre biler skal skiftes ud 
med nye, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2002, kap. 3. 

4) Lav rente. Den lave korte og lange rente gør det billigt at finansie-
re bilkøb. 

For så vidt angår hamstringseffekten gælder, at den vedtagne EU-
forordning, som giver mere fri konkurrence på salg af nye biler, reservede-
le og service i EU, har indbygget en generel overgangsordning på et år, 
hvorfor det forventes, at den er fuldt implementeret d. 1/10-2003, jf. 
boks 3.2. En vigtig del af EU-forordningen, som vedrører salg af nye biler 
og den såkaldte ”frie etableringsret”, har imidlertid en overgangsperiode 
på tre år frem til 1/10-2005. Derfor vil den fulde ”frigørelse” af markedet 
for salg af nye biler i EU først endeligt være implementeret om ca. tre år.  

Denne forholdsvis lange overgangsperiode gør, at en voldsom ham-
string hen mod 1/10-2002 ikke er sandsynlig, idet bilproducenterne har 
længere tid til at foretage en opadgående tilpasning af priserne. Afgørende 
for eventuelle hamstringer er imidlertid de forventede og ikke de faktiske 
prisstigninger.  

Figur 3.3a. Forbrugertillid i Danmark og 
EU.

Figur 3.3b. Nyregistrering af personbiler i 
husholdningerne og forbrugertillid ift. 
anskaffelse af varige forbrugsgoder.
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Anm.: Forbrugertilliden i figur 3.3a. i Danmark og EU er sæsonkorrigeret. I figur 
3.3b. er anvendt 3 måneders glidende gennemsnit (sæsonkorrigeret). 

Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM´s databank og egne skøn.

Sammenlignes udviklingen i nettopriserne på anskaffelse af nye per-
sonbiler i den forløbne del af året med udviklingen de seneste fire år, jf.
figur 3.4a, ses det, at der er sket en lidt kraftigere stigning i perioden ja-
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nuar-juli 2002. Det kan ikke udelukkes, at dette skyldes begyndelsen på 
en vis gradvis opadgående tilpasning af priserne som følge af de nye kon-
kurrenceregler i EU. Uddeling af bøder til en række bilproducenter på det 
seneste, som følge af overtrædelse af lovgivningen, kan også have ført til 
stigende nettopriser de seneste måneder.  

Figur 3.4a.  Udviklingen i nettopriser på 
nye biler i Danmark. 

Figur 3.4b. Bilbestand og nyregistrerede 
personbiler.
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Anm.: I figur 3.4a. er december det enkelte år indekseret til 100. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Nettoprisen (før afgifter mv.) på nye biler i Danmark i 2001 kan med 
nogen usikkerhed siges at ligge ca. 20 pct. under gennemsnittet i EU. 

Med den skærpede indsats mod konkurrencebegrænsninger på bilmar-
kedet kan det forventes, at gennemsnitspriserne i EU vil falde, og at der 
gradvis vil ske en vis indskrænkning af nettoprisforskellene. Derfor ventes 
en vis opadgående tilpasning af nettopriserne i Danmark frem mod dato-
en for EU-forordningens fulde ikrafttræden (1/10-2005). 

Det er usikkert, hvor effektivt de nye regler vil virke i praksis og derfor 
også usikkert hvor stor effekten vil blive på de danske priser. 

Prisforskellen vil næppe blive helt udlignet men snarere tilpasset et leje, 
der ligger under gennemsnittet i EU. Det skyldes dels transport- og trans-
aktionsomkostninger, og dels at den høje registreringsafgift i Danmark 
stadig betyder, at rabatter og lignende slår mere igennem i forbrugerpri-
serne på biler og dermed i konkurrencen overfor andre mær-
ker/produkter, end tilfældet er i andre lande.  
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Boks 3.2 Nyt regelsæt for gruppefritagelse i bilbranchen. 
Den 1. oktober 2002 træder en ny EU-forordning i kraft, der med nye regler for salg af 
biler, service og reservedelsdistribution har til formål at skabe en mere fri konkurrence på 
bilmarkedet i EU. Forordningen har en generel et-årig overgangsperiode, hvor eksiste-
rende kontrakter skal erstattes af nye, der er i overensstemmelse med de nye regler. Den 
vigtigste enkeltfaktor for priserne på nye biler i Danmark vurderes at være ophævelsen af 
klausulen om fri etableringsret, som har en tre-årig overgangsperiode og derfor først vil 
være fuldt implementeret den 1. oktober 2005.  

Indtil nu har det kun været muligt at få de såkaldte originale reservedele hos de autorise-
rede forhandlere, der har fået dem gennem bilproducenten. Den nye forordning giver 
mulighed for, at reparatørerne desuden kan vælge at købe de samme reservedele direkte 
fra den originale reservedelsproducent, jf. de røde pile i figur a. Reparatørerne kan også 
vælge reservedele af samme kvalitet fra en helt anden reservedelsproducent. Generelt var 
reservedelspriserne i Danmark i 2001 ca. 20 pct. højere end EU-gennemsnittet. Det 
forventes derfor, at priserne på reservedele i Danmark vil blive påvirket i nedadgående 
retning af de nye regler. 

Figur a. Flow af originale reservedele. 
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1 = Reservedel produceret af bilproducent 
2 = Original reservedel med bilproducen-
tens og reservedelsproducentens logo. 
3 = Original reservedel med reservedelspro-
ducentens logo. 

Figur a viser strømmene af de såkaldte 
originale reservedele. Forordningen giver 
blandt andet reparatørerne mulighed for at 
købe originale reservedele uden om bilpro-
ducenterne, hvilket er vist ved den røde pil. 

Med ophør af klausulen om fri etableringsret den 1. oktober 2005, bliver der bedre 
mulighed for handel med nye biler på tværs af grænserne i EU. Med klausulens ophør 
kan det f.eks. betale sig for en engelsk bilforhandler at slå sig ned i Danmark (eller sam-
arbejde med en bilforhandler i Danmark) og købe biler til lave nettopriser til sine engel-
ske kunder. For at dæmme op for denne form for reeksport, som kun i begrænset om-
fang foregår i dag, har bilproducenterne indført eksklusivaftaler. Med de nye regler vil 
sådanne eksklusivaftaler være ulovlige og alle hindringer vil i princippet ophøre. Netop 
derfor må bilproducenterne forventes at hæve priserne på biler til Danmark, således at 
incitamentet til handel på tværs af grænserne mindskes. Nettoprisen på nye biler i Dan-
mark lå i 2001 ca. 20 pct. under gennemsnittet i EU og må ventes at stige gradvist over 
den næste 3-års periode, om end det er noget usikkert, hvor meget de vil stige. 

Effekten på bilpriserne i EU som gennemsnit forventes at blive påvirket i nedadgående 
retning som følge af den øgede konkurrence.  
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Turisme
Turismen (netto) ventes at bidrage med minus 0,5 pct.enheder i 2002 og 
0,1 pct.enheder i 2003, jf. tabel 3.4. Der er i første kvartal af 2002 regi-
streret en meget kraftig udvikling i turistudgifterne og turistindtægterne, 
hvilket delvist er teknisk og skyldes overgangen til euro og valutatransak-
tioner som følge heraf.  

Der har i perioden fjerde kvartal 2001 til første kvartal 2002 foregået 
en del omveksling af gammel europæisk valuta til danske kroner ligesom 
der i første kvartal 2002 har været et overnormalt køb af udenlandsk valu-
ta (euro). Disse valutatransaktioner medtages i opgørelserne som om, at 
udlændinge har haft et forbrug i Danmark henholdsvis, at danskere har 
haft et forbrug i udlandet. Denne udvikling ventes at vare ved i andet 
kvartal, hvorefter den aftager. På den baggrund ventes turistudgifterne i år 
at stige med 15 pct., mens turistindtægterne ventes at stige med 20 pct., 
jf. tabel 3.3. 

3.3. Boligmarkedet 
Kontantprisen
Det er fortsat vurderingen, at der er ved at ske en vis afmatning af ejen-
domsmarkedet. Efter en stigning i kontantprisen på 5,8 pct. i 2001 ventes 
kontantprisen for enfamiliehuse således at stige med 2½ pct. i såvel 2002 
som 2003. Det er uændret i forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2002.

Stigningstakten for priserne på ejerboliger er aftaget i løbet af de sene-
ste kvartaler. For enfamiliehuse er den årlige stigning i kontantprisen fal-
det til 2 pct. i første kvartal 2002 mod 8 pct. i samme kvartal 2001, jf.
figur 3.5a. Også for ejerlejligheder er der tale om en afdæmpning, om end 
priserne på ejerlejligheder med en årlig stigningstakt på 10,2 pct. i første 
kvartal 2002 fortsat stiger noget hurtigere end for enfamiliehuse1. Regio-
nalt er prisudviklingen for såvel enfamiliehuse som ejerlejligheder fortsat 
kraftigst i hovedstadsområdet. 

1 En del af den kraftigere stigning for ejerlejligheder må henføres til, at prisstigningerne 
på ejerboliger er størst i hovedstadsregionen, og at der er forholdsmæssigt flere ejerlejlig-
heder i hovedstadsregionen. 
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Figur 3.5a. Årsstigningstakten i kontant-
prisen for enfamiliehuse. 

Figur 3.5b. Antallet af kundgjorte tvangs-
auktioner.
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Anm.: De stiplede linjer i figur 3.5a. angiver årsniveauer for stigningstakten. Den reale 
 kontantpris er kontantprisen deflateret med forbrugerprisindekset. I figur 3.5b. 
 er foretaget egen sæsonkorrektion og antallet af tvangsauktioner vises som 3 
 måneders glidende gennemsnit. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM´s databank og egne skøn.

Ejerboligpriserne understøttes blandt andet af den mere udbredte brug 
af rentetilpasningslån. I juni 2002 var realkreditinstitutternes udestående 
rentetilpasningslån mere end fordoblet sammenlignet med samme måned 
sidste år, mens udestående lån i form af fastforrentede lån var faldet godt 
7 pct.2 Dermed udgjorde rentetilpasningslån 25 pct. af de samlede ude-
stående realkreditlån i juni 2002 mod godt 12 pct. i juni 2001. Hidtil har 
den effektive rente på rentetilpasningslån ligget godt 2 pct.enheder under 
renten på langtløbende realkreditlån3. Lavere rente reducerer finansie-
ringsomkostningerne ved køb af ny bolig og vil derfor bidrage til at øge 
efterspørgslen, hvorved kontantprisen presses op. 

Siden majredegørelsen er de lange realkreditrenter faldet med knap ¼ 
pct.enhed, mens de korte renter har ligget nogenlunde stabilt. Dermed 
ligger renterne fortsat under niveauet fra 2000 og 2001. Dette forhold 
medvirker til at underbygge forventningen om en vis stigning i kontant-
prisen i 2002 og 2003. 

2 Disse tal er udtryk for såvel tilgang som afgang af de forskellige typer realkredit-
obligationer, herunder som følge af konverteringer af eksisterende fastforrentede lån. 
3 I modsætning til fastforrentede langtløbende realkreditlån indebærer rentetilpasnings-
lån en risiko for højere fremtidige ydelser, såfremt renten stiger. Derfor vil valg af finan-
sieringsform i forbindelse med køb af ejerbolig i høj grad komme til at afhænge af de 
forventede fremtidige renter på rentetilpasningslån sammenlignet med den aktuelle rente 
på et fastforrentet langtløbende realkreditlån og de forventede fremtidige muligheder for 
konverteringer.
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Antallet af kundgjorte tvangsauktioner er steget igennem det sidste år, 
og det er særligt tvangsauktioner over enfamiliehuse, der har bidraget til 
stigningen, jf. figur 3.5b. Denne udvikling understøtter indtrykket af en 
vis afmatning af ejendomsmarkedet. Historisk set ligger antallet af tvangs-
auktioner dog fortsat på et ganske lavt niveau, og målt i absolutte størrel-
ser er der kun tale om beskedne stigninger. Samtidig er der god overens-
stemmelse med den mere afdæmpede prisudvikling for enfamiliehuse end 
for ejerlejligheder. 

Skattestoppet indeholder et nominelt loft over ejendomsværdiskatterne 
på 2001-niveau plus maksimalt 5 pct. Endvidere er der lagt op til at sikre, 
at grundejerne ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt i 2003 som følge af 
meget store stigninger i grundskylden. Disse forhold trækker alt andet lige 
i retning af lavere reale udgifter for ejerboliger. Her er dog først og 
fremmest tale om en effekt på boligefterspørgslen, som kun gradvist op-
bygges i takt med en stigning i boligpriserne, og det vurderes, at der inden 
for prognoseårene ikke vil være en nævneværdig opadgående effekt på 
boligefterspørgslen og kontantprisen. 

Boliginvesteringerne 
Boliginvesteringerne skønnes at falde med 2 pct. i 2002 og at stige med 
1½ pct. i 2003 efter et fald på 13,5 pct. i 2001. Det er en nedjustering på 
4 pct.enheder for 2002 og 1 pct.enhed for 2003, hvilket først og frem-
mest kan henføres til svage boliginvesteringer i første kvartal 2002 samt 
en lidt svagere udvikling end ventet i indikatorer for boligbyggeriet i løbet 
af de sidste par måneder. 

De foreløbige nationalregnskabstal for første kvartal 2002 viste et fald i 
boliginvesteringerne på 2,3 pct. i forhold til fjerde kvartal 2001, jf. figur 
3.6a. Samtidig betyder revision af tallene for boliginvesteringerne for 
2001, at overhænget ved indgangen til 2002 er svagt negativt mod tid-
ligere svagt positivt. Dermed lå boliginvesteringerne i første kvartal 2002 
2½ pct. under niveauet for 2001. 
De seneste par måneder har indikatorerne for byggesektoren udviklet sig i 
svagt negativ retning, og fra april til juli er den sammensatte konjunktur-
indikator for bygge- og anlægssektoren således faldet 4 enheder til nettotal 
–16, jf. figur 3.6b. Det påbegyndte etageareal, der er et væsentligt pejle-
mærke for udviklingen i boliginvesteringerne, har udviklet sig svagt igen-
nem sidste del af 2001 og første kvartal 2002. En tendens til efterfølgende 
oprevisioner indebærer dog, at den seneste udvikling i antallet af påbe-
gyndelser skal tages med forbehold, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2002.
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Figur 3.6a. Boliginvesteringerne og det 
påbegyndte etageareal. 

Figur 3.6b. Konjunkturindikator for 
bygge- og anlægssektoren. 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion for påbegyndt etageareal i figur 3.6a samt for indikator 
for ordrebeholdningen for boligbyggeri i for figur 3.6b.  

Kilde: Danmarks Statistik. 

Et usikkerhedsmoment knytter sig til effekterne af nedsættelsen af den 
kommunale grundkapital i det almene boligbyggeri4. Her er tegn på, at 
usikkerhed om ikrafttrædelsestidspunktet for nedsættelsen gav anledning 
til en vis forsinkelse i tilsagnsgivningen i 2001, hvilket efter al sand-
synlighed vil påvirke igangsættelsen af nyt byggeri. Indberetninger 
vedrørende det almene boligbyggeri viser således, at antallet af tilsagn i 
efteråret 2001 faldt til ca. halvdelen af niveauet fra samme periode året 
før, mens antallet af tilsagn i første halvår 2002 har ligget ca. 70 pct. 
højere end i samme periode i 2001, jf. figur 3.7a. Tallene for det almene 
boligbyggeri viste desuden i andet kvartal 2002 en svag tendens i retning 
af et større antal påbegyndelser, hvilket understøtter forventningen om en 
stigning i antal påbegyndelser i 2002. 

Samlet set ventes nedsættelsen af den kommunale grundkapital og 
kvoteforøgelsen for det støttede andelsboligbyggeri at give anledning til 
en forøgelse af det støttede boligbyggeri5. Det skal bemærkes, at det langt 
fra vil være alle projekterede boliger i 2002, der påbegyndes og fuldføres 
inden årets udgang. Dermed kommer en væsentlig del af aktivitets-
virkningen først i 2003. 

4 Det almene boligbyggeri repræsenterer sammen med det øvrige støttede boligbyggeri 
godt 40 pct. af det samlede boligbyggeri opgjort efter antal boliger. 
5 Som et led i kommuneaftalen for 2003 ophører den særlige adgang, som kommunerne 
i 2001 og 2002 havde til at lånefinansiere grundkapitalindskuddet. 
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Figur 3.7a. Tilsagn og påbegyndelser i det 
kommunale almene boligbyggeri. 

Figur 3.7b. Boliginvesteringerne og den 
relative kontantpris. 
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Anm.: I figur 3.7a er tilsagn og påbegyndelser vist som 12 måneders glidende gennem-
snit, og der er medtaget familie-, andels-, ungdoms- og ældreboliger.  

Kilde: Erhvervs- og boligstyrelsen og ADAM´s databank.

På det boligmæssige område indeholder finanslovforslaget for 2003 
initiativer vedrørende ungdomsboliger, offentlig byfornyelse samt privat 
byggeri af lejeboliger. Der afsættes 1 mia.kr. over de kommende 5 år til 
støtte til byggeri af ungdomsboliger, hvoraf de 100 mio.kr. tildeles i 
2003. Det offentliges andel i byfornyelsesindsatsen sænkes fremover med 
250 mio.kr. Desuden afsættes midler til et styrket privat lejeboligbyggeri 
svarende til en årlig investeringsramme på cirka 1 mia.kr. 

Den forholdsvis moderate udvikling i nybyggeriet antyder, at der ikke 
er markante incitamenter til at bygge nye boliger, og at kontantprisen 
dermed ikke ligger voldsomt over omkostningerne ved at bygge nyt. Her 
kan manglen på egnede byggegrunde i særligt hovedstadsområdet dog 
presse det samlede kontantprisindeks i vejret, uden at det af den grund 
giver anledning til væsentligt forøget byggeri, jf. boks 3.36. Samlet set må 
kontantpriserne imidlertid vurderes at ligge lidt højere end omkostnin-
gerne ved at bygge nyt, hvilket taler for en underliggende styrkelse af byg-
geaktiviteten. 

6 På kort sigt vil omfanget af nybyggeri ikke afgørende kunne påvirke beholdningen af 
boliger, hvorfor kontantprisen vil være bestemt af boligefterspørgslen – og dermed især 
af indkomst- og renteforhold. 
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Boks 3.3. Udnyttelsen af arealer i Københavnsområdet. 
En væsentlig del af forklaring på højere boligpriser i Københavnsområdet end i resten 
af landet er manglen på egnede byggegrunde, der betyder, at øget boligefterspørgsel 
ikke i samme omfang som i resten af landet efterkommes igennem øget boligbyggeri. 

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris i Københavnsområdet – forstået som 
Københavns Amt samt Københavns og Frederiksberg kommuner – er omtrent 
dobbelt så høj som i en mellemstor provinskommune som eksempelvis Fredericia eller 
Viborg. Ikke desto mindre blev kun godt 8 pct. af de i alt cirka 16.000 påbegyndte 
boliger i 2001 påbegyndt i Københavnsområdet. Mens Københavnsområdet direkte 
oplevede faldende befolkningstal mellem 1970 og 1990, er befolkningstallet i 
Københavnsområdet steget siden 1991, og siden 1995 har befolkningstilvæksten været 
en smule kraftigere end i den øvrige del af landet. I dag bor lige godt 22½ pct. af 
befolkningen i Københavnsområdet.  

Man kan danne sig et indtryk af mulighederne for boligbyggeri i Københavns-
området ved at betragte udnyttelsen af arealerne. Ikke overraskende udgør byzone en 
væsentlig større del af arealerne tættest på Københavns centrum, ligesom disse arealer 
er tættere bebygget, herunder i form af en højere andel af etageboliger, jf. tabel a.

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) opgør en såkaldt boligrummelighed, som er 
antallet af nye boliger, der kan etableres inden for rammerne af gældende kommune-
planer. Denne opgørelse indikerer, at der i Københavnsområdet potentielt kan 
etableres ca. 42.000 nye boliger inden for rammerne af gældende kommuneplaner. 
Det svarer til en udvidelse af boligmassen med godt 6½ pct. Ca. 24.000 af denne 
boligrummelighed er i form af fortætning, dvs. muligheden for at etablere flere boliger 
på areal, der allerede er (delvist) bebygget. Til sammenligning har der i de sidste 10 år 
været en nettotilgang af boliger på ca. 11.500 i Københavnsområdet, og der er blevet 
bygget ca. 20.000 boliger. Uanset en tættere bebyggelse af arealerne i Københavns-
området end i resten af landet peger disse tal umiddelbart i retning af et potentiale for 
øget boligbyggeri i Københavnsområdet. 

Tabel a. Kommuneplaner og boligbebyggelse i hovedstadsregionen, per 1.1.2000 
Byzone,

pct. af 
areal

Boliger/
bolig-
areal 1)

Andel af 
etage-

bol.,
pct.

Kvm.
per

bolig

Bolig-
rumme-
lighed 2)

I pct. af 
eksist.

boliger

Kbh. + Frb. Komm..... 92,5 9.774 93,2 78,8 27.738 8,4
Kbh. Amt, ”indre” ...... 85,7 2.259 58,5 94,2 6.263 4,4
Kbh. Amt, ”ydre” ......  33,5 1.771 47,9 101,1 7.700 5,4
Frederiksborg Amt...... 13,2 1.229 30,0 115,2 12.837 8,6
Roskilde Amt.............. 15,2 1.221 30,0 113,3 16.320 16,7
Anm.: Til den ”indre” del af Københavns Amt er regnet Brøndby, Gentofte, Glad
 saxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre og Rødovre kommuner, mens de øvrige 
 kommuner i amtet er henregnet til den ”ydre” del. 
1) Boligareal er det areal (målt i kvadratkilometer) som i kommuneplanerne er 
 udlagt til boligområde. 
2)  HUR´s opgørelse over antal nye boliger, der kan etableres indenfor den 
 gældende kommuneplaner. Det inkluderer muligheden for fortætning. 

Kilde: HUR statistisk årbog 2001. 
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3.4. Erhvervsinvesteringer  
I 2002 og 2003 ventes de samlede private erhvervsinvesteringer at vokse 
med henholdsvis 0,2 pct. og 3,4 pct. efter en fremgang på 3 pct. i 2001, 
jf. tabel 3.5. Erhvervsinvesteringerne er dermed nedjusteret i forhold til 
Økonomisk Redegørelse, maj 2002 med 1,4 pct.enheder i 2002 og 0,4 
pct.enheder i 2003, hvilket blandt andet skal ses i lyset af den seneste 
udvikling i nationalregnskabet. Erhvervsinvesteringerne bidrager ikke til 
BNP-væksten i 2002, mens bidraget i 2003 er 0,6 pct.enheder. Væksten i 
2003 skyldes blandt andet en forventning om styrkede internationale 
konjunkturer i andet halvår 2002 og i 2003. 

Kapacitetspresset i økonomien - målt ved outputgabet - er stadig rela-
tivt højt, hvilket kan pege på behov for en vis udbygning af kapitalappara-
tet. Investeringskvoten i den private sektor, som erfaringsmæssigt er tæt 
korreleret med outputgabet, ligger også relativt højt, men ventes at være 
stort set uændret i 2002 og 2003, jf. figur 3.8a. Investeringskvoten for 
materielinvesteringer ligger i 2002 og 2003 historisk højt, jf. figur 3.8b,
på trods af, at den falder en smule i forhold til 2001. Investeringskvoten 
for bygge- og anlægsinvesteringer vil ligge på omtrent samme niveau i 
2002 som i 2001, jf. figur 3.8b, men stige svagt i 2003. 

Tabel 3.5. Private erhvervsinvesteringer. 
2001 Gnst. 91-01 2001 2002 2003 

Mia. 1995-kr. ----------- Årlig realvækst i pct. -----------
Samlede erhvervsinvest .......   200,1 4,4 3,0 0,2 3,4 
- heraf materiel ................... 153,0 6,0 5,3 0,0 3,5 
- heraf bygninger og anlæg .. 47,0 0,6 -2,4 0,8 3,0 
Konjunkturfølsomme inv1) .. 165,2 5,0 3,8 -0,6 5,8 
- heraf materiel ................... 136,3 5,8 5,1 0,4 5,2 
- heraf bygninger og anlæg  28,8 2,2 -0,9 -5,1 8,7 
Særlige investeringer2) .......... 34,9 2,2 -0,4 3,6 -7,5
- heraf skibe og fly .............. 6,1 12,8 -8,1 -18,8 -30,0 

1) Fortrinsvis byerhvervenes investeringer. 
2) Fortrinsvis investeringer i energisektoren, transport (inkl. skibe og fly) og 

kommunikation. 
Kilde : Danmarks Statistik, egne beregninger og skøn. 

De konjunkturfølsomme investeringer 
De konjunkturfølsomme investeringer ventes under ét at falde med 0,6 
pct. i 2002 og stige med 5,8 pct. i 2003 i takt med, at væksten tager til.
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Figur 3.8a. Investeringskvote i den private 
sektor og outputgab.   

Figur 3.8b. Investeringskvoter i den priva-
te sektor.  
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Anm.: Kvoterne er beregnet som erhvervenes investeringer i forhold til bruttoværditil-
væksten.

Kilde: ADAM´s databank, egne beregninger og skøn. 

Faldet i 2002 kan både henføres til et fald i de konjunkturfølsomme 
materielinvesteringer og et fald i bygge- og anlægsinvesteringerne. I for-
hold til majredegørelsen er der sket en nedjustering på 2,0 pct.enheder i 
2002 og 0,3 pct.enheder i 2003. 

Nationalregnskabet for første kvartal 2002 viste en betydelig nedgang i 
materielinvesteringerne, som udgør 80 pct. af de konjunkturfølsomme 
investeringer, jf. figur 3.9a. Nedgangen skal dog ses i lyset af et meget højt 
niveau i fjerde kvartal 2001. 

Ordreindgangen i investeringsgodeindustrien og industriens investe-
ringsplaner er steget i andet kvartal, jf. figur 3.9b, hvilket understøtter, at 
de konjunkturfølsomme materielinvesteringer igen vil begynde at vokse 
hen mod slutningen af året. 

De konjunkturfølsomme bygge- og anlægsinvesteringer faldt i første 
kvartal 2002, hvilket er medvirkende til, at væksten for 2002 som helhed 
nedjusteres til -5,1 pct. mod 0 pct. i majredegørelsen. Der ventes en jævnt 
stigende profil gennem den resterende del af 2002, men det lave niveau i 
første kvartal medfører negativ årsvækst fra 2001 til 2002. 

Det påbegyndte erhvervsbyggeri er faldet en del i den forløbne del af 
året, hvilket understøtter et fald i de konjunkturfølsomme bygge- og an-
lægsinvesteringer, jf. figur 3.10a. Endvidere peger den sammensatte kon 
junkturindikator i retning af en moderat investeringsudvikling gennem 
2002, idet den er faldet noget gennem den forløbne del af 2002, jf. figur 
3.10b.
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Figur 3.9a. Import af investeringsgoder, 
omsætning i investeringsgodeindustri og 
materielinvesteringer ekskl. skibe og fly. 

Figur 3.9b. Ordreindgang i investerings-
godeindustrien ekskl. skibsværfter og 
industriens ændringer i inv.planer.  
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Anm.: Sæsonkorrigerede tal og i figur 3.8a også tremåneders glidende gennemsnit. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det ventes imidlertid, at de konjunkturfølsomme investeringer vokser 
igen mod slutningen af året i takt med det økonomiske opsving, og den 
samlede stigning gennem 2003 ventes at blive 5,8 pct., jf. tabel 3.5. 

Figur 3.10a. Påbegyndt erhvervsbyggeri 
og konjunkturfølsomme byggeinvesterin-
ger. 

Figur 3.10b. Sammensat konjunkturindi-
kator for henholdsvis industri- og bygge- 
og anlægsvirksomhed. 

50

75

100

125

150

175

200

50

75

100

125

150

175

200

Påbegyndt erhvervsbyggeri (kvm.)
Investeringer, konjunkturfølsomt byggeri

Indeks 1995=100 Indeks 1995=100

90   91  92  93  94   95  96   97  98  99   00  01  02 -20

-15

-10

-5

0

5

10

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Industri Bygge- og anlægsvirksomhed

Pct. (nettotal) Pct. (nettotal)

98             99               00               01               02

Anm.: Sæsonkorrigerede tal. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

De særlige investeringer 
De særlige investeringer omfatter de offentlige erhvervsmæssige investe-
ringer i infrastruktur mv., investeringer i energisektoren og investeringer i 
skibe og fly. De særlige investeringer faldt med 0,4 pct. i 2001, og ventes 
at stige med 3,6 pct. i 2002 og falde med 7,5 pct. i 2003.
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Efter et samlet fald i investeringerne i skibe og fly i 2001 på 8,1 pct., 
ventes der et fald i 2002 på yderligere knap 20 pct. og et fald i 2003 på 30 
pct. Investeringsaktiviteten i Nordsøen i 2002 er medvirkende til, at de 
særlige investeringer bidrager positivt til de samlede erhvervsinvesteringer 
i 2002 men negativt i 2003.

Lagerinvesteringerne ventes at bidrage til væksten i BNP med -0,2 
pct.enheder i 2002 og 0,0 pct.enheder i 2003 efter at have bidraget med 
0,4 pct.enheder i 2001. 

3.5. Udenrigshandel, betalingsbalance og udlandsgæld
Verdenshandlen steg svagt i første kvartal i år efter kontinuerlige fald si-
den fjerde kvartal 2000. Niveauet for verdenshandlen ligger dog fortsat 
omkring 1 pct. under gennemsnittet for 2001, hvor verdenshandlen faldt 
for første gang siden 1982. Alligevel ventes den danske eksport af varer og 
tjenester i år at vokse realt med 4¼ pct. eller ½ pct.enhed mere end skøn-
net i Økonomisk Redegørelse, maj 2002.

Opjusteringen kan primært henføres til nye statistiske oplysninger, der 
har givet anledning til reviderede skøn for blandt andet eksporten af indu-
strivarer samt for turisme mv. Realvæksten i den samlede import af varer 
og tjenester i år er opjusteret ¼ pct.enhed til knap 4 pct. afledt af blandt 
andet opjusteringerne af væksten i eksporten af industrivarer og turisme 
mv. samt en betydelig stigning i importen af energivarer siden årsskiftet.   
 Overskuddet på vare- og tjenestebalancen er i perioden 1998-2001 
forbedret med 63 mia. kr. og udgjorde 86¼ mia. kr. i 2001 primært af-
ledt af udviklingen i nettoeksporten af industri- og landbrugsvarer samt 
øvrige tjenester (søtransport). Overskuddet ventes at falde i år til 84 mia. 
kr. Det skyldes en bytteforholdsforringelse på 1¼ pct. foranlediget af 
blandt andet faldende eksportpriser på landbrugsvarer og faldende fragtra-
ter på søtransport – en effekt som forstærkes af den svækkede dollarkurs, 
som tillige påvirker eksportværdien af energivarer (olie og naturgas) nega-
tivt. I 2003 ventes overskuddet på vare- og tjenestebalancen at stige til 92 
mia. kr.
 Saldoen på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 6 
mia. kr. til 31½ mia. kr. i 2002. Det er nettoresultatet af nedjusteringer af 
overskuddet på vare- og tjenestebalancen med 9¼ mia. kr. og nedjuste-
ring af overførsler til udlandet på 3¼ mia. kr. I 2003 ventes et betalings-
balanceoverskud på 35 mia. kr. eller 7¼ mia. kr. mindre end i maj. 
 Udlandsgælden ventes ultimo 2002 og 2003 at udgøre henholdsvis 14 
pct. og 11 pct. af BNP. Opjusteringen på ½ og 1 pct.enhed i prognose-
årene i forhold til maj kan henføres til de nedjusterede vare- og tjeneste-

Økonomisk Redegørelse  August 2002 77
 



Kapitel 3 – Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

balanceoverskud. Det skal bemærkes, at der i skønnene for 2002 og 2003 
ikke er inkluderet værdireguleringer på Danmarks aktiver og passiver over 
for udlandet. Et meget usikkert skøn peger p.t. i retning af værdiregule-
ringer i udlandets favør på omkring 1¾ pct. af BNP ultimo 2002, hvor-
ved udlandsgælden på trods af det betydelige betalingsbalanceoverskud i 
givet fald kun reduceres til omkring 15¾ pct. af BNP ultimo 2002. 

Udviklingen i eksporten 
Danske eksportører af industrivarer oplevede i 2001 et mindre eksport-
markedsfald, men formåede alligevel at opretholde et stort set stabilt eks-
portniveau året igennem. Realvæksten på 2½ pct. i 2001 var således pri-
mært afledt af et niveaumæssigt overhæng fra sommeren 2000, jf. figur 
3.11a.

Figur 3.11a. Eksporten af industrivarer. Figur 3.11b. Indgang og beholdning af 
eksportordrer i industrien. 
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Anm.: Ordreindgang og -beholdning er seksmåneders glidende gennemsnit. 
Kilde: ADAM´s databank og egne beregninger. 

Industrieksporten steg svagt i første kvartal i år, og en foreløbig opgø-
relse over udviklingen i andet kvartal peger på yderligere fremgang, drevet 
af blandt andet udviklingen inden for kemiske produkter, herunder far-
maceutiske, og maskiner. Bedømt på ordrebøgerne er der ikke udsigt til 
væsentlige stigninger i industrieksporten i de nærmeste måneder. Indu-
striens beholdning af eksportordrer har de seneste måneder udvist en fal-
dende tendens, mens ordreindgangen har været forholdsvis stabil, jf. figur 
3.11b.

Der ventes i år en realvækst i industrieksporten på 4¼ pct., hvilket in-
debærer en forholdsvis svag udvikling i den resterende del af året. Ven-
dingen i de internationale konjunkturer skønnes imidlertid at trække op 
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til næste år, hvor en jævn stigning gennem året skønnes at resultere i en 
gennemsnitlig vækstrate på 6 pct. 

Dansk industri har de senere år vundet eksportmarkedsandele efter en 
årrække med betydelige tab, jf. tabel 3.6. Denne udvikling skal ikke 
mindst ses i lyset af udviklingen i den indenlandske efterspørgsel. I perio-
den 1996-1998 steg den indenlandske efterspørgsel betydeligt, og med-
virkede dermed til at dæmpe eksportvæksten blandt andet som følge af 
kapacitetsbegrænsninger. Siden 1999 har den indenlandske efterspørgsel 
udviklet sig forholdsvis afdæmpet, hvorved der har været rum til at vinde 
markedsandele. Det skønnes også at blive tilfældet i år, mens der i 2003 
ventes tab af markedsandele, som følge af kapacitetssituationen samt 
svækkelser af lønkonkurrenceevnen. 
 De danske lønninger har siden 1996 udviklet sig kraftigere end de 
udenlandske, men effekten heraf er blevet modgået af fald i den effektive 
kronekurs i årene 1996-1997 og 1999-2000. I 2001 steg den effektive 
kronekurs. Det ventes også at blive tilfældet i år og næste år. Den kraftige-
re lønudvikling i Danmark end i udlandet vil dermed få fuld effekt på 
lønkonkurrenceevnen, som ventes svækket både i år og næste år. 

Tabel 3.6. Udviklingen i markedsandele og lønkonkurrenceevne.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
---------------------------------- Pct. --------------------------------

Eksportmarkedsvækst ...... 6,7 10,1 10,4 5,8 11,9 -0,1 1,4 7,8 
Industrieksport................ 3,0 6,6 5,3 7,5 12,8 2,6 4,3 6,0 
Markedsandele ................ -3,7 -3,5 -5,1 1,7 0,9 2,7 2,9 -1,8
Arb.omk. pr. time: 
- Danmark ...................... 3,7 3,9 4,1 4,5 4,4 4,6 4,2 4,1 
- Udlandet....................... 3,6 3,5 2,4 2,3 3,3 3,2 3,1 3,1 
Effektiv kronekurs ........... -1,0 -2,8 1,3 -1,6 -4,1 1,3 1,0 0,9 
Lønkonkurrenceevne....... 0,9 2,4 -2,9 -0,5 3,1 -2,6 -2,0 -1,9

Kilde: EU-kommissionen, OECD og egne beregninger.      

Eksporten af landbrugsvarer faldt markant i første halvår 2001, mens 
blandt andet udbruddet af mund- og klovsyge i flere europæiske lande gav 
anledning til en væsentlig stigning i årets sidste to kvartaler. Realvæksten 
for året som helhed blev på 1 pct. Landbrugseksporten faldt betydeligt i 
første kvartal i år, mens foreløbige tal for andet kvartal peger på fremgang. 
For året som helhed ventes en realvækst i landbrugseksporten på 2 pct., 
hvilket afspejler et stort set konstant eksportniveau den resterende del af 
året som følge af et betydeligt niveaumæssigt overhæng ved indgangen til 
2002. Udbruddet af Newcastle Disease i en række danske fjerkræbesæt-
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ninger er forudsat kun i beskedent omfang at påvirke den samlede danske 
landbrugseksport.    
 Den samlede reale vareeksport voksede ¾ pct. i 2001 holdt nede af 
udviklingen i eksporten af energivarer der faldt med 11½ pct., som følge 
af produktionsnedgang i Nordsøen efter eksplosionsulykken i maj. Pro-
duktionen af energivarer er de seneste måneder normaliseret, og eksporten 
har i første halvår 2002 udviklet sig som ventet. Den i maj skønnede 
vækst på 9¼ pct. i år og 8¾ pct. i 2003 er således fastholdt.
 I år og næste år ventes en vækst i den samlede reale vareeksport på 4¼ 
og 5 pct., jf. figur 3.12a. Opjusteringen på ¾ pct.enhed i år i forhold til 
maj kan primært henføres til udviklingen i industrieksporten. 
 De seneste par års kraftige vækst i den samlede eksport af tjenester 
ventes i 2002 og 2003 afløst af en mere afdæmpet udvikling, jf. figur 
3.12b.

Indenfor tjenestesektorerne er der dog fortsat betydelige bevægelser. 
Således steg eksporten fra turistsektoren i første kvartal i år 40 pct. å/å, 
hvilket blandt andet kan tilskrives en kraftig udvikling i omfanget af valu-
tatransaktioner som følge af overgangen til euro. Disse transaktioner po-
steres teknisk under sektoren turisteksport- og import. Stigningen fra 
turistsektoren modgås af udviklingen i eksporten af øvrige tjenester, der i 
første kvartal i år lå knap 22 pct. under årsniveauet for 2001, mens eks-
porten fra søtransport som ventet har udviklet sig mere stabilt.

Figur 3.12a. Eksport og import af varer.   Figur 3.12b. Eksport og import af tjenester
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Kilde: ADAM´s databank og egne beregninger. 

Udviklingen i importen 
Importen af industrivarer udviklede sig med en vækst på 1¼ pct. for-
holdsvist svagt i 2001, afledt af den afdæmpede vækst i den indenlandske 
efterspørgsel og i eksporten af industrivarer. Kemiske produkter, herunder 
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medicinske og farmaceutiske, medvirkede til at trække væksten i industri-
importen op, mens maskiner med et fald på 3¼ pct. trak ned.  

Industriimporten er i år – med en svag stigning i første kvartal og en 
lidt kraftigere vækst i andet kvartal – forløbet parallelt med industrieks-
porten. For året som helhed og næste år ventes en vækst på 3¾ og 5¾ 
pct. Opjusteringen på ½ pct.enhed i år i forhold til maj, er blandt andet 
afledt af opjusteringen af industrieksporten.   

Efter at have været faldende siden 1998, sidste år med 1¼ pct., er der i 
år udsigt til en vækst i importen af energivarer på omkring 2½ pct. Den 
markante opjustering på 7½ pct.enheder siden maj kan henføres til nye 
statistiske oplysninger, der viser en betydelig stigning i årets første kvartal, 
og en fastholdelse af niveauet i andet kvartal.  

Den samlede vareimport ventes i 2002 og 2003 at vokse henholdsvis 
4¼ og 5 pct., jf. figur 3.12a. 

Importen af tjenester udviklede sig gennem 2001 forholdsvist stabilt, 
og stigningen på 14½ pct. realt var således udtryk for et tilsvarende ni-
veaumæssigt overhæng ved indgangen til året. I år og næste år ventes tje-
nesteimporten at vokse 2¾ og 5½ pct., jf. figur 3.12b. Nedjusteringen i 
år på 1¼ pct.enhed i forhold til maj er afledt af et betydeligt fald i første 
kvartal i importen af øvrige tjenester – et fald der delvist modgås af den 
kraftig stigning i importen fra turistsektoren, som følge af valutatransakti-
onerne ved overgangen til euroen. 

Nettoeksporten reducerede BNP-væksten i 2001 med 0,1 pct.enhed. I 
år og næste år ventes nettoeksporten at bidrage svagt positivt til BNP-
væksten med henholdsvis 0,3 og 0,2 pct.enheder. 

Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgælden 
I 1998 viste saldoen på betalingsbalancens løbende poster et underskud 
på 10¼ mia. kr. I 2001 var underskuddet vendt til et overskud på 34¼ 
mia. kr. svarende til en ændring på 3½ pct. af BNP, jf. tabel 3.7.
 Overskuddet på vare- og tjenestebalancen udgjorde 86¼ mia. kr. i 
2001 eller 6,4 pct. af BNP, hvilket kun er overgået i den dybe lavkon-
junktur i 1992 og 1993, hvor overskuddet var 6,6 og 6,8 pct. af BNP.
 Nettoeksporten af landbrugsvarer er i perioden 1998-2001 øget med 
8¾ mia. kr. og repræsenterede sidste år en værdi på 44¼ mia. kr. Den 
reale nettoeksport af landbrugsvarer er i perioden steget med ¼ pct., og 
væksten har således næsten udelukkende været afledt af bytteforholds-
forbedringer. Siden februar i år har eksportprisen på landbrugsvarer været 
faldende, og der er således tegn på en normalisering af priserne på animal-
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ske fødevarer efter udbruddet af mund- og klovsyge i flere europæiske 
lande sidste år. Importprisen på landbrugsvarer har omvendt været sti-
gende siden fjerde kvartal 2001, afledt af ugunstige vejrforhold i Sydeu-
ropa, der har drevet prisen på frugt og grøntsager op. Nettoeksporten af 
landbrugsvarer ventes således i år at reducere betalingsbalanceoverskuddet 
med 2¼ mia. kr. i forhold til 2001.  

Underskuddet på nettoeksporten af industrivarer i værdier er i perio-
den 1998-2001 reduceret fra knap 22 til 5¾ mia. kr., og har således med-
virket til en forbedring af handels- og betalingsbalancesaldoen på knap 
16¼ mia. kr. Den reale nettoeksport af industrivarer er i perioden forøget 
med knap 12½ mia. 1995-kr. og forklarer dermed lidt over 75 pct. af den 
værdimæssige stigning. Den resterende ændring kan henføres til byttefor-
holdsforbedringer. I år ventes en stort set uændret nettoindustrieksport 

Tabel 3.7. Ændringer i betalingsbalancens løbende poster siden 1998. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2003 

Mia.kr. --- Ænd. i forhold til 1998, mia.kr. --- Mia.kr.

Handelsbalancen ............... 14,1 19,3 27,8 30,2 28,4 33,8 47,9
- Landbrugsvarer ............... 35,5 1,5 4,0 8,8 6,5 7,6 43,1
- Energivarer...................... -1,3 3,0 13,6 9,7 11,3 14,3 13,0
- Industrivarer ................... -21,9 11,1 11,2 16,2 16,3 17,2 -4,7
- Andre varer ..................... 1,7 3,6 -1,0 -4,6 -5,7 -5,3 -3,6

Tjenestebalancen ............... 9,2 14,7 24,9 32,8 32,4 34,9 44,2
- Turister........................... -0,7 0,3 1,5 3,4 5,7 6,5 5,8 
- Øvrige............................. 9,9 14,4 23,4 29,4 26,7 28,5 38,4
Vare- og tjenestebalancen .. 23,3 34,0 52,7 62,9 60,8 68,7 92,0

Løn- og formueindkomst... -18,4 1,8 -10,7 -11,6 -11,2 -13,1 -31,5 
EU-betalinger, netto.......... -3,4 1,3 0,2 0,7 -2,9 -3,4 -6,8
Andre løbende overførsler.. -11,8 -6,7 -11,2 -7,5 -5,0 -7,0 -18,8 

Løbende poster, i alt .......... -10,2 30,5 30,9 44,6 41,7 45,3 35,0
Do. i pct. af BNP .............. -0,9 2,6 2,5 3,4 3,2 3,3 2,4 

Kilde: ADAM´s databank og egne beregninger. 

værdi i forhold til 2001, mens der i 2003 er udsigt til en mindre stigning, 
afledt af både øget real nettoeksport og stigende bytteforhold.

På tjenestebalancen er posten øvrige tjenester, der primært udgøres af 
søtransport, forbedret 29½ mia. kr. i perioden 1998-2001. Af værdistig-
ningen kan omkring halvdelen henføres til øget real nettoeksport, mens 
den resterende del primært er afledt af den i perioden kraftige styrkelse af 
dollaren, som søtransport afregnes i. En svækkelse af dollaren blev i maj 
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anført som en risikofaktor med hensyn til overskuddet på tjenestebalan-
cen. Faldet er indtruffet, og i kombination med faldende fragtrater siden 
årsskiftet, er bidraget fra nettoeksporten af øvrige tjenester nedjusteret 
med 6 mia. kr. i forhold til majvurderingen. 
 Der ventes således samlet set et overskud på betalingsbalancens løben-
de poster i år og næste år på henholdsvis 31½ og 35 mia. kr. svarende til 
2,3 og 2,4 pct. af BNP, jf. tabel 3.8.

Udlandsgælden ventes ultimo 2002 og 2003 at udgøre henholdsvis 14 
og 11 pct. af BNP. Opjusteringen på ½ og 1 pct.enhed i forhold til maj 
kan henføres til de nedjusterede overskud på vare- og tjenestebalancen. 
Det skal bemærkes, at der i skønnene for 2002 og 2003 ikke er inkluderet 
værdireguleringer på Danmarks aktiver og passiver overfor udlandet. Et 
meget usikkert skøn peger – med de nuværende kursniveauer for værdi-
papirer – i retning af værdireguleringer i udlandets favør på omkring 1¾ 
pct. af BNP ultimo 2002, hvorved udlandsgælden på trods af det betyde-
lige betalingsbalanceoverskud kun reduceres til omkring 15¾ pct. af BNP 
i år.

Tabel 3.8. Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgælden. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

---------------------------- Mia.kr. --------------------------- 
Løbende poster, i alt ................ -10,2 20,2 20,6 34,3 31,5 35,0 
Do. i pct. af BNP .................... -0,9 1,7 1,6 2,6 2,3 2,4 
Udlandsgæld, ultimo ............... 299,0 163,0 177,0 224,0 192,5 157,4 
Do. i pct. af BNP .................... 25,9 13,4 13,7 16,7 13,9 10,9 

Kilde: ADAM´s databank og egne beregninger. 
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Appendiks 3.1. 
Aktiekurser og privat forbrug
ADAM´s forbrugsfunktion implicerer, at reale ændringer i formuen slår igen-
nem på det reale private forbrug med ca. 5 pct. af formueændringen det første 
år.

Aktier indgår ikke i ADAM´s formuebegreb, idet værdien af virksomhedernes 
kapitalapparat er opgjort på grundlag af den historiske udvikling i erhvervsinve-
steringerne. 

 De reale årlige ændringer i ADAM´s formuebegreb er vist i tabel 3.1 i afsnit 
3.1. Dette formuebegreb er således ikke påvirket af udviklingen i aktiekurserne. 
Det må formodes, at ændringer i aktieformuens værdi som følge af udsving i 
aktiekurserne i ret begrænset omfang slår igennem på det private forbrug, blandt 
andet fordi udsvingene ofte vil blive opfattet som midlertidige. Og hvis udsvin-
gene betragtes som mere permanente, vil forbrugsvirkningen antagelig blive 
spredt over en årrække. 

Det må endvidere antages, at den kortsigtede forbrugsvirkning er kraftigst for 
så vidt angår den del af aktieformuen, der er i husholdningernes ”direkte besid-
delse”, dvs. ekskl. aktieformuen i pensionskasser og livsforsikringsselskaber mv. 
Det er derfor forsøgt at danne et alternativt formuebegreb, der kun omfatter 
husholdningernes formue – i snæver forstand, dvs. ekskl. pensionskapitalerne i 
pensionskasser og livsforsikringsselskaber mv., men til gengæld inkl. husholdnin-
gernes (”direkte ejede”) aktier. Den samlede værdi af husholdningernes direkte 
ejede aktier (og andre ejerandelsbeviser) var ult. 2000 (inden de senere kursfald) 
370 mia. kr.  Heraf var knap halvdelen (godt 150 mia. kr.) børsnoterede. 

Et skøn over den ”direkte” nettoformue i husholdningerne er vist i tabel 
A.3.1. Det skal understreges, at der kun er tale om en helt summarisk opgørelse, 
der blot tjener til at illustrere den mulige beløbsmæssige størrelsesorden af aktie-
kursændringerne. Opgørelsen mangler den del af kapitalapparatet (inkl. lejeboli-
ger), der er i enkeltmandsvirksomheder. 

Opgørelsen af finansielle aktiver (og passiver) til kursværdien ultimo året in-
debærer, at værdien kan afvige betydeligt fra det repræsentative for den gennem-
snitlige værdi i året (som må anses for det mest relevante for den kortsigtede 
forbrugsvirkning, fordi der derfor renses for eventuelle helt midlertidige udsving 
i aktiekursen). Dette problem, der praktisk taget ikke spiller nogen rolle for for-
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muestørrelser, der (som ADAM´s formuebegreb) udvikler sig mere jævnt gen-
nem året, ses der bort fra i det følgende. 

I tabel A.3.1 er værdien af husholdningernes ”direkte ejede” aktier mv. skøn-
net at falde med 35 mia. kr. gennem 2002, hvilket er lidt mere end det anslåede 
fald gennem 2001. Endvidere modgås virkningen af aktiekursfaldet i 2002 ikke i 
samme grad af stigning i værdien af ejerboligerne, og med de anvendte forud-
sætninger falder husholdningernes nominelle nettoformue med 2½ pct. i 2002. 
Realt falder formuen i 2002 med godt 4½ pct. efter et fald på 1½ pct. i 2001, 
mens formuen i 2003 næsten er uændret realt. 

Tabel A.3.1. Husholdningernes nettoformue inkl. aktier (men ekskl. 
pensionskapitaler i pensionsinstitutter). 

Ulti-
mo

Ejerboli-
ger

Bilpark Finansiel 
nettostil-
ling ekskl. 

aktier1)

Aktier
(ekskl.
pensi-

onskapi-
taler)

I alt Nominel
ændring 
ift. året 

før

Real æn-
dring

--------------------------Mia. kr----------------------------- ----------Pct -------------- 
1998 1.170 52 - 404 283 1.101 - 0,5 -1,9 
1999 1.260 52 - 461 328 1.179   7,1   4,4 
2000 1.353 45 - 560 368 1.206   2,3 - 0,7 
2001 1.439 38 - 600 338 1.215   0,7 - 1,4 
2002 1.478 38 - 633 303 1.186 - 2,4 - 4,7 
2003 1.519 40 - 667 316 1.208   1,9   0,1 

Anm.: For søjle 1-2 er kilden ADAM´s databank. For søjle 3-4 er tallene frem til og 
med ultimo 2000 fra nationalregnskabets opgørelse af finansielle konti. For de 
følgende tre år er kolonne 3 beregnet ud fra husholdningernes nettofordrings-
erhvervelse minus deres nettoindbetalinger til pensioner (jf. bilagstabel B.10), 
hvorved der ses bort fra kursbevægelser på aktiver og passiver og eventuelle for-
skydninger i placeringsmønstret mellem f.eks. obligationer og aktier. For ko-
lonne 4 er for 2001 anvendt den kvartalsvise finansielle statistik (der kun ved-
rører børsnoterede aktier; værdien af unoterede aktier mv. er i skønnene antaget 
at udvikle sig trægere end de noterede). Ved udarbejdelsen af skønnene er det 
forudsat, at aktiekurserne ultimo 2002 vil ligge på stort set det nuværende ni-
veau. Dermed falder kurserne ca. 20 pct. gennem 2002. Der regnes med en 
kursstigning på børsnoterede aktier fra ult. 2002 til ult. 2003 på ca. 10 pct. 
Forudsætningerne svarer til, hvad der er i denne redegørelse i øvrigt er lagt til 
grund f.eks. ved beregning af aktieafkastskatten, jf. kapitel 2. 

 1) Inkl. LD og SP, men ekskl. præmie- og erstatningsreserver. 

Husholdningernes formue opgjort som i tabel A.3.1 er stort set nominelt 
uændret fra ultimo 2000 og fremefter, mens ADAM´s formuebegreb  viser en 
fortsat vækst, også realt, i alle tre år, om end den reale vækst er beskeden i 2001 
og navnlig 2002 (jf. tabel 3.1). 
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Regneeksempel med et overkantsskøn for virkningerne af fald i hus-
holdningernes aktieformue på henholdsvis 25 og 35 mia. kr. 
I tabel A.3.2 er i første søjle vist virkningen første år i ADAM af et fald i formu-
en på 25 mia. kr. Det svarer til den skønnede størrelsesorden af faldet i 2002 i 
værdien af husholdningernes direkte ejede, børsnoterede aktier. I tabel A.3.2’s 
anden søjle er vist virkningerne af et fald i formuen på 35 mia. kr. Det svarer til 
et groft skøn over faldet i 2002 i værdien af husholdningernes direkte ejede, 
såvel børsnoterede som ikke-børsnoterede aktier og andre ejerandelsbeviser (jf. 
tabel A.3.1). Det er som nævnt antaget ved skønnene, at værdien af de ikke-
børsnoterede aktier bevæger sig trægere end værdien af de børsnoterede. Der er 
ikke taget hensyn til, at lavere aktiekurser efter omstændighederne kan resultere i 
lavere provenu af beskatningen af husholdningernes aktier. Lavere skat vil i givet 
fald reducere de negativer virkninger på forbruget. 

Tabel A.3.2. Overkantsskøn for førsteårsvirkninger af et fald i hushold-
ningernes direkte ejede aktieformue

                                                  Formuefald på 
25 mia. kr. 35 mia. kr. 

Realt privat forbrug (pct.)….… - 0,2 -0,2 
Realt BNP (pct.)…………….. - 0,1 -0,1
Beskæftigelse (1.000 personer).. - 0,7 -1,0 
Betalingsbalancen (mia. kr.)…..   0,6  0,9 
De offentlige finanser 1) ……… -0,6 -0,8

Anm.: Der er tale om et isoleret dansk aktiekursfald. Der er således set bort fra negati-
ve virkninger på eksporten af et aktiekursfald i udlandet. Der er på den anden 
side også set bort fra, at renten ofte kan ændre sig (typisk falde), når aktiekur-
serne falder. Når tallene i de to søjler er ens for så vidt angår virkningerne på 
forbrug og BNP, skyldes det afrundinger. Virkningerne vil forsvinde efter nogle 
år.

1) Ekskl. virkningerne af reduceret aktieafkastskat. (Når dette ikke er medtaget, 
skyldes det, at tallet kan afhænge meget af, hvad der forudsættes om provenuet 
af aktieafkastskatten i udgangssituationen). Holdbarheden af de offentlige fi-
nanser påvirkes praktisk taget ikke, fordi effekterne er så små (omkring 0,05 
pct. af BNP).  

Som angivet i noten til tabel A.3.1 forudsættes der et fald i kurserne på de 
børsnoterede aktier på ca. 20 pct. igennem 2002. Det skal bemærkes, at de virk-
ninger, der er angivet i tabel A.3.2, må vurderes at være større end de faktiske 
direkte virkninger af faldet i værdien af børsnoterede aktier. Det skyldes, at re-
sultaterne er beregnet på ADAM, hvis formuebegreb som anført ikke omfatter 
aktier. Hvis aktier var med i ADAM´s formuebegreb, ville virkningerne af en 
given ændring i ADAM´s formue være mindre, fordi aktiekurserne svinger kraf-
tigt, og de estimerede koefficienter til virkningerne på forbruget mv. af en given 
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formueændring derfor ville blive mindre. Hertil kommer, at der som nævnt ikke 
er taget hensyn til, at husholdningernes skattebetalinger kan falde. 

Tabellens tal stemmer rimeligt overens med andre undersøgelser af virknin-
gerne af aktiekursfald. Således vises i Økonomisk Oversigt, august 2000 (Økono-
miministeriet), nogle beregninger, der angiver, at det private forbrug i Danmark 
falder med 0,1 pct. ved et fald i kurserne på husholdningernes børsnoterede 
aktier på 10 pct. (Jf. den pågældende Oversigts afsnit 7.4 Aktieformuens betyd-
ning for det private forbrug). I øvrigt angives det, at virkningerne af aktiekursæn-
dringer i Danmark er langt mindre end i USA og Storbritannien og noget min-
dre end i Italien, idet husholdningerne i Danmark ejer få aktier i forhold til i 
disse lande.  

Ses alene på de børsnoterede aktier (tabel A.3.2’s søjle 1) kan virkningerne af 
aktiekursfaldene være, at beskæftigelsen i 2002 reduceres med 700 personer, 
mens det private forbrug falder med 0,2 pct. I de efterfølgende år vil disse – 
begrænsede – virkninger efterhånden forsvinde. 

Det skal tilføjes, at værdien af aktiebeholdningerne i de private pensionsinsti-
tutter mv. udgjorde ca. 350 mia. kr. ultimo 2001. Faldet i værdien af hushold-
ningernes samlede aktiebeholdninger gennem 2002 kan dermed (med de an-
vendte forudsætninger om kursudviklingen) andrage et beløb i størrelsesordenen 
lidt over 100 mia. kr. Tages hensyn til, at (varigt) lavere aktiekurser til sin tid vil 
udløse mindre skat af pensionsudbetalingerne, bliver (netto)formuetabet af fald i 
pensionskapitalernes aktieformuer omtrentlig halveret. 

Det må formodes, at forbrugsvirkningen af ændringer i værdien af aktierne i 
pensionskapitalerne er meget beskeden på kortere sigt. Inddragelse af pensions-
formuerne øger dog usikkerheden på beregningerne. Hvis man forudsatte, at 
virkningerne af ændringer i pensionsformuen som følge af aktiekursfald også på 
kort sigt var af samme styrke som formuevirkningen i ADAM, ville virkningerne 
på privat forbrug, BNP og beskæftigelse af den senere tids aktiekursfald ikke 
længere kunne betragtes som negligeable. Som anført er det ikke sandsynligt, at 
svingninger i aktieværdierne i pensionsformuerne påvirker det kortsigtede for-
brug mere end marginalt, men den betydelige størrelse af de involverede beløb 
tilfører vurderingen usikkerhed. 

At virkningerne på forbruget af aktiekursfald er små, støttes af beregninger 
foretaget på den generelle ligevægtsmodel DREAM.  Et varigt fald i aktieformu-
en på 30 mia. kr. – omtrentligt svarende til reduktionen af husholdningernes 
direkte ejede aktieformue i 2002 – vil reducere det private forbrug med 0,1 pct., 
dvs. en lidt mindre virkning end i tabel A.3.2. Et fald i aktieformuen på 100 
mia. kr. – omtrentlig svarende til det samlede fald i aktieformuen inkl. private 
pensionskapitaler –  vil reducere det private forbrug med omkring ½ pct. Også 
her vil virkningerne forsvinde på længere sigt.  
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4. Produktion, arbejdsmarked, 
løn og priser  

Der ventes i 2002 en BNP-vækst på 1½ pct., mens der til næste år ventes en 
vækst på 2¼  pct. Sammenlignet med prognosen fra maj er der tale om en lille 
nedjustering af vækstudsigterne for de to år.  

På arbejdsmarkedsområdet er der blandt andet i lyset af den lidt svagere 
aktivitet justeret en smule i form af lidt lavere beskæftigelsesvækst og en lidt 
højere ledighed. Arbejdsstyrken ventes også at vokse lidt svagere end vurderet 
tidligere. Beskæftigelsen ventes i 2002 og 2003 øget med 6.000 og 13.000 
personer, ledigheden falder gennemsnitligt ca. 2.000 personer begge år, således 
at arbejdsstyrken øges med 4.000 og 11.000 personer. Til næste år ventes en 
gennemsnitlig ledighed på ca. 141.500 personer.

Produktiviteten i de private byerhverv ventes at vokse lidt langsommere i 
de to prognoseår sammenlignet med majvurderingen - men på niveau med det 
historiske gennemsnit.

Lønstigningstakten på det private arbejdsmarked er opjusteret med 0,1 
pct.enhed til 4,1 pct. i 2002. Det skal ses i lyset af udviklingen i den forløbne 
del af året. Stigningen i virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger er 
opjusteret tilsvarende i 2002, og desuden hævet med 0,1 pct.enhed til 4,1 pct. 
i 2003, som følge af udviklingen i de øvrige arbejdsomkostninger. På det of-
fentlige område er skønnet for stigningen i årslønnen ekskl. reststigning uænd-
ret i forhold til vurderingen i maj – 2½ pct. i 2002 og 3¼ pct. i 2003. 
  Stigningen i forbrugerpriserne ventes at aftage fra 2,4 pct. i 2001 til 2,3 
pct. i 2002. I forhold til Økonomisk Redegørelse fra maj er der tale om en 
mindre opjustering på 0,1 pct.enhed i 2002. Opjusteringen skyldes primært 
højere end ventede prisstigninger på brændsel og tjenesteydelser. I 2003 ventes 
forbrugerprisinflationen at aftage til 1,8 pct., hvilket blandt andet kan henfø-
res til en lavere dollarkurs i 2003. Derudover betyder skattestoppet, at forbru-
gerprisstigningen er 0,1 pct.enhed lavere i 2003, end hvis alle afgifter fastsat i 
kroner og øre øges i takt med prisudviklingen. 
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4.1. Produktion 
BNP-væksten skønnes at vokse med 1½ pct. i år og 2¼ pct. til næste år. 
Sammenlignet med vurderingen i maj er væksten overordnet nedjusteret 
med 0,2 pct. i år og 0,1 pct. til næste år. Sammensætningen af væksten er 
ligeledes justeret lidt sammenlignet med maj. Det private forbrug ventes 
fortsat at være den vigtigste vækstfaktor i både 2002 og 2003, jf. figur 
4.1a. I 2002 er vækstbidraget herfra opjusteret en smule, primært som 
følge af større vækst i bilkøb og detailomsætning. De private investeringer 
yder i modsætning til majvurderingen ikke længere noget positivt bidrag 
til BNP-væksten i 2002. Revisionen følger af nedjusteringen af boliginve-
steringerne og materielinvesteringerne. I takt med at den økonomiske 
vækst tager til, vil investeringsaktiviteten igen øges, så der til næste år ven-
tes et positivt vækstbidrag. I 2002 er vækstbidraget fra nettoeksporten 
øget, i kraft af at eksporten er opjusteret mere end importen. Nettoeks-
porten ventes dermed at give positive vækstbidrag i begge prognoseår.  

Figur 4.1a. Vækstbidrag til BNP 2001-
2003.  

Figur 4.1b. Udvikling i forsyningsbalan-
cen 1. kvartal 2002 NR og ØR-maj.  
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Anm.:  Figur 4.1b viser udviklingen (sæsonkorrigeret) fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal 
2002.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Nationalregnskabet (sæsonkorrigeret) viste fra 4. kvartal 2001 til 1. 
kvartal 2002 en forholdsvis svag BNP-vækst på 0,2 pct., primært trukket 
af det private forbrug og til dels eksporten. Væksten i 1. kvartal i det pri-
vate forbrug, eksporten samt importen var lidt større end antaget i maj-
vurderingen. Omvendt faldt investeringerne noget mere end ventet, lige-
som det offentlige forbrug, hvor der var ventet svag positiv vækst, jf. figur 
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4.1b 1. Udviklingen i første kvartal afspejles dermed i nogen grad i æn-
dringerne i vækstsammensætningen for 2002 sammenlignet med maj. 

Konjunktursituationen, illustreret ved Danmarks Statistiks konjunk-
turindikatorer, har i første halvår af 2002 udvist et lidt blandet billede. 
Forbrugertilliden har de første måneder af året udvist en vigende tendens, 
men er på det seneste øget en smule, jf. figur 4.2a. De sammensatte kon-
junkturindikatorer for industri og bygge- og anlægssektoren har, efter 
pæne stigninger i starten af året, på det seneste været vigende, jf. figur 
4.2b, men til gengæld har mængdeindekset for industriens omsætning 
været stigende, jf. figur 4.2a. Den sammensatte konjunkturindikator for 
servicesektoren har ikke udvist nogen klar tendens i første halvår af 2002.  

Figur 4.2a. Konjunkturindikatorer (1). Figur 4.2b. Konjunkturindikatorer (2). 
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Anm.:  Alle konjunkturindikatorer er sæsonkorrigeret undtagen for service, hvor der 
ikke kan sæsonkorrigeres før i 2003. For service er derfor vist et 12 måneders 
centreret glidende gennemsnit. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Produktionen, dvs. BVT-væksten (defineret som BNP fratrukket pro-
duktskatter, netto), forudses at stige med 1,3 pct. i år og 2,4 pct. til næste 
år. Sammenlignet med majvurderingen er produktionen nedjusteret ca. ½ 
pct.enhed i år, mens næste år stort set ligger uændret2. Justeringerne i 
2002 dækker over en lavere vækst inden for især bygge- og anlægsvirk-
somhed, service og industri, mens der modsat ventes lidt højere vækst 

1  Med nationalregnskabstallene for 1. kvartal fulgte samtidig den første revision af hele 
2001. Revisionen gav ikke anledning til de store ændringer. Væksten i det private for-
brug er marginalt opjusteret, investeringerne er nedjusteret en anelse, mens både import- 
og eksportvæksten er opjusteret. 
2 Årsagen til at BVT-væksten i begge år afviger lidt fra BNP-væksten kan bl.a. henføres 
til sammensætningseffekters påvirkning af de indirekte skatter, samt en ændring af skøn-
net for subsidier.
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inden for de små erhverv landbrug og øvrige erhverv3. I 2003 er produk-
tionsvæksten opjusteret for landbrug, øvrige erhverv og industri, mens 
den er nedjusteret for bygge- og anlægsvirksomhed og private serviceer-
hverv, jf. tabel 4.1.

Tabel 4.1. Vækst i produktionen (BVT) fordelt på erhverv. 
2001 2001 2002 2003 

 Pct. af  Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. 
BVT ---------------- Realvækst i pct. ----------------

Samlet produktion (BVT) ......... 100,0 1,2 1,2 1,8 1,3 2,3 2,4
Heraf ........................................        
   Landbrug .............................. 3,7 3,5 1,3 0,2 0,6 0,8 2,0
   Udvinding af olie og gas mv.  1,3 -4,8 -8,3 9,3 9,3 8,9 8,9
   Bygge- og anlægsvirksomhed .. 4,4 -6,9 -3,8 1,6 0,1 2,9 2,0
   Industri mv. ........................... 19,1 2,5 2,1 1,6 0,8 3,0 3,7
   Private serviceerhverv ............. 46,1 3,7 3,6 2,2 1,4 2,7 2,5
   Offentlige tjenester................. 20,4 -0,2 -0,2 0,7 0,8 0,3 0,3
   Øvrige erhverv ....................... 5,1 -11,0 -9,0 1,6 3,2 2,5 4,7
   Privat sektor........................... 78,9 1,6 1,6 2,0 1,4 2,8 3,0
   Private byerhverv.................... 69,6 2,7 2,6 2,0 1,2 2,8 2,8
BNP-vækst ...............................  0,9 1,0 1,7 1,5 2,3 2,2

Anm.:  Øvrige erhverv omfatter søtransport, boligbenyttelse, og imputerede finansielle 
tjenester. Private byerhverv er ekskl. boligbenyttelse, imputerede finansielle 
tjenester og søtransport. Andelene er beregnet i forhold til BVT i faste priser. 

Kilde:  ADAM’s databank og egne beregninger. 

For de private byerhverv under ét skønnes produktionen nu at vokse 
med 1,2 pct. i 2002 og 2,8 pct. i 2003. Det er noget langsommere i år 
sammenlignet med majvurderingen, mens væksten til næste år er uænd-
ret.  
 
4.2.  Beskæftigelse, ledighed, kapacitetspres og arbejdsstyrke 
Beskæftigelsen skønnes at vokse med godt 5.500 personer i år og knap 
13.000 personer til næste år. Sammenlignet med majvurderingen er der 
kun foretaget mindre korrektioner med en lille nedjustering på 2.000 
personer i år og 500 personer til næste år, jf. tabel 4.2.

3 I 2001 er der med de nyeste nationalregnskabstal ikke revideret i den overordnede 
BVT-vækst. Fordelt på sektorer har der dog været ændringer primært inden for landbrug 
og udvinding af olie og gas mv., hvor væksten er nedjusteret, mens væksten er opjusteret 
inden for bygge- og anlægsvirksomhed samt øvrige erhverv.
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Tabel 4.2. Beskæftigelse og arbejdsstyrke. 
 2001 2001 2002 2003

Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. 
 1.000 

personer
------------- Ændring, 1.000 personer --------------- 

Privat sektor ................. 1892,3 9,5 10,0 2,7 -0,3 10,3 9,8 
Offentlig sektor ............ 827,5 4,2 4,5 5,0 6,0 3,0 3,0 
I alt .............................. 2719,8 13,7 14,5 7,7 5,7 13,3 12,8 
Landbrug mv.1) ............. 110,9 -4,2 -4,1 -3,0 -2,5 -3,0 -3,0 
Industri ......................... 450,5 -5,5 -4,3 -3,5 -5,0 0,0 0,0 
Bygge- og anlægsvirk. .... 165,3 -1,0 -0,4 -2,5 -2,5 0,5 0,0 
Private serviceerhverv 2) .. 1208,6 22,8 21,4 12,0 10,0 13,0 13,0 
Offentlige tjenester ....... 784,4 1,5 1,8 4,7 5,7 2,8 2,8 
Arbejdsstyrke ................ 2864,9 8,3 9,1 5,8 4,2 10,8 10,8 
Ledighed ...................... 145,1 -5,4 -5,4 -2,0 -1,5 -2,5 -2,0 

1)  Inklusive boligbenyttelse og udvinding af olie og gas mv.   
2)   Inklusive søtransport. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

 Den samlede beskæftigelse steg (sæsonkorrigeret) med ca. 2.000 perso-
ner fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002. Det var stort set som ventet4.
Den offentlige beskæftigelse udviste i 1. kvartal en stigning på ca. 3.000 
personer. Mens der i den private sektor var et fald på godt 2.000 perso-
ner. 

Den private sektors beskæftigelse er sammenlignet med majvurderin-
gen kun ændret en smule. Med udgangspunkt i udviklingen fra første 
kvartal samt en lidt lavere produktionsvækst i 2002 nedjusteres væksten i 
den private beskæftigelse i år med godt 3.000 personer. Revisionerne giver 
tilsammen anledning til en lidt svagere produktivitetsvækst i 2002 sam-
menlignet med maj. Til næste år er beskæftigelsesvæksten nedjusteret 
marginalt. Det sker med udgangspunkt i den lidt lavere produktivitets-
vækst i 2002, der mindsker behovet for personaleudvidelser i 2003.  

Den private beskæftigelse ventes dermed stort set at ligge uændret fra 
2001 til 2002, mens den til næste år ventes at vokse med knap 10.000 
personer. Set over de to år ventes stort set samme produktivitetsvækst i 
den private sektor som vurderet i maj, med stigende produktivitetsvækst 
til næste år, jf. kapitel 4.3. 

4 Nationalregnskabets revisioner for 2001 er beskedne. Den samlede beskæftigelse er 
opjusteret med 800 personer fordelt med 300 på den offentlige og 500 på den private 
sektor. 
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Den offentlige beskæftigelse er siden majvurderingen opjusteret med 
1.000 personer, primært på baggrund af tallene fra 1. kvartal. Der er ikke  
justeret i væksten til næste år. Væksten i den offentlige beskæftigelse ven-
tes dermed at blive på henholdsvis 6.000 og 3.000 personer, jf. kapitel 5.

Beskæftigelsen på delsektorniveau 
Beskæftigelsen indenfor industrien ventes at falde med 5.000 personer i år 
for derefter at ligge på et uændret niveau til næste år. 

Industribeskæftigelsen (sæsonkorrigeret) faldt en smule fra 4. kvartal 
2001 til 1. kvartal 2002. Her var der i majvurderingen ventet en pæn 
stigning i kølvandet på det fald, der har været siden 2. kvartal 2001.  

Produktionsvæksten inden for industrien er sammenlignet med maj-
vurderingen nedjusteret i 2002, men opjusteret i 2003. I 2002 skyldes 
revisionerne ændringer i skønnene for investeringer, herunder lagre, og 
landbrugseksport, mens industrieksport og det private forbrug trækker 
modsat, jf. tabel 4.3.  I 2003 følger opjusteringen af produktionsvæksten 
af bl.a. lagerinvesteringerne. 

Selvom indekset for industriproduktionen (omsætningen i faste priser) 
er steget lidt siden majvurderingen er den sammensatte konjunkturindi-
kator faldet og ordrebeholdningen ligger også en anelse lavere end i maj. 
Det underbygger umiddelbart nedjusteringen af produktionsvæksten i 
2002.

Udviklingen i første kvartal sammen med nedjusteringen af produkti-
onen gør, at beskæftigelsesvæksten i 2002 er nedjusteret med 1.500 per-
soner sammenlignet med majvurderingen. Med udgangspunkt i en lidt 
lavere produktivitetsvækst i 2002 fastholdes beskæftigelsesvæksten i 2003 
fra maj, selvom væksten i produktionen til næste år er opjusteret. Set over 
de to år ligger produktivitetsvæksten dermed en anelse højere end i maj-
redegørelsen - igen med en stigning fra 2002 til 2003.  
 På trods af nedjusteringen i industribeskæftigelsen i 2002 skal beskæf-
tigelsen stige pænt inden for industrien i 2. til 4. kvartal i år. En positiv 
udvikling i industribeskæftigelsen underbygges umiddelbart af beskæfti-
gelsesforventningerne, der fortsat er positive, jf. tabel 4.3. 

Beskæftigelsen inden for bygge- og anlægssektoren ventes at falde med 
2.500 personer i år, for derefter at ligge på et uændret niveau til næste år. 
Sammenlignet med majvurderingen er skønnet stort set uændret, dog 
med en lille nedjustering til næste år. 
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Tabel 4.3. Industriens nøgletal, 2000-2003.
 2000 2001 2002 2003

Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. 
--------------------------- Realvækst, pct. -----------------------

Efterspørgselsindikatorer:         
Privat forbrug1) .................... 0,7 0,7 1,7 1,8 1,3 1,8 2,2 2,2 
Maskininvesteringer ............ 12,5 14,9 5,2 4,9 1,8 0,0 3,5 3,5 
Lagerinvest. (vækstbidr.)2) .... 1,2 1,2 1,1 1,2 -0,2 -1,0 0,2 0,5 
Industrieksport ................... 12,8 12,8 3,5 2,6 2,7 4,3 6,2 6,0 
Landbrugseksport ............... 2,2 2,2 1,2 1,1 3,5 2,0 2,7 2,0 

        
BVT ................................... 4,4 4,4 2,5 2,1 1,6 0,8 3,0 3,7 

---------------------------- Stigning, pct. ------------------------ 
Produktivitet (pr. besk.)....... 5,5 5,5 3,7 3,0 2,3 2,0 3,0 3,7 
Produktivitet (pr. time)........ 5,2 5,2 3,1 2,4 2,7 2,3 3,3 4,0 

------------------- Ændring, 1.000 personer -------------------
Beskæftigelse ....................... -4,9 -4,9 -5,5 -4,3 -3,5 -5,0 0,0 0,0 

----------------------------- Nettotal -----------------------------
Konjunkturindikatorer3):         
Sammensat ......................... +4 +4    0   -5  0 -5 - - 
Beskæftigelsesforventninger.. +5 +5 -11 -12 +9 +4 - - 
 ---------------------------- 1995=100 ----------------------------
Omsætning (faste priser) ..... 116 114 123 119 123 124 - - 
Ordrebeholdning................. 113 114 130 136 133 130 - - 

1)  Forbrug ekskl. biler, tjenester og bolig.
2)  Ændring i lagerinvesteringerne i pct. af industriens værditilvækst året før. 
3)  Konjunkturindikatorerne viser i 2002 observationen for det seneste kendte 

kvartal/måned i henholdsvis maj og august. For årene 2000 og 2001 vises stør-
relsen på indikatoren for samme kvartal/måned årene tidligere. Industripro-
duktion og ordrebeholdning er taget fra industriens ordre- og omsætningsstati-
stik. Alle størrelser er sæsonkorrigeret. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren lå lidt overraskende uændret 
fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002, hvor der umiddelbart var ventet et 
fald. Udviklingen skal dog ses i sammenhæng med en forholdsvis kraftig 
anlægsaktivitet, herunder store investeringer i Nordsøen. 

Produktionsvæksten i bygge- og anlægssektoren er nedjusteret i begge 
prognoseår sammenlignet med maj. Dette følger af lavere vækst i såvel 
boliginvesteringer som erhvervsinvesteringer, jf. tabel 4.4. Nedjusteringen 
i år harmonerer udmærket med, at den sammensatte konjunkturindikator 
er faldet yderligere siden majvurderingen og ligger lavere end sidste år.  

Udviklingen i beskæftigelsen i første kvartal peger isoleret set i retning 
af et lidt mindre fald i beskæftigelsen, mens revisionerne af produktions-
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væksten trækker modsat sammenlignet med maj. Det er på den baggrund 
valgt ikke at revidere beskæftigelsesudviklingen i 2002. Til næste år er 
beskæftigelsesvæksten nedjusteret marginalt med ca. 500 personer.  

Tabel 4.4. Byggeriets nøgletal, 2000-2003.
 2000 2001 2002 2003

Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. 
-------------------------- Realvækst, pct. ----------------------

Efterspørgselsindikatorer:         
Boliginvesteringer ................. 11,0 11,0 -13,1 -13,5 2,0 -2,0 2,5 1,5 
Off. bygge- og anlægsinv. ...... 3,0 3,0 5,5 7,9 3,0 3,0 3,0 3,0 
Pri. bygge- og anlægsinv. ....... 3,7 3,7 -2,4 -1,3 0,9 0,8 4,6 3,0 

        
BVT ..................................... 5,6 5,6 -6,9 -3,8 1,6 0,1 2,9 2,0 

-------------------------- Stigning, pct. ------------------------ 
Produktivitet (pr. besk.) ........ 1,9 1,9 -6,3 -3,6 3,1 1,7 2,6 2,0 
Produktivitet (pr. time) ......... 1,5 1,5 -6,9 -4,2 3,5 2,0 2,8 2,3 

------------------ Ændring, 1.000 personer ------------------ 
Beskæftigelse ......................... 5,9 5,9 -1,0 -0,4 -2,5 -2,5 0,5 0,0 

---------------------------- Nettotal ---------------------------- 
Konjunkturindikatorer1):         
Sammensat............................  -7  -3  -9  -12  -12  -16 - - 
Beskæftigelsesforventninger ...  -11  -5  -10  -11  -11  -7 - - 

1)  Konjunkturindikatorerne viser i 2002 observationen for det seneste kendte 
kvartal/måned i henholdsvis maj og august. For årene 2000 og 2001 vises stør-
relsen på indikatoren for samme kvartal/måned årene tidligere. Alle størrelser er 
sæsonkorrigeret.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Med skønnet for 2002 skal beskæftigelsen inden for bygge- og anlægs-
sektoren falde med 2-3.000 personer frem mod slutningen af året. Faldet 
i bygge- og anlægsbeskæftigelsen underbygges umiddelbart af negative 
beskæftigelsesforventninger, om end forventningerne er steget en anelse 
og således er lidt mindre negative sammenlignet med majvurderingen, jf. 
tabel 4.45. Danmarks Statistiks opgørelse af byggebeskæftigelsen fra maj 
2002 peger i samme retning med et år til år-fald på 1.400 personer. 

5 Konjunkturindikatorerne peger på, at det er beskæftigelsesforventningerne inden for 
anlægsområdet, der har bevirket, at forventningerne ikke er faldet mere. Dette harmone-
rer også godt med, at der fra meldes om store anlægsinvesteringer i bl.a. Nordsøen.  
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Tabel 4.5. Private servicesektors nøgletal 2000-20031).
2000 2001 2002 2003 

Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. 
------------------------- Realvækst, pct. ------------------------

Efterspørgselsindikatorer:         
Privat forbrug (i alt) ............ -0,3 -0,3 0,6 0,8 1,8 2,3 2,3 2,3 
Forbrug af tjenester2)............ 3,3 3,3 2,1 2,1 2,3 2,5 2,6 2,5 
Off.  vare- og tjenestekøb .... 1,5 1,5 5,4 5,8 2,3 1,2 1,5 1,1 
Tjenesteeksport3).................. 17,1 17,1 17,9 17,9 4,4 4,8 5,4 5,0 

        
BVT.................................... 5,8 5,8 3,7 3,6 2,2 1,4 2,7 2,5 

-------------------------- Stigning, pct. ------------------------ 
Produktivitet (pr. besk.) ...... 3,8 3,8 1,8 1,8 1,2 0,6 1,7 1,4 
Produktivitet (pr. time) ....... 3,5 3,5 1,2 1,1 1,6 0,9 1,9 1,7 

------------------ Ændring, 1.000 personer ------------------ 
Beskæftigelse ....................... 21,9 21,9 22,1 20,7 11,9 9,9 12,9 12,9 

-------------------------- Nettotal -------------------------------
Konjunkturindikatorer4):         
Sammensat ......................... 36 25 16 8 22 5  - - 
Beskæftigelsesforventninger . 25 22 13 8 14 1 - - 

1)  Ekskl. søtransport og imputerede finansielle tjenester. 
2)  Forbrug af kollektiv transport mv. og øvrige tjenester. 
3)  Ekskl. søtransport. 
4)  Konjunkturindikatorerne viser i 2002 observationen for den seneste kendte 

måned i henholdsvis maj og august. For årene 2000 og 2001 vises størrelsen på 
indikatoren for samme måned årene tidligere. Tallene er ikke sæsonkorrigeret.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Beskæftigelsen i de private serviceerhverv ventes at vokse med 10.000 
personer i år og 13.000 personer til næste år. Sammenlignet med majvur-
deringen er der igen kun tale om mindre justeringer, idet skønnet for 
2002 er nedjusteret med 2.000 personer, mens væksten næste år er uænd-
ret, jf. tabel 4.5.

Der var et bemærkelsesværdigt kraftigt fald i beskæftigelsen i serviceer-
hvervene fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002. Det vurderes dog, at fal-
det ikke skal betragtes som starten på en vedvarende tendens6. Det er fort-

6 Udviklingen i første kvartal skal ses i sammenhæng med den samtidige kraftige stigning 
i den offentlige beskæftigelse. En mulig forklaring kan være, at der per 1. januar 2002 
har været en vis insourcing, hvor kommuner har taget tidligere privatudliciterede opga-
ver tilbage i offentlig regi. Første kvartalsstigningen i den offentlige beskæftigelse virker 
kraftig i lyset af dels faldet i det offentlige forbrug, dels den tilbageholdenhed der må 
formodes at have været som følge af den sene vedtagelse af Finansloven for 2002.  
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sat vurderingen, at der er en underliggende tendens mod øget beskæftigel-
se inden for servicesektoren.  

Produktionsvæksten i de private serviceerhverv er nedjusteret i begge 
prognoseår sammenlignet med maj. Nedjusteringen af væksten følger 
primært af en lidt mindre vækst i det offentliges køb af varer og tjenester 
sammenlignet med maj, jf. tabel 4.5. I 2003 er væksten i tjenesteekspor-
ten ligeledes nedjusteret sammenlignet med maj. Igen harmonerer nedju-
steringen i år udmærket med udviklingen i den sammensatte konjunktur-
indikator, der nu ligger lavere end på samme tid sidste år. 

På baggrund af udviklingen i første kvartal, samt en lidt lavere vækst i 
produktionen nedjusteres beskæftigelsesvæksten med 2.000 personer i 
2002 sammenlignet med majvurderingen. I 2003 er der på trods af en lidt 
mindre produktionsvækst ikke justeret i beskæftigelsesvæksten. Udviklin-
gen i produktion og beskæftigelse giver dermed anledning til en lidt lavere 
produktivitetsvækst i år og til næste år sammenlignet med maj. Nedjuste-
ringen af beskæftigelsen i 2002 stemmer umiddelbart godt overens med 
forventningerne fra konjunkturbarometret, der på det seneste er faldet og 
nu ligger noget lavere end på samme tid de seneste år, jf. tabel 4.5.  

Inden for landbrug mv. ventes beskæftigelsen fortsat at følge struktur-
udviklingen og således falde i begge prognoseår. Fra 4. kvartal 2001 til 1. 
kvartal 2002 steg beskæftigelsen dog en anelse, hvilket er baggrunden for 
den lille opjustering af skønnet i 2002 på 500 personer. Der ventes nu 
kun et fald på ca. 2.500 personer i 2002. I 2003 forudsættes samme ud-
vikling som i majvurderingen med et fald på 3.000 personer.  

Ledighed og kapacitetspres
Ledigheden ventes i 2002 at falde med 1.500 personer, mens der til næste 
år ventes et lidt større fald på 2.000 personer. Sammenlignet med vurde-
ringen i maj er der kun tale om en mindre opjustering, således at niveauet 
næste år er ca. 1.000 personer højere. 
 Den seneste offentliggørelse fra Danmarks Statistik viser, at den sæ-
sonkorrigerede ledighed har været stort set uændret de seneste måneder. I 
juni lå ledigheden ca. 1.700 personer højere end i januar. Niveauet for 
ledigheden er dermed stort set som ventet i majvurderingen. Underlig-
gende har ledigheden de seneste måneder dog været svagt stigende, jf. 
figur 4.3a.

Med udgangspunkt i en lidt lavere økonomisk aktivitet i prognoseåre-
ne ventes nu et lidt mindre fald i ledigheden sammenlignet med majvur-
deringen. Niveauet er således opjusteret lidt i begge prognoseår. Niveauet 
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til næste år på 141.500 er således ca. 1.000 personer højere sammenlignet 
med majvurderingen. 
 Det er fortsat vurderingen, at ledigheden vil stige lidt frem mod 
slutningen af året, hvorefter den fortsat ventes at aftage ind i 2003, jf. 
figur 4.3a. 

Figur 4.3a. Ledighed og AF-aktivering 
1997-2003. 

Figur 4.3b. Faktisk og strukturel ledighed 
i forhold til arbejdsstyrken. 
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Anm.:  Niveauet for den strukturelle ledighed er behæftet med usikkerhed. Til illustra-
tion af usikkerheden viser konfidensbåndene, at den faktiske strukturledighed 
med 80 pct. statistisk sandsynlighed ligger inden for disse bånd.  

Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger.

Den strukturelle ledighed, der fremadrettet er beregnet med udgangs-
punkt i den aktuelle konjunkturvurdering, ligger stort set uændret på 5,4 
pct. i begge prognoseår. Det er fortsat vurderingen, at den faktiske ledig-
hed i hele prognoseperioden ligger lidt lavere end det strukturelle niveau, 
med en svag tendens til et større gab og dermed arbejdsmarkedspres til 
næste år, jf. figur 4.3b.

Den seneste vurdering af ledigheden fra Arbejdsmarkedsrådene vedrø-
rende 2. kvartal 2002 og 1. kvartal 2003 peger fortsat på en faldende le-
dighed. Vurderingen fra rådene peger ligeledes fortsat på et lavere ledig-
hedsniveau i 2002 end det, der ligger til grund for udviklingen her.  

Der er ikke umiddelbare tegn på større kapacitetspres end vurderet tid-
ligere. Vurderingen fra arbejdsmarkedsrådene på kort sigt peger på lidt 
færre flaskehalse på det private arbejdsmarked sammenlignet med tidlige-
re, mens det fortsat er vurderingen, at der er flaskehalse på flere områder 
af det offentlige arbejdsmarked. Lønstigningerne i 2. kvartal 2002 blev, 
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selvom de faldt i forhold til 1. kvartal7, lidt større end ventet og under-
bygger opfattelsen af, at arbejdsmarkedet fortsat bevæger sig en smule 
over kapacitetsgrænsen, jf. boks 4.1.

Boks 4.1. Sektorspecifikke indikatorer og vurderinger af pres og kapaci-
tetsudnyttelse. 
I industriens konjunkturbarometer meldes om: 

uændret kapacitetsudnyttelse fra 1. til 2. kvartal 2002. Indikatoren peger fort-
sat på mindre pres end i de øvrige kvartaler i 2001 samt hele 2000.  
en fortsat stor overvægt af de adspurgte virksomheder har tilstrækkelig pro-
duktionskapacitet. Indikatoren ligger i 2. kvartal højere end i 1. kvartal 2002 
og desuden lidt højere end på samme tid sidste år.  
en fortsat uændret andel af virksomheder der angiver mangel på arbejdskraft 
som årsag til produktionsbegrænsninger det seneste kvartal.  

Lønstigningerne i industrien på 3,6 pct. (år til år) i 2. kvartal 2002 er mindre end i 1. 
kvartal, men må påregnes at øges i 3. kvartal. 
I bygge- og anlægssektorens konjunkturbarometer meldes om: 

en lidt større andel af de adspurgte virksomheder der, uafhængig af årsag, har 
produktionsbegrænsninger, når 2. kvartal sammenlignes med 1. kvartal 2002. 
Sammenlignet med sidste år er andelen dog fortsat lille. 
en lille stigning i andelen af virksomheder der angiver mangel på arbejdskraft 
som årsag til produktionsbegrænsninger det seneste kvartal. Når 2. kvartal 
2002 sammenlignes med samme tid de seneste 3 år, er andelen dog fortsat 
noget mindre.  

Lønstigningen i byggeriet var i 2. kvartal 2002 på 4,6 pct. (år til år), noget højere end i 
1. kvartal, og lidt højere end gennemsnittet fra 2001.  
For servicesektoren steg lønnen med 3,9 pct. (år til år) i 2. kvartal 2002. Det er  mindre 
end i 1. kvartal, og lidt mindre end gennemsnittet for 2001. 

Arbejdsstyrken
Væksten i arbejdsstyrken er kun justeret marginalt i prognosen sammen-
lignet med majvurderingen. Der ventes således en samlet vækst på ca. 
24.000 personer fra 2000-2003. Sammenlignet med maj er der tale om 
en lille nedjustering på 1.000 personer, som følge af lidt svagere fremgang 
i 2002, jf. tabel 4.2. Nedjusteringen af væksten i 2002 underbygges af 
udviklingen i første kvartal, hvor arbejdsstyrken ikke voksede så kraftigt 
som ventet, samt af de lidt svagere beskæftigelsesudsigter. 

Faldet i bestanden af personer på overgangsydelse ligger uændret sam-
menlignet med majvurderingen. Til gengæld er bestanden af efterløns-

7 Faldet fra 1. til 2. kvartal 2002 skyldes overvejende bortfaldet af virkningerne fra ind-
regningen af ekstra feriefridage i 2. kvartal 2001, jf. kapitel 4.4. 
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modtagere nedjusteret marginalt til næste år, hvilket dækker over en lidt 
større stigning i år og en lidt mindre stigning til næste år sammenlignet 
med tidligere vurderinger. Tilgangen til efterlønnen har de seneste måne-
der været lidt kraftigere end ventet i maj, hvilket ligger bag opjusteringen 
i år. En ny vurdering af tilbagetrækningsmønstret peger til gengæld på en 
lidt lavere tilgang til næste år end vurderet tidligere. Endelig vurderes det, 
at antallet af førtidspensionister falder lidt mere end skønnet i maj. 

Tabel 4.6. Bidrag til ændring i arbejdsstyrken, 2000-2003.
 Grund-

forløb 
Overførsels-
frekvenser

Samlet æn-
dring 

  -------------- 1.000 personer ------------- 
Arbejdsstyrken .............................................. -20  44 (45)  24 (25)
Overførselsmodtagere uden for arbejdsstyr-
ken og øvrige udenfor arbejdsstyrken ............  -36 44 (45) 8 (9)
  -  Overgangsydelse ......................................  -2 16 (16) 14 (14)
  -  Efterløn ................................................... -15   -4 (-4) -19 (-19)
  -  Førtidspension ......................................... -13 19 (18) 6 (5)
  -  Øvrige ..................................................... -6 14 (15) 8 (9)
15-66 årige ................................................... 16         - -   16 (16)

Anm.: Grundforløbet er beregnet ved at fastholde andelen af befolkningen (fordelt på 
alder, køn og herkomst) i de enkelte arbejdsmarkedskategorier på niveauet i 
2000. Tal i parentes angiver skønnet fra majredegørelsen. 

Kilde:  Egne beregninger og Økonomisk Redegørelse, januar 2002. 

Samlet set er der derfor ikke de store ændringer i vurderingen af bidra-
get til den større erhvervsdeltagelse fra forskellige overførselsgrupper, som 
skal danne baggrund for arbejdsstyrkevæksten, jf. tabel 4.6.

4.3.  Produktivitet 
Væksten i arbejdsproduktiviteten afgør hvor meget mere der kan produ-
ceres fra det ene år til det næste med uændret arbejdsindsats. Denne pro-
duktivitetsvækst er et resultat af dels virksomhedernes investeringer, og 
dermed udvidelse af kapital-arbejdskraftforholdet, dels mere generelt den 
teknologiske udvikling. Da produktivitetsvæksten sammen med væksten i 
arbejdsindsatsen sætter grænsen for de samlede vækstmuligheder i øko-
nomien, er produktivitetsvæksten en central størrelse, særligt i relation til, 
at der fremover er en begrænset mulighed for at øge væksten i  arbejds-
kraftindsatsen.  
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Boks 4.2. Dekomponering af produktivitetsvæksten. 
Produktivitetsvæksten kan ved hjælp af et såkaldt vækstregnskab dekomponeres i bidrag 
fra øget kapital-arbejdskraftindsats (”capital deepening”) og totalfaktorproduktivitet. 
Beregninger af disse størrelser indikerer, hvor meget af produktivitetsvæksten, der styres 
direkte via virksomhedernes investeringer, og hvor meget der følger af andre faktorer. 
Sidstnævnte (totalfaktorproduktiviteten) kan opfattes som en grov proxy for den tekno-
logiske udvikling, der følger af forskning og udvikling, uddannelse, lerning-by-doing, 
etc., idet måleproblemer, herunder problemer med opgørelse af kapital- og arbejdsind-
sats i produktionsprocessen gør det svært, at isolere bidraget fra ny teknologi1).
 Den seneste udgave af ADAM’s databank indeholder det genberegnede kapitalap-
parat for Danmark. Dette kapitalapparat er beregnet efter de nyeste internationale 
forskrifter, hvilket bl.a. indebærer beregninger på et mere sofistikeret og detaljeret ni-
veau sammenlignet med tidligere, jf. Nationalregnskab og betalingsbalance 2002:2, 
Danmarks Statistik.  
 Vækstregnskaber foretaget for de private byerhverv med både det nye og gamle 
kapitalapparat viser, at bidraget til produktivitetsvæksten fra udviklingen i kapitalappa-
ratet er forholdsvis stabilt, mens totalfaktorproduktiviteten (der dækker over øvrige 
faktorer) i langt højere grad fluktuerer fra år til år, jf. figur a og b. Endvidere er betyd-
ningen af kapital-arbejdskraftindsatsen med det nye kapitalapparat generelt øget i hele 
perioden, således at bidraget fra totalfaktorproduktiviteten er reduceret. Med det nye 
kapitalapparat forklares således mere end halvdelen af produktivitetsvæksten nu af en 
øget kapitalindsats i både 1980’erne og 1990’erne. Med det gamle kapitalapparat er 
totalfaktorproduktiviteten til gengæld den vigtigste bidragsyder til produktivitetsvæk-
sten i 1990’erne. Forskellen er alene en følge af de nye målinger af kapitalapparatet, der 
er vokset stærkere end hidtil antaget. Beregningerne understreger i høj grad betydnin-
gen af målefejl og usikkerhederne i denne form for vækstregnskaber. 

Figur a. Det nye kapitalapparat. Figur b. Det gamle kapitalapparat.
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Anm.:  Dekomponeringen er foretaget med udgangspunkt i størrelser fra den aktuelle konjunkturvurdering. 
  Det gamle kapitalapparat er dog taget fra den forrige udgave af ADAM’s databank, hvor udvikling-
  en fra 2001-2003 er genberegnet i henhold til de seneste nationalregnskabstal fra 2001 og de seneste 
  skøn for investeringerne i 2002 og 2003. Der er i beregningerne anvendt en fast faktoraflønnings-
  andel baseret på gennemsnittet over perioden 1980-2000. 
Kilde:  ADAMs databank og egne beregninger. 
1)   Ideelt set bør der tages hensyn til kvaliteten af både arbejdskraft og kapitalapparat, se fx ”Vækstvil-
kår i Danmark”, Økonomi- og Erhvervsministeriet, maj 2002. Tages der ikke højde for sådanne kvalitetsfor-
bedringer, vil vækstbidraget fra totalfaktorproduktiviteten typisk blot blive forøget.
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Tabel 4.7 Dekomponering af BNP-væksten.
 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2003 

------------------- Gennemsnitlig vækst i pct.--------------------
BNP, heraf ..................... 1,9 1,4 2,3 1,5 
   - arbejdsindsats (timer) . -0,8 -0,2 0,1 0,4 
   - arbejdsproduktivitet .. 2,7 1,6 2,2 1,1 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Historisk set har væksten i arbejdsproduktiviteten også klart domineret 
som vigtigste faktor til væksten i produktionen, jf. tabel 4.7. Forholdsvis 
grove beregninger peger på at kapital-arbejdskraftforholdet og den tekno-
logiske udvikling historisk set har bidraget næsten ligeligt til produktivi-
tetsvæksten for de private byerhverv, jf. boks 4.2.

Tabel 4.8. Produktivitetsvækst fordelt på erhverv.
Gnst. 
80-99 2000 2001 2002 2003

Gnst. 
00-
01

Gnst. 
02-
03

---------------------- Vækst i pct. ------------------------- 
 Landbrug mv. pr. besk................ 4,7 4,7 3,5 4,0 5,2 4,1 4,6 
 Do pr. time ................................ 5,1 4,3 2,8 4,4 5,4 3,6 4,9 
 Bygge- og anlægsvirksomhed ...... 0,7 1,9 -3,6 1,7 2,0 -0,9 1,8 
 Do pr. time ................................ 1,1 1,5 -4,2 2,0 2,3 -1,3 2,1 
 Industri mv. pr. besk. ................. 1,8 5,5 3,0 1,9 3,7 4,3 2,8 
 Do pr. time ................................ 2,2 5,2 2,4 2,3 4,0 3,8 3,1 
 Private serviceerhverv pr. besk. ... 1,9 3,0 0,6 0,9 1,9 1,8 1,4 
 Do pr. time ................................ 2,3 2,6 0,0 1,2 2,1 1,3 1,7 
 Priv. serviceerhv. ekskl. sø, imp. 1,5 3,8 1,8 0,6 1,4 2,8 1,0 
 Do pr. time ................................ 1,8 3,5 1,1 0,9 1,7 2,3 1,3 
 Private sektor pr. besk. ............... 2,0 3,5 1,0 1,4 2,5 2,3 1,9 
 Do pr. time ................................ 2,4 3,2 0,4 1,8 2,8 1,8 2,3 
 Private byerhverv pr. besk........... 1,5 4,1 1,7 1,0 2,1 2,9 1,5 
 Do pr. time ................................ 1,9 3,7 1,1 1,4 2,3 2,4 1,9 

Anm.: Produktivitetsvæksten måles pr. beskæftiget i første række og pr. time i anden 
række. Landbrug mv. er inklusive boligbenyttelse og udvinding af olie og gas 
mv. Private serviceerhverv ekskl. sø, imp. angiver at søtransport og imputerede 
finansielle tjenester ikke er inkluderet. Private byerhverv er ekskl. boligbenyttel-
se, søtransport og imputerede finansielle tjenester. I beregningen af timepro-
duktiviteten i prognoseårene tages højde for den aftalte gennemsnitlige arbejds-
tid og den demografiske sammensætning af arbejdsstyrken. Den faktiske ar-
bejdstid kan dog ændre sig af andre årsager end disse faktorer.  

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Den aktuelle konjunkturvurdering har ikke givet anledning til væsent-
lige revisioner i vurderingen af produktivitetsvæksten i prognoseårene. 
Med de nye nationalregnskabstal for 2001 blev der samtidig revideret lidt 
i produktivitetsvæksten. Af primære revisioner kan nævnes, at produktivi-
tetsvæksten i landbrug mv. samt industri er nedjusteret med omkring 1 
pct.enhed, mens produktivitetsvæksten inden for byggeriet er opjusteret 
med 2½ pct.enhed – således at produktivitetsvæksten nu er lidt mindre 
negativ end vurderet tidligere, jf. tabel 4.8. 

I prognoseårene er produktivitetsvæksten, som nævnt tidligere, opju-
steret lidt for industrien, mens den omvendt er reduceret for landbrug 
mv., bygge- og anlægssektoren og servicesektoren. For de private byer-
hverv giver det anledning til en lille nedjustering af den gennemsnitlige 
produktivitetsvækst, men profilen viser fortsat en lidt større vækst til næ-
ste år.

4.4. Løn 
Lønstigningstakten i den private sektor ventes at blive 4,1 pct. i 2002 og 
4,0 pct. i 2003. For 2003 er det uændret i forhold til vurderingen i maj, 
mens der for 2002 er tale om en opjustering på 0,1 pct.enhed med bag-
grund i den kvartalsvise udvikling i den forløbne del af året. Skønnene 
indebærer, at lønstigningstakten fortsat vil være på et relativt højt niveau i 
forhold til et overenskomstbaseret referenceforløb for udviklingen i time-
fortjenesten på DA-området, jf. figur 4.4a.
 Lønstigningstakten – som opgjort i DA’s kvartalsvise lønstatistik – 
faldt fra knap 4½ pct. i 1. kvartal til knap 4 pct. i 2. kvartal 2002. Det 
skyldes fortrinsvis bortfaldet af den indregnede virkning fra flere feriefri-
dage og kan ikke tages til udtryk for et lavere pres på arbejdsmarkedet. 
Faldet er tværtimod lidt mindre, end det var forventet ud fra de aftalte 
lønstigninger på DA-området og ligger lidt højere end forudsat i Økono-
misk Redegørelse, maj 2002. I 3. kvartal ventes stigningstakten igen øget til 
godt 4 pct. i kraft af højere aftalte pensionsbidrag. 

Virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger ventes at stige med 4,2 
pct. i 2002 og 4,1 pct. i 2003. Udviklingen i de øvrige arbejds-
omkostninger skønnes således at hæve stigningstakten med 0,1 pct.enhed 
i begge år i forhold til stigningen i timefortjenesterne. Finanslovsforslaget 
for 2003 indebærer en mindre stigning i virksomhedernes øvrige arbejds-
omkostninger. Det skyldes en afvikling af ATP-kompensationen, som  
skal modvirke, at tilbageføringen af energiafgifter til virksomhederne i 
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form af tilskudsordninger fremover vil overstige beskatningen af virksom-
hedernes energianvendelse. 

Figur 4.4a. Timefortjeneste og reference-
forløb på DA-området.

Figur 4.4b. Lønudvikling i Danmark, 
euroområdet og udlandet i alt.
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Anm.:  Referenceforløbet er baseret på tre centralt fastsatte lønelementer: Lønsatser, 
pensionsbidrag og arbejdstid. For overenskomstområder uden aftalte satsforhø-
jelser i 2003 er indlagt samme relative ændring som året før. På hovedparten af 
overenskomstområderne fastsættes alene mindstebetalings- og minimallønssat-
ser centralt, mens de faktiske lønreguleringer forhandles lokalt. Referenceforløb 
baseret på de centralt fastsatte satsændringer er derfor forholdsvis usikre pejle-
mærker for udviklingen i timefortjenesten. 

Kilde: DA, BLS, EU-kommissionen, OECD og egne beregninger.

Høje lønstigninger er hovedårsagen til, at virksomhedernes samlede 
arbejdsomkostninger de sidste fem år er vokset hurtigere i Danmark end i 
udlandet, jf. figur 4.4b. Dette forhold ventes også at gøre sig gældende i 
prognoseperioden, men i modsætning til tidligere vil virkningen på de 
danske virksomheders konkurrenceevne formentlig ikke blive modereret 
af et fald i den effektive kronekurs. 

På hovedbrancheniveau har stigningstakten i bygge/anlæg fluktueret 
kraftigt de seneste 2 år med en markant stigning i andet halvår 2000 og et 
efterfølgende fald til knap 3½ pct. i 4. kvartal 2001, jf. figur 4.5a. I 1. og 
2. kvartal 2002 er stigningstakten gradvist øget til 4,6 pct. Det bekræfter, 
at det forudgående forløb skal ses i forhold til ekstraordinært store gene-, 
akkord- og bonusbetalinger i 4. kvartal 2000 i forbindelse med afslutnin-
gen af større projekter, som efterfølgende er bortfaldet. De nye tal anty-
der, at der fortsat er et væsentligt pres inden for bygge- og anlægserhver-
vet. I både fremstillingsvirksomhed og serviceprægede erhverv er stig-
ningstakten faldet i kraft af bortfaldet af feriefridagseffekterne. 
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Figur 4.5a. Lønudvikling på hovedbran-
cher inden for DA-området.

Figur 4.5b. Lønudvikling for arbejdere og 
funktionærer på DA-området.
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Kilde:  DA.

Både for arbejdere og funktionærer er stigningstakten faldet i 2. kvartal 
– kraftigst for funktionærer, selv om virkningen af bortfaldet fra indreg-
ningen af feriefridagene er større for arbejdere end for funktionærer. Bag-
grunden er en stigning i arbejdernes genebetalinger. Bidraget til stignings-
takten for arbejdere i 2. kvartal er således opgjort til 0,1 pct.enhed mod    
-0,3 pct.enheder i 1. kvartal. Det tyder på større aktivitet i virksomheder-
ne.

På baggrund af overenskomsterne på det statslige og kommunale om-
råde vurderes årslønnen ekskl. reststigning i den offentlige sektor at stige 
med 2,5 pct. i 2002 og 3,3 pct. i 2003, jf. tabel 4.9.

Tabel 4.9. Lønstigninger og satsreguleringsprocent. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----------------- Stigning, pct. ---------------- 

Privat sektor:       
Timelønomkostninger .............................. 4,1 4,7 3,9 4,3 4,2 4,1
Timefortjeneste ......................................... 4,0 4,8 3,6 4,2 4,1 4,0
Årsløn for arbejdere .................................. 3,0 3,8 3,4 3,5 3,8 3,8
Årsløn for funktionærer ............................ 3,4 4,3 3,8 4,1 3,8 3,8
Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning .. 3,3 2,6 2,8 3,3 2,5 3,3
Satsreguleringsprocent1).............................. 2,4 2,6 3,2 3,2 2,7 3,2

Anm.:  For offentligt ansatte er angivet den overenskomstmæssigt aftalte lønstigning 
inkl. bidrag fra reguleringsordningen, men ekskl. eventuel reststigning. Løn-
stigningstakterne for offentligt og privat ansatte kan derfor ikke sammenlignes. 

1) Reguleringen af beløbsgrænser mv. i skattesystemet er i de angivne år sket med 
en procentsats svarende til satsreguleringsprocenten plus 0,3. 

Kilde: DA samt egne beregninger. 
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Lønstigningstakten i staten steg markant fra midten af 2000 til 1. 
kvartal 2002. Det skyldes i vidt omfang profilen i den foregående over-
enskomst, men samtidig har der været en øget reststigning. Samlet har det 
medført den højeste opgjorte stigningstakt i den tid, det summariske løn-
indeks for staten er blevet opgjort.  

De nye overenskomster i både staten og kommunerne indebærer isole-
ret set en betydelig reduktion af lønstigningstakten gennem 2002, jf. figur 
4.6a og b, hvilket også skal ses i lyset af de forholdsvis høje aftalte lønstig-
ninger i slutningen af forrige overenskomstperiode.  

Figur 4.6a. Timefortjeneste og reference-
forløb på det statslige område.

Figur 4.6b. Timefortjeneste og reference-
forløb på det kommunale område.
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Anm.: Referenceforløbet er baseret på den samlede overenskomstramme i henholdsvis 
staten og kommunerne.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4.5. Priser 
Stigningstakten i forbrugerpriserne ventes at aftage fra 2,4 pct. i 2001 til 
2,3 pct. i 2002. Dette er en mindre opjustering i forhold til Økonomisk 
Redegørelse, maj 2002, hvor stigningen i forbrugerpriserne i 2002 blev 
skønnet til 2,2 pct. Opjusteringen skyldes primært højere end ventede 
prisstigninger på brændsel og tjenesteydelser. I 2003 forventes forbruger-
prisinflationen at falde til 1,8 pct. 

I den forløbne del af 2002 har den gennemsnitlige stigningstakt i for-
brugerpriserne været på 2,4 pct., jf. figur 4.7a. Det er lidt højere end ven-
tet i majvurderingen. 

Den lidt højere end ventede opgang i forbrugerpriserne skyldes blandt 
andet, at de seneste måneders prisstigningerne på brændsel har ligget hø-
jere end ventet i majvurderingen. I modsætning til brændstofpriserne, 
som er faldet i takt med olieprisen, har der kun været en mindre afdæmp-
ning i prisstigningstakten på brændsel, jf. figur 4.7b.. Denne udvikling i 
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brændselspriserne kan blandt andet tilskrives relativt høje prisstignings-
takter på elektricitet og fjernvarme, som tilsammen udgør omkring 65 
pct. af brændselsindekset.  

Figur 4.7a. Forbruger- og nettopriser, 
årsstigningstakt. 

Figur 4.7b. Prisen på brændsel og brænd-
stof, årsstigningstakt. 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne skøn. 

Endvidere er prisstigningstakten på tjenesteydelser forblevet på de se-
neste års høje niveau, jf. boks 4.3. Givet tjenesteydelsernes relativt høje 
vægt i forbrugerprisindekset har dette bidraget til at forsinke den ventede 
afdæmpning i inflationen. 

Stigningstakten i engrospriserne er faldet i de seneste måneder efter at 
have været stigende ved indgangen til 2002, jf. figur 4.8a. De faldende 
prisstigninger på råvarer og importerede engrosvarer kan blandt andet 
henføres til, at den effektive kronekurs er blevet styrket i den forløbne del 
af 2002, jf. figur 4.8b. Det skyldes primært, at dollarens værdi over for 
euroen i de seneste måneder er blevet svækket. 

Figur 4.8a. Engrospriser, årsstigningstakt. Figur 4.8b. Den effektive kronekurs. 
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Kilde:  Danmarks Statistik.
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Boks 4.3. Prisstigningstakten på serviceydelser.
Prisstigningstakten på tjenesteydelser har de seneste år ligget stabilt over 3 pct., jf. figur 
a. Samtidig har der været en tendens til, at inflationsforskellen mellem varer og tjene-
steydelser er blevet øget. Den høje prisstigningstakt på tjenesteydelser i forhold til varer 
forbindes typisk med tre forhold: 

Den varige tendens til højere prisstigninger i på serviceydelser skal ses i lyset af, 
at produktivitetsvæksten i servicesektoren typisk er lavere end i fremstillings-
sektoren. Enhedslønomkostningerne er derfor steget mere i servicesektoren, jf. 
figur b. Siden 1995 er enhedslønomkostningerne i gennemsnit steget med 2,3 
pct. pr. år mod 1,1 pct. i fremstillingssektoren.  

Servicesektoren er ofte mindre udsat for international priskonkurrence, end det 
er tilfældet i fremstillingssektoren. Det er derfor alt andet lige nemmere for ser-
vicevirksomheder at overvælte omkostningsstigninger i priserne. 

Andenrunde effekter fra markante prisstigninger på olieprisen og importvarer i
løbet af 1999 og 2000 har formentlig, med en vis forsinkelse, bidraget til at øge 
prisstigningstakten på tjenesteydelser. Det vurderes dog, at disse effekter på nu-
værende tidspunkt har udspillet deres rolle. 

Figur a. Prisen på tjenesteydelser og 
varer, årsstigningstakt. 

Figur b.  Enhedslønomkostninger i ser-
vice- og fremstillingsvirksomheder. 
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Anm.: Enhedslønomkostninger er opgjort som 4 kvartalers glidende gennemsnit af 
årsstigningstakterne.  

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger.

For 2002 som helhed vurderes det, at forbruger- og nettopriserne vil 
stige med henholdsvis 2,3 pct. og 2,4 pct., jf. tabel 4.10. I forhold til vur-
deringen i maj er dette en opjustering på 0,1 pct.enhed. Ændringen skal 
primært ses i lyset af en opjustering af brændselspriserne i 2002. Derud-
over er inflationsbidraget fra den underliggende inflation blevet opjuste-
ret, som følge af højere end ventede prisstigninger på tjenesteydelser. Op-
justeringen af forbrugerpriserne i 2002 opvejes delvist af et lavere bidrag 
fra importpriser, som følge af en svagere dollar. 



Kapitel 4 – Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

Økonomisk Redegørelse  August 2002 110 

Tabel 4.10. Prisudvikling og forklarende faktorer.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

--------------------------- Stigning, pct. ------------------------ 
EU-harmoniseret forbru-
ger-prisindeks (HICP) ......... 1,3 2,1 2,7 2,3 2,2 1,7 
Forbrugerprisindeks............. 1,9 2,5 3,0 2,4 2,3 1,8 
Afgifter, bidrag .................... 0,4 0,4 -0,2 0,0 -0,1 -0,2 
Nettoprisindeks ................... 1,5 2,1 3,2 2,4 2,4 2,0 

------------------ Vækstbidrag, pct.enhed -------------------- 
Fødevarer ............................ 0,3 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 
Energi.................................. -0,2 0,1 1,2 -0,1 0,1 0,0 
Husleje og offentlige takster. 0,5 0,8  1,0 0,9 0,8 0,8 
Importvarer, ekskl. energi .... 0,1 -0,0 0,6 0,2 0,1 0,2 
Underliggende inflation....... 0,8 1,1 0,1 0,9 1,1 0,9 

--------------------------- Stigning, pct. ------------------------ 
Enhedslønomkostning1) ....... 2,8 1,9 -0,1 2,1 2,6 1,6 

1)  Opgjort for de private byerhverv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

For 2003 forventes forbruger- og nettoprisinflationen at falde til hen-
holdsvis 1,8 pct. og 2,0 pct. I forhold til vurderingen i maj er dette en 
nedjustering i forbrugerprisinflationen på 0,2 pct.enheder. Faldet skal 
blandt andet ses i lyset af, at prisstigningerne på energi- og importvarer 
modereres. Nedjusteringen i prisstigningstakten på energi- og importvarer 
er blandt andet baseret på en forventning om en lavere dollarkurs i 2003. 
En dæmpet prisstigningstakt for fødevarer og en aftagende vækst i en-
hedslønomkostningerne medvirker ligeledes til den lavere inflation i 
2003. Derudover betyder skattestoppet, at forbrugerprisstigningen er 0,1 
pct.enhed lavere, end hvis alle afgifter fastsat i kroner og øre øges i takt 
med prisudviklingen. 

Den underliggende inflation, som er et udtryk for den indenlandske 
markedsbestemte inflation, har været stigende igennem 2001 og ligger i 2. 
kvartal 2002 på 3,2 pct., jf. figur 4.9a. Det nuværende høje niveau skal 
blandt andet ses i lyset af den høje prisstigningstakt på tjenesteydelser, 
som udgør størstedelen af det underliggende prisindeks. Udviklingen i 
den underliggende inflation kan endvidere henføres til de faldende råva-
repriser, som først påvirker den samlede inflation med en vis forsinkelse. 

I 2002 ventes den underliggende inflation at blive ca. 3,3 pct. efter at 
have ligget på gennemsnitligt 1,7 pct. i 2001. Stigningen skal blandt an-
det ses i lyset af den høje vækst i enhedslønomkostningerne i 2001 og 
2002, samt den vedvarende høje prisstigningstakt på tjenesteydelser. For 
2003 ventes en øget produktivitetsvækst at sænke enhedslønomkostnin-
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gerne. På baggrund af denne udvikling vurderes den underliggende infla-
tion at falde til 2,4 pct. i 2003. 

Figur 4.9a. Den underliggende inflation. Figur 4.9b. Inflationen i Danmark og 
euroområdet. 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Efter en periode i 2001 med lidt lavere inflation i Danmark end i eu-
roområdet lå den danske stigningstakt i det EU-harmoniserede forbruger-
prisindeks (HICP) i juni 2002 over euroområdet, jf. figur 4.9b.  Denne 
udvikling i inflationsspændet mellem Danmark og euroområdet skyldes 
blandt andet relativt højere prisstigninger på brændsel og transport i Dan-
mark, jf. tabel 4.11.

Tabel 4.11. HICP-indekset og udvalgte underindeks. 
Danmark Euroområdet 

Vægte 
Juni 
2002

Seneste 
12 mdr.

Vægte 
Juni 
2002

Seneste 
12 mdr. 

----------------------- Årlig stigning, pct. ---------------------- 
HICP-indeks i alt................ 100 2,2 2,2 100 1,8 2,3 
Føde- og drikkevarer ........... 16,1 1,7 3,2 16,4 1,9 4,6 
Øl/spiritus og tobak ............ 5,9 0,5 0,4 4,0 4,1 3,5 
Bolig og brændsel................ 19,0 3,3 2,9 15,0 0,6 1,6 
- herunder brændsel ............ 7,6 3,2 2,4 5,0 -2,7 0,8 
Transport............................ 16,2 1,8 1,1 15,2 0,4 0,4 
- herunder brændstof........... 3,0 -5,0 -4,1 3,6 -5,0 -5,1 
Andre varer og tjenester....... 7,2 3,9 5,0 7,7 3,1 3,2 
Varer................................... 65,5 1,4 1,5 61,1 1,0 1,9 
Tjenester............................. 34,5 3,6 3,6 38,9 3,2 2,9 
HICP-indeks ekskl. energi .. 89,3 2,3 2,4 91,4 2,4 2,7 
Kerneinflation..................... 83,0 2,5 2,4 83,3 2,6 2,4 

Kilde: Eurostat.
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Kerneinflationen – som måler stigningstakten i HICP-indekset ekskl. 
uforarbejdede fødevarer og energi – har ligget relativt konstant på om-
kring 2½ pct. i både Danmark og euroområdet i den forløbne del af 
2002.

For 2002 som helhed ventes HICP-inflationen i Danmark at ligge på 
2,2 pct., hvilket er omkring 0,2 pct.enheder over euroområdet. Situatio-
nen er modsat i 2003, hvor inflationen samlet set ventes at være 1,7 pct. i 
Danmark og 1,8 pct. i euroområdet. 
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Overskuddet på den offentlige saldo skønnes at udgøre 29,7 mia.kr. i 2002, 
hvilket svarer til 2,1 pct. af BNP og 32,2 mia.kr. i 2003 svarende til 2,2 pct. 
af BNP.

Det offentlige udgiftstryk skønnes at falde fra 53,2 pct. af BNP i 2001 til 
52,1 pct. af BNP i 2003. Faldet i udgiftstrykket skyldes overvejende lavere 
renteudgifter på den offentlige gæld. Der forventes en realvækst i det offentlige 
forbrug på 1,3 pct. i 2002. Med udgangspunkt i finanslovforslaget for 2003 
og aftalerne om kommunernes økonomi i 2003 skønnes realvæksten i det of-
fentlige forbrug at udgøre 0,7 pct. i 2003 – så den gennemsnitlige vækst i det 
offentlige forbrug i 2002 og 2003 dermed udgør 1,0 pct. årligt på linje med 
de mellemfristede forudsætninger.

Skattetrykket forventes at falde fra 49,0 pct. af BNP i 2001 til 47,7 pct. 
af BNP i 2003, hvilket til dels skyldes, at Særlig Pensionsopsparing er omlagt 
til en tvungen individuel pensionsordning og derfor ikke indgår i skattetrykket 
med virkning fra 2002. Hertil kommer bidrag fra et lavere personskattetryk 
og lavere selskabsskatteindtægter.

Finanslovforslaget for 2003 og aftalerne om kommunernes økonomi vil 
samlet set medføre, at finanspolitikken har en neutral aktivitetsvirkning i 
2003, hvilket skønnes at være passende i den nuværende konjunktursituation 
med et presset arbejdsmarked og vækstbidrag fra det stedfundne rentefald.  

Faldende aktiekurser i 2001 og 2002 medfører via muligheden for fremfø-
ring af negativ skat, at provenuet fra pensionsafkastskatten er meget lavt i alle 
årene 2001 til 2003. Det bidrager til at dæmpe niveauet for både skattetryk-
ket, overskuddet på de offentlige finanser og gældsafviklingen.  

ØMU-gælden skønnes at falde fra 44,7 pct. af BNP i 2001 til 42,1 pct. af 
BNP i 2003.

Finanspolitikken vurderes at være holdbar, idet den offentlige saldo ligger 
på det niveau, som de langsigtede udfordringer tilsiger. De midlertidige ud-
sving i den underliggende gældsafvikling giver derfor ikke anledning til at 
ændre den finanspolitiske strategi eller målene for gældsnedbringelsen.                   
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5.1. Den offentlige saldo og gæld 
I lyset af den forventede udvikling i samfundsøkonomien og i de offentli-
ge udgifter og indtægter skønnes overskuddet på de samlede offentlige 
finanser i 2002 at udgøre 29,7 mia. kr. svarende til 2,1 pct. af BNP, jf.
tabel 5.1.

Tabel 5.1. Oversigt over den offentlige saldo og gæld.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----------------------Mia.kr. ---------------------- 

Den offentlige saldo1) ............................ 13,1 38,2 32,7 38,1 29,7 32,2
Saldoen fordelt på delsektorer: 

Stat og kommuner........................... 1,3 22,3 14,3 16,0 15,2 17,9
Sociale kasser og fonde1)................... 11,8 15,9 18,4 22,1 14,5 14,3

------------------- Pct. af BNP ------------------- 
Den offentlige saldo1) ............................ 1,1 3,2 2,5 2,8 2,1 2,2 
De samlede udgifter .............................. 56,7 55,2 53,2 53,2 52,9 52,1
De samlede indtægter,1) heraf: ............... 57,9 58,3 55,7 56,1 55,1 54,3
 Skatter1) ........................................... 50,1 51,2 48,8 49,0 48,2 47,7
 Andre indtægter .............................. 7,8 7,1 6,9 7,1 6,9 6,6 
Nettorenteudgifter ................................ 2,3 2,2 1,8 1,5 1,3 1,1 
Den strukturelle saldo1) ......................... 0,3 1,8 2,2 2,5 2,1 2,2 
ØMU-gæld i mia. kr. ............................ 649,7 639,7 606,3 601,4 609,8 610,3 
Do. i pct. af BNP.................................. 56,2 52,7 46,8 44,7 43,9 42,1
Statsgæld i mia. kr................................. 570,8 561,7 538,3 513,5 529,4 537,0 
Do. i pct. af BNP.................................. 49,4 46,3 41,5 38,2 38,1 37,0

1) I 1999-2001 indgår Særlig Pensionsopsparing (SP) med indbetalinger svarende 
 til ca. ½ pct. af BNP.  Den enkelte indbetaler vil få godskrevet egne indbetalin
 ger fuldt ud i 2001, men først fra og med 2002 ventes SP-indbetalingerne at 
 blive regnet som privat opsparing i nationalregnskabet. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

I 2003 skønnes et overskud på den offentlige saldo på 32,2 mia.kr. el-
ler 2,2 pct. af BNP. De skønnede overskud på den offentlige saldo er ju-
steret ned med knap 1¾ mia.kr. i 2002 og med 9 mia.kr. i 2003 sam-
menholdt med skønnet i Økonomisk Redegørelse i maj 2002, jf. også Bud-
getoversigt 3, august 2002. Nedjusteringen kan stort set henføres til et 
lavere forventet provenu fra pensionsafkastskatten især som følge af de 
seneste fald i aktiekurserne. I 2003 skønnes provenuet fra pensionsafkast-
skatten at udgøre knap ½ mia.kr., mens provenuet i maj forventedes 
normaliseret til ca. 11¼ mia.kr. efter meget lave provenuer i 2001 og 
2002. Den betydelige nedjustering af provenuet i 2003 skal ses i sam-
menhæng med muligheden for at fremføre underskud fra 2001 og 2002. 
År-til-år udsving i navnlig aktiekurserne må generelt forventes at medføre 
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betydelige udsving i saldoen på de offentlige finanser på op til 1 pct. af 
BNP i op- eller nedadgående retning. 

Fra 2002 til 2003 skønnes en mindre forbedring af det offentlige over-
skud fra 2,1 pct. til 2,2 pct. af BNP. Forbedringen skyldes et skønnet fald 
i det samlede udgiftstryk svarende til ca. 0,9 pct. af BNP, der er lidt større 
end det skønnede fald i indtægtstrykket på ca. 0,8 pct. af BNP. Faldet i 
udgiftstrykket kan blandt andet henføres til forventede reduktioner af det 
offentlige forbrugstryk og renteudgiftstrykket fra 2002 til 2003, mens det 
lavere indtægtstryk blandt andet skyldes et forventet fald i selskabsskat-
ternes andel af BNP fra 2002 til 2003, jf. også afsnit 5.2 og 5.3.

Den offentlige ØMU-gæld skønnes at falde fra godt 44½ pct. af BNP 
i 2001 til omkring 42 pct. af BNP i 2003. Opgjort nominelt (dvs. i 
mia.kr.) er der derimod tale om en stigning på omkring 9 mia.kr. fra 
2001 til 2003 til trods for forventede overskud i størrelsesordenen 15-17 
mia.kr. på den statslige og kommunale saldo i både 2002 og 2003. I en-
kelte år kan der imidlertid være relativ stor forskel på den faktiske æn-
dring i ØMU-gælden og den ændring, som udviklingen i den statslige og 
kommunale saldo vil tilsige.

Det skyldes for det første, at ØMU-gælden er opgjort som en brutto-
gæld, der primært omfatter statens og kommunernes obligationsgæld. 
Dog bliver der i opgørelsen korrigeret for beholdninger af statsobligatio-
ner inden for og mellem de offentlige delsektorer, jf. tabel 5.2.

Øget udlån fra staten (til eksempelvis de statsgaranterede broselskaber 
A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen), der ikke på-
virker den statslige nettofordringserhvervelse og reelt blot kan betragtes 
som en samtidig opskrivning af statens aktiver og passiver, vil således øge 
den opgjorte ØMU-gæld, da statens finansieringsbehov og dermed obli-
gationsgæld øges. 

For det andet vil periodiseringen af indtægter og udgifter på nettofor-
dringserhvervelserne i den statslige og kommunale sektor ikke nødvendig-
vis svare til den faktiske likviditetsstrøm af statens og kommunernes drift, 
der er den væsentligste faktor bag udviklingen i statens og kommunernes 
obligationsgæld. 

Endelig er ØMU-gælden opgjort til nominel værdi, hvorfor eventuelle 
kurstab ved udstedelse af obligationer slår fuldt igennem på gælden det 
pågældende år, mens fordringserhvervelsen kun delvist påvirkes. 

Statsgælden er i højere grad opgjort netto, idet også statens indeståen-
de i Nationalbanken og beholdningen af ikke-statsobligationer modregnes 
i opgørelsen som aktiver. 
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Tabel 5.2. Offentlige gældsbegreber ultimo 2001
Mia.kr. Statsgæld ØMU-gæld 

(bruttogæld) 
DS,

nettogæld
Staten: 513,5 585,4 344,9 
Indenlandsk obligationsgæld ............ 611,0 611,0 611,0 
Udenlandsk obligationsgæld............. 83,8 83,8 83,8
Indestående i Nationalbanken.......... -40,2 - -40,2 
Den Sociale Pensionsfond: 
 Statsobligationer......................... -109,5 -109,5 -109,5 
 Andre værdipapirer..................... -31,6 - -31,6 
Øvrige nettopassiver og kurskorr. ..... - - -168,6 
Kommuner: - 37,7 34,2 
Samlet obligationsgæld..................... - 42,8 42,8
Beholdning af statsobligationer ........ - -5,1 -5,1
Øvrige nettopassiver og kurskorr. ..... - - -3,5
Sociale kasser og fonde - -21,7 -263,1 
Beholdning af statsobligationer ........ - -21,7 -21,7 
Øvrige nettopassiver og kurskorr. ..... - - -241,4 
Gæld i alt   513,5 601,4 115,5 
Gæld i alt, pct. af BNP..................... 38,2 44,7 8,6 
Nettogæld ekskl. kasser og fonde...... - - 378,6 
Do. i pct. af BNP............................. - - 28,2

I modsætning til statsgælden og ØMU-gælden inddrages alle offentlige 
finansielle aktiver og passiver i stat, kommuner og sociale kasser og fonde 
ved Danmarks Statistiks nationalregnskabsbaserede opgørelse af den of-
fentlige nettogæld, jf. tabel 5.2. For statens vedkommende indgår derfor 
blandt andet aktiver i form af aktiebesiddelser, kortfristede tilgodehaven-
der og udlån til eksempelvis de statsgaranterede enheder (jf. posten Øvrige
nettopassiver og kurskorrektion i tabel 5.2). Ændringen i nettogælden følger 
som udgangspunkt udviklingen i den offentlige saldo. Da nettogælden 
opgøres til markedsværdi, hvorfor eksisterende finansielle aktiver og passi-
ver justeres ved kursændringer, er sammenhængen til den offentlige saldo 
dog ikke entydig. 

Den offentlige nettogæld skønnes i 2001 at udgøre knap 9 pct. af 
BNP, jf. tabel 5.1. Fraregnet eventuelle kursjusteringer vil overskuddene 
på den offentlige saldo på godt 2 pct. af BNP i både 2002 og 2003 tilsige 
et fald i nettogælden på godt 4 pct.enheder målt som andel af BNP frem 
mod 2003. 

Til belysning af holdbarheden af de offentlige finanser i et længere per-
spektiv er udviklingen i statsgælden, ØMU-gælden og nettogælden ikke  
velegnet. For ØMU-gældens – og delvist også statsgældens – vedkom-
mende skyldes det blandt andet, at der er tale om en bruttogæld, der som 
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nævnt ikke tager fuldt højde for aktivsiden i hverken stat eller kommuner. 
For nettogældens vedkommende skyldes det primært, at formuen i ATP, 
som indgår i gældsbegrebet som et offentligt aktiv, allerede er disponeret 
over i form af individuelle retskrav, der modsvarer aktiverne i ATP. Fra 
en finanspolitisk synsvinkel bør ATP opfattes som en privat fond. Netto-
gælden opgjort ekskl. aktiver i sociale kasser og fonde udgjorde således 
godt 28 pct. af BNP i 2001. Fælles for gældsbegreberne er endvidere, at 
der i opgørelserne ikke er indregnet fremtidige pensionskrav til tjeneste-
mænd, stigende udgifter på grund af befolkningsaldringen eller statens 
fremtidige indtægter fra udskudt skat af privat pensionsopsparing. 
 
5.2. De offentlige udgifter  
Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes at udgøre 52,9 pct. af BNP i 
2002, hvilket er 0,3 pct.enheder lavere end udgiftstrykket i 2001, jf. tabel 
5.3. I 2003 skønnes udgiftstrykket at falde med yderligere knap 0,9 
pct.enheder til 52,1 pct. af BNP. Det skønnede fald i det samlede offent-
lige udgiftstryk fra 2001 til 2002 skyldes alene et forventet fald i renteud-
gifternes andel af BNP, mens også de offentlige udgifter til forbrug, ind-
komstoverførsler og subsidier skønnes at bidrage til faldet i det samlede 
udgiftstryk fra 2002 til 2003.  

Det offentlige forbrugstryk øges en smule fra 2001 til 20021, mens der 
skønnes et fald i forbrugstrykket på 0,2 pct.enheder fra 2002 til 2003 
blandt andet som følge af aftagende reale vækstrater i det offentlige for-
brug og øget vækst i den samlede økonomi.  

Med udgangspunkt i finansloven og de reviderede kommunale budget-
ter for 2002 samt finanslovforslaget og kommuneaftalerne for 2003 
skønnes realvæksten i det offentlige forbrug at udgøre 1,3 pct. i 2002 og 
0,7 pct. i 2003. Det er på linje med skønnet i maj og er i overensstem-
melse med det forudsatte forløb i de mellemfristede fremskrivninger om 
en gennemsnitlig realvækst på 1,0 pct. om året.      

I 2002 og 2003 skønnes en vækst i den offentlige beskæftigelse på 
henholdsvis 6.000 og 3.000 personer. I forhold til majvurderingen skøn-
nes nu en lidt højere vækst i den offentlige beskæftigelse i 2002, mens 
væksten i det offentlige varekøb omvendt skønnes at blive lidt lavere.       

1
Forbrugstrykket i 2001 er dog reelt lidt højere end angivet i tabellen. I det foreløbige 

nationalregnskab for 2001, der ligger til grund for det beregnede forbrugstryk, er opgø-
relsen af det offentlige forbrug således lidt for lav i 2001. En revision af det offentlige 
forbrug i 2001 forventes at være afspejlet i Danmarks Statistiks opgørelse af det revide-
rede nationalregnskab for 2001, der offentliggøres ultimo 2002.
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Tabel 5.3. De offentlige udgifters sammensætning. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

---------------------- Pct. af BNP ----------------------
Offentlige udgifter (udgiftstryk)..... 56,7 55,2 53,2 53,2 52,9 52,1 
 Primære udgifter........................... 51,4 50,5 49,0 49,1 49,3 48,8 

 Offentligt forbrug .................... 26,0 25,9 25,1 25,5 25,6 25,4 
 Offentlige investeringer............ 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 
 Indkomstoverførsler ................. 18,3 17,7 17,1 17,0 17,0 16,9 
 Subsidier.................................. 2,3 2,4 2,2 2,0 2,0 1,9 

 Renteudgifter................................ 5,3 4,7 4,2 4,1 3,6 3,3 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

De offentlige investeringers andel af BNP skønnes at udgøre 1,8 pct. i 
2002 og 2003. Som i maj forventes de offentlige investeringer at vokse 
realt med 2 pct. om året i 2002 og 2003, hvilket er på linje med det for-
udsatte forløb i de mellemfristede forudsætninger. Skønnet for 2002 be-
ror på finansloven og de reviderede kommunale budgetter for 2002, mens 
skønnet for 2003 er baseret på finanslovforslaget for 2003 og kommune-
aftalerne for 2003.

Fra 2002 til 2003 skønnes et svagt fald i indkomstoverførslerne i for-
hold til BNP. Det skyldes blandt andet lavere udgifter til dagpenge mv. i 
lyset af den lavere ledighed og et forudsat fald i antal modtagere af før-
tidspension. I modsat retning trækker øgede udgifter til efterløn og bar-
selsdagpenge. Satsreguleringen af indkomstoverførslerne udgør 2,7 pct. i 
2002, og på baggrund af lønstigningerne i den private sektor i 2001 er der 
fastlagt en satsregulering af overførslerne på 3,2 pct. i 2003. 

Målt i forhold til BNP skønnes et lille fald i subsidierne fra 2002 til 
2003, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med budgetforbedrin-
ger vedrørende en række statslige tilskudsordninger på finanslovforslaget 
for 2003.

Der forventes fortsat faldende renteudgifter som andel af BNP i 2002 
og 2003 i lyset af en lavere offentlig gældskvote.

I Budgetoversigt 3, august 2002, er redegjort nærmere for udviklingen i 
de offentlige udgifter.

 
5.3. De offentlige indtægter 
Skattetrykket forventes at blive 48,2 pct. af BNP i 2002 jf. tabel 5.4.
Sammenlignet med 2001 er der tale om et fald på 0,7 pct.enheder. Stør-
steparten af faldet kan forklares med omlægningen af Særlig Pensionsop-
sparing fra en skat til en tvungen individuel opsparingsordning. I 2003 
forventes skattetrykket at falde yderligere til 47,7 pct. af BNP. 
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Tabel 5.4. De offentlige indtægters sammensætning.
1998 1999 2000 2001 2002 2003

--------------------- Pct. af BNP-------------------- 
Offentlige indtægter .................... 57,9 58,3 55,7 56,1 55,1 54,3
Skattetryk ................................... 50,1 51,2 48,8 49,0 48,2 47,7

Personskatter mv.1)................. 22,0 22,2 21,9 22,0 21,8 21,7
AM-bidrag ............................ 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
Selskabsskatter....................... 2,8 3,0 2,4 3,1 3,0 2,7 
Pensionsafkastbeskatning....... 0,8 1,2 0,7 0,1 0,0 0,0 
Moms.................................... 9,9 9,8 9,5 9,6 9,6 9,5 
Afgifter og indirekte skatter ... 8,6 8,4 7,6 7,7 7,8 7,7 
Øvrige skatter2) ...................... 1,6 2,1 2,2 2,2 1,6 1,6 

Renteindtægter............................ 3,0 2,5 2,4 2,5 2,3 2,2 
Øvrige indtægter3) ....................... 4,8 4,7 4,5 4,5 4,6 4,4 

1)  Personskatter mv. indeholder: Kildeskatter, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra 
 husholdninger, bo- og gaveafgift samt andre personlige skatter.
2)  Øvrige skatter indeholder bidrag til sociale ordninger (ordinært ATP-bidrag, 
 bidrag til Særlig Pensionsopsparing i perioden 1999 til 2001, A-kassebidrag og 
 efterlønsbidrag). 
3)  Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, 
 diverse drifts- og kapitaloverførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt 
 imputerede (beregnede) indtægter i form af bruttorestindkomst og bidrag til 
 tjenestemandspensioner. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Fra og med 2002 kategoriseres Særlig Pensionsopsparing som privat 
opsparing og vil dermed udgå af den offentlige sektors indtægter. Isoleret 
set reducerer dette skattetrykket med ½ pct.enhed i 2002 i forhold til 
2001. Ses bort fra SP, falder skattetrykket med 0,2 pct.enheder i 2002. I 
2003 udgør faldet i skattetrykket 0,5 pct.enheder, jf. tabel 5.5. 

Personskatterne reduceres i 2002 som følge af sidste fase af Pinsepak-
ken. Reduktionen i bundskat samt stigningen i bundfradraget for mel-
lemskat reducerer – inkl. modgående bevægelser i værdien af fradrag – 
tilsammen skattetrykket med 0,2 pct.enheder. I 2003 forventes et yderli-
gere fald på 0,1 pct.enhed, der primært kan tilskrives stigende renteniveau 
og deraf følgende højere rentefradrag. Dette mindsker væksten i de kom-
munale skatteindtægter. 

Lavere selskabsskatteindtægter bidrager med et fald i skattetrykket på 
0,1 pct.enhed i 2002 og 0,2 pct.enheder i 2003. Faldet i indtægterne fra 
selskabsskatter skal primært ses i sammenhæng med en gradvis tilbage-
venden til et mere normalt niveau for selskabsskatterne i forhold til det 
ekstraordinært høje niveau i 2001. Herudover kan faldet i 2003 delvist 
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henføres til lavere indtjening i de kulbrinteskattepligtige selskaber som 
følge af fald i dollarkursen. 

Tabel 5.5. Ændring i skattetrykket i 2002 og 2003. 
2002 2003 

--- Pct.enhed af BNP --- 
Ændring i skattetryk ............................................................. -0,7 -0,5
 Særlig Pensionsopsparing ................................................ -0,5 -
Ændring i skattetryk ekskl. SP .............................................. -0,2 -0,5
Heraf:  

Personskatter mv............................................................. -0,2 -0,1
AM-bidrag ...................................................................... 0,0 0,0 
Selskabsskatter................................................................. -0,1 -0,2
Pensionsafkastbeskatning ................................................ 0,0 0,0 
Moms ............................................................................. 0,0 -0,1
Afgifter og indirekte skatter ............................................. 0,1 -0,1
Øvrige skatter.................................................................. 0,0 0,0 

Anm.: S e tabel 5.4.   
Kilde:  Egne beregninger. 

Moderat højere vækst i privatforbruget i 2002, der primært kan tilskri-
ves øget vækst i bilkøbet, øger provenuet fra punktafgifterne og bidrager 
til en stigning i skattetrykket i 2002 med 0,1 pct.enhed. I 2003 indebærer 
skattestoppet, at punktafgifterne fastfryses på 2002-niveauet. Samtidig 
forventes en højere vækst i BNP sammenlignet med væksten i privatfor-
bruget af afgiftspligtige varer, hvilket samlet bidrager til en reduktion i 
afgiftstrykket med 0,1 pct.enhed i 2003.

Provenuet fra pensionsafkastskatten forventes at udgøre knap ½ 
mia.kr. i både 2002 og 2003. Pensionsafkastskattens forventede lave ni-
veau i 2002 og 2003 bidrager dermed ikke til ændringer i skattetrykket i 
perioden. Provenuet vedrører alene pensionsafkastskattepligtige selskaber 
med lav aktieandel. Der forventes intet skatteprovenu af de pensionsaf-
kastskattepligtiges aktiebeholdninger i hverken 2002 eller 2003. I 2002 
forventes negativt aktieafkast, som følge af de kraftigt faldende aktiekurser 
i første halvår af 2002 samt moderate forventninger til udviklingen i re-
sten af 2002. Efter modregning af det negative afkast i andet afkast for-
ventes det samlede skattegrundlag for 2002 at blive negativt. I 2003 er 
forudsat et positivt aktieafkast, men på grund af fremført negativ skat 
vedrørende 2001 og 2002, forventes et meget beskedent provenu i 2003. 
Grundlaget for fremskrivningen af pensionsafkastskatten er foretaget ud 
fra metoden beskrevet i boks 5.1.
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Boks 5.1. Provenuskøn for pensionsafkastbeskatning. 
Provenuet fra pensionsafkastbeskatningen afhænger af kursudviklingen på aktier og 
obligationer. De store udsving på de finansielle markeder fra år til år gør det særdeles 
vanskeligt at skønne over provenuet. Derfor er der valgt en teknisk beregningsforud-
sætning som grundlag for provenuskønnet. 
 Beregningsmetoden tager udgangspunkt i den faktiske kursudvikling indtil dato. På 
grund af de kraftige aktiekursfald henover sommeren indebærer beregningsforudsæt-
ningen en markant nedjustering af årets forventede provenu, jf. figur a og figur b.
For resten af prognoseperioden beregnes skøn under hensyntagen til den aktuelle og 
forventede konjunktursituation. Fremskrivningsmetoden bygger på historiske sam-
menhænge mellem økonomisk aktivitet, renter og aktiekurser. 
 Beregningsmetoden medfører for såvel de danske som de udenlandske aktier et 
skønnet afkast i hele 2002 inkl. udbytter og i kroner på omkring -20 pct. og tager ikke 
højde for, at kurserne på aktier i perioder kan være over- eller undervurderede. 
 I 2003 forudsættes stigninger på danske aktier på ca. 10 pct. De europæiske aktier 
skønnes at stige med ca. 13 pct. i 2003. På de amerikanske aktier forventes kursstig-
ninger på ca. 4 pct., hvilket er klart mindre end gennemsnittet. Forklaringen er dels, at 
der forventes væsentlige rentestigninger i USA, og dels at væksten ikke forventes at nå 
op på det historiske gennemsnit. På den samlede aktiebeholdning skønnes afkastet 
inklusive udbytter og regnet i kroner at udgøre omkring 11 pct. i 2003. 

Obligationskurserne er steget i første halvår af 2002. Gennem resten af året ventes 
det dog, at en del af de investeringer, som midlertidigt har været placeret i obligationer, 
atter vender tilbage til aktiemarkederne. Året som helhed skønnes at give et obligati-
onskurstab på 1 pct., og for 2003 ventes et kurstab af samme størrelsesorden som følge 
af forventede rentestigninger. 

Figur a. Aktiekursudvikling, Danmark. Figur b. Aktiekursudvikling, udland. 
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Der er en betydelig usikkerhed knyttet til størrelsen af skatteindtæg-
terne, som i særlig grad knytter sig til, at en stor og stigende andel af ind-
tægterne er baseret på aktieafkast. Det er særligt omlægningen af pensi-
onsafkastbeskatningen til en fælles sats på 15 pct. med virkning fra 2001, 
i kombination med, at beskatningen af hele afkastet foretages efter lager-
princippet, der medfører store udsving, jf. boks 5.2.
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Boks 5.2. Historisk udvikling i pensionsafkastskatten. 
I 1984 indførtes realrenteafgiften, hvis formål var at beskatte pensionsformuernes 
løbende afkast, der hidtil havde været skattefritaget. Realrenteafgiftsloven blev erstattet 
af pensionsafkastbeskatningsloven med virkning fra 2000. Pensionsafkastskatten bestod 
i 2000 af en fast skattesats på 26 pct. af afkastet, dog 5 pct. for afkast af aktier. Aktieaf-
kastskatten på 5 pct. var dog allerede indført med virkning fra 2. juni 1998. I 2001 
blev beskatningen omlagt til en ensartet skat på 15 pct. af alt afkast.  
 Provenuet fra realrenteafgift/pensionsafkastskat har varieret betydeligt siden indfø-
relsen af realrenteafgiften i 1984, jf. figur a. Til og med midten af 90’erne har provenu-
et været omkring 1,4 pct. af BNP, hvilket skyldes høje afkast og deraf følgende høje 
afgiftssatser. Fra 1995 begynder realrenteafgiftssatsen og dermed provenuet at falde. 
Som følge af negativt aktieafkast i 2. halvår af 1998 bidrager aktieafkastskatten ligele-
des til lavere provenu i 1998, mens aktieafkastskatten i 1999 trækker provenuet op. 
 I 2000 er provenuet reduceret til 0,7 pct. af BNP, hvilket primært skyldes overgang 
til pensionsafkastskatten med fast afgiftssats på 26 pct. mod hidtidige afgiftssatser på 
30-50 pct. Det skal dog nævnes, at realrenteafgiften ville have givet omtrent samme 
provenu i 2000 som pensionsafkastskatten, primært på grund af, at den beregnede 
realrenteafgiftssats ligeledes faldt i 2000. Med faldet i aktiekurserne i 2001 og første 
halvår af 2002 kombineret med, at pensionskasserne portefølje i højere grad indeholder 
aktier, falder provenuet  fra pensionsafkastskatten til under 0,1 pct. af BNP.   
 Overgangen til fuld lagerbaseret opgørelse af skattegrundlaget kombineret med 
store udsving i aktiekurserne bidrager til betydelige udsving i indtægterne fra år til år, 
herunder betydelig usikkerhed i fremskrivningen af skatteindtægterne, jf. figur b. I 
Økonomisk Oversigt december 2000 forventedes et provenu fra pensionsafkastskatten 
for 2002 på 13,7 mia.kr. Dette skøn er reduceret ved hver konjunkturvurdering siden 
da, og det seneste skøn for 2002 udgør 0,3 mia.kr.  Provenu fra beskatningen af pensi-
onsafkastskat kan således påvirke udsving i skattetrykket med op til 1 pct. af BNP i op 
eller nedadgående retning.

Figur a. Realrenteafgift/pensionsafkast-
skat i pct. af BNP. 

Figur b. Skøn over pensionsafkastskat 
for 2002. 
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Anm.: Skøn fra dec. 2000 til august 2001 er fra Økonomisk Oversigt (ØO). Skøn 
 fra januar 2002 til august 2002 er fra Økonomisk Redegørelse (ØR).  
Kilde.: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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De årlige udsving i skattetrykket i de enkelte år som følge af udsving i 
skatteindtægterne fra selskabsskatter, personskatter og særligt pensionsaf-
kastskatterne kan således være ganske betydelige. Det skyldes ændringer i 
skattegrundlagets sammensætning og har ikke noget at gøre med skatte-
stoppet. Skattestoppet indebærer en tendens til svagt aftagende skattetryk 
som følge af fastfrysning af punktafgifterne og ejendomsværdiskatten, 
men det udelukker ikke, at det samlede skattetryk vil kunne stige i et givet 
år. Også afgiftstrykket kan – til trods for fastfrysning af satserne på 2002-
niveau – stige i en periode, hvor f.eks. privatforbruget vokser kraftigere 
end BNP.

5.4. Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Med udgangspunkt i Finansloven for 2002 og de reviderede budgetter for 
amter og kommuner skønnes finanseffekten samlet set at udgøre 0,2 pct. 
af BNP i 2002. Der er især et positivt bidrag til finanseffekten fra væksten 
i det offentlige forbrug, som afspejler prioriteringen af sygehuse og ældre-
området i 2002.

I modsat retning trækker Pinsepakkens strukturvirkninger på incita-
menterne til opsparing, der bidrager til at dæmpe væksten i 2002. 

Det betyder, at den økonomiske politik samlet set skønnes at have en 
omtrent aktivitetsneutral virkning i 2002.  

Finanslovforslaget og aftalerne om den kommunale økonomi for 2003 
vil medføre en aktivitetsneutral finanseffekt for 2003.  

Da de aktivitetsdæmpende virkninger af opsparingstiltag og finanspoli-
tik i tidligere år skønnes at være omtrent udfaset i 2003, vil den økonomi-
ske politik samlet set have en omtrent aktivitetsneutral virkning i 2003.

Finanspolitikken har således siden 1997 virket dæmpende på den 
økonomiske aktivitet, når der tages hensyn til forsinkede virkninger af 
finanspolitiske stramninger og reduktionen af rentefradragets skatteværdi 
i forbindelse med Pinsepakken. Dette skal ses i sammenhæng med de 
samtidige ekspansive virkninger af det store rentefald i årene 1995 til 
1998, jf. boks 5.3. 
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Boks 5.3. Aktivitetsbidrag fra flerårige effekter af finanspolitik og ren-
teændringer, 1996-2003.
Væksten i årene 1997-2000 blev påvirket 
af de flerårige virkninger af rentefald og 
finanspolitiske stramninger inkl. virk-
ningen af lavere rentefradrag.   

I 2001 er der udgået stramninger fra 
såvel rentestigninger i 2000 som finans-
politikken, jf. figur a.

I 2002 og 2003 forudsættes mindre 
stramninger fra den økonomiske politik 
og modsat ekspansive virkninger af det 
stedfundne rentefald. 

Figur a. Bidrag til BNP-vækst fra flerårige 
effekter af renteændringer og finanspoli-
tik, pct.enheder. 
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Kilde: Egne beregninger. 

Med de nuværende udsigter for dansk økonomi vurderes en omtrent 
neutral økonomisk politik at være passende for det indeværende år og for 
2003.

Samtidig med bortfaldet af afdæmpende effekter fra tidligere års fi-
nanspolitik ventes blandt andet vækstbidrag fra et renteniveau, der er 
faldet svagt i lyset af forventninger om, at stigningen i den internationale 
vækst først vil tiltage i den sidste del af indeværende år, jf. tabel 5.6.  + 

Selv om pengepolitikken i euroområdet som udgangspunkt må forven-
tes at være veltilpasset i forhold til dansk økonomi2, vil behovet for en 
stram finanspolitik i 2003 være betydeligt, både i forhold til den mellem-
fristede strategi og i forhold til mulighederne for at sænke skatterne i 
2004.

2 I den forbindelse betyder den stigende overgang til flekslån, at husholdningerne i højere 
grad end tidligere må forventes at reagere på ændringer i de korte renter. Det vil trække i 
retning af, at gennemslaget fra pengepolitiske stramninger eller lempelser fremover må 
formodes at være mere markant end hidtil. 
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Tabel 5.6. Bidrag til BNP-vækst.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
------------------------------- Pct. ----------------------------- 

BNP-vækst ............................... 2,5 3,0 2,5 2,3 3,0 1,0 1,5 2,2 
Et-årig finanseffekt ................... 0,7 -0,5 0,1 0,2 -0,1 0,1 0,2 0,0 
Flerårige virkninger, heraf: --------------------------- Pct.enheder ----------------------- 
Økonomisk politik ................... 0,4 -0,7 -1,1 -1,1 -1,1 -0,7 -0,2 -0,1 
 - Flerårig finanseffekt............... 0,4 -0,7 -0,7 -0,5 -0,6 -0,3 -0,1 -0,1 
 - Opsparingsvirkninger mv. ..... 0,0 0,0 -0,4 -0,6 -0,5 -0,4 -0,1 0,0 
Stedfundne renteændringer1) ... 0,2 0,8 0,9 1,0 0,8 -0,1 0,4 0,5 
Andre forhold........................... 1,9 2,9 2,7 2,4 3,3 1,8 1,3 1,8 

Anm.: Den flerårige finanseffekt er virkningen på væksten fra finanspolitiske ændrin
 ger i både det pågældende og de forudgående år. De flerårige finanseffekter er i 
 årene 1997-2002 større og mere vækstdæmpende end de ét-årige effekter. Det 
 skyldes, at de stedfundne skattestigninger virker med forsinkelse. 
1) Opgjort som de isolerede virkninger på væksten af renteudviklingen siden 1993 
 og frem til medio april 2002. Der er i beregningen ikke indregnet effekten af, 
 at en stigende del af nye huslån optages som flekslån. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

De internationalt set forholdsvis høje lønstigningstakter og den histo-
risk lave ledighed giver således indtryk af et arbejdsmarked, der er under 
pres, og samtidig vil bidrag fra renteændringer skubbe yderligere til 
aktiviteten.

Det beregnede outputgab er mindsket siden 1998, men er fortsat posi-
tivt. Nedgangen i væksten i det seneste år bidrager til, at outputgabet re-
duceres i 2002, men i takt med den ventede styrkelse af væksten skønnes 
outputgabet at vokse fra 2002 til 2003, jf. figur 5.1a. Det skal ses i lyset 
af, at vækstpotentialet er begrænset, også set i forhold til situationen i 
mange andre vestlige lande. Det skyldes blandt andet, at den aftalte ar-
bejdstid sættes ned, og at ledigheden ikke varigt kan bringes længere ned 
med de gældende strukturer på arbejdsmarkedet. En vækst, der ligger over 
2 pct., må derfor som udgangspunkt forventes at skærpe kapacitetspresset 
i dansk økonomi. 
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Figur 5.1a. Outputgab. Figur 5.1.b Væksten i det offentlige for-
brug – realt og nominelt. 
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Anm.: I figur 5.2b angiver første sølje den gennemsnitlige årlige vækst – realt og no-
minelt - i det offentlige forbrug for årene 1993 til 1997. For 2002 og 2003 un-
der ét er den årlige realvækst på 1 pct. 

Kilde: Danmarks Statistik, EU-Kommissionen og egne beregninger. 

Finanspolitikken i 2003 er på denne baggrund fastlagt efter udsigterne 
til et fortsat højt kapacitetspres. En forsigtig finanspolitik er samtidig i 
god overensstemmelse med de mellemfristede udfordringer, der tilsiger, at 
den årlige realvækst i det offentlige forbrug holdes på 1 pct. for årene 
2002 og 2003 under ét, jf. figur 5.1b.

5.5.  De offentlige finansers holdbarhed 
Det overordnede mål for finanspolitikken på mellemfristet sigt er en fort-
sat reduktion af den offentlige gæld. Det sikrer, at dansk økonomi er ru-
stet til skiftet i befolkningens alderssammensætning i retning af flere ældre 
efter 2010. Stigningen i antallet af ældre vil medføre et betydeligt fremti-
digt udgiftspres til blandt andet folkepension, ældrepleje mv. Uden en 
markant reduktion af gælden i perioden frem til 2010 kan det blive nød-
vendigt med senere stramninger af finanspolitikken for at sikre en holdbar 
udvikling i gælden.  

Det er regeringens målsætning at fastholde et offentligt overskud på 
mellem 1½ og 2½ pct. af BNP i gennemsnit frem til 2010. Det skønnes at 
sikre finanspolitikkens holdbarhed. 

Med udgangspunkt i en vurdering af de fremtidige offentlige netto-
forpligtigelser er det beregnet, at et gennemsnitligt overskud på 2,1 pct. af 
BNP frem til 2010 vil sikre tilpas hurtig gældsnedbringelse. Det er i mid-
ten af det overordnede målinterval, som netop er opstillet, fordi der er 
usikkerhed ved beregningen af det konkrete krav til overskud. 
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Tabel 5.8. Langsigtede krav til de offentlige finanser, pct. af BNP.
2002 2003 Gnst.

2002–101)

Stigning i fremtidige nettoforpligtelser............... 1,6 1,7 1,3 
Saldo i offentlige fonde ..................................... 1,1 1,0 0,8 
Beregnet krav til strukturel saldo inkl. fonde ........ 2,6 2,7 2,1 

Gnst. målsætning for offentlig saldo til 2010 ..... 1½ - 2½ 
Faktisk saldo...................................................... 2,1 2,2 
Strukturel saldo ................................................. 2,1 2,2 - 

Korrigeret strukturel saldo2) .............................. -0,5 -0,4 -

Anm.: Stigningen i de fremtidige nettoforpligtelser beregnes som nutidsværdien, op
gjort som en annuitet, af følgende forhold: 1) De rent befolkningsmæssige kon-
sekvenser for de fremtidige offentlige udgifter og indtægter inkl. voksende ud-
gifter til ældre og demografisk betingede ændringer i beskæftigelsen. 2) Konse-
kvenserne af et skift i den private pensionssektor fra nettoindbetalinger til net-
toudbetalinger. 3) Den aktuelle offentlige gæld og 4) Aftagende indtægter fra 
selskabsskat som følge af et aktuelt højt niveau samt faldende produktion af olie 
og naturgas på længere sigt.        

1) Gennemsnitsberegningen er baseret på et holdbart forløb for de offentlige 
finanser med udgangspunkt i 2002.  

2) Den korrigerede strukturelle saldo angiver det beregnede krav til tilpasningen 
af finanspolitikken for at sikre en holdbar udvikling, hvis denne tilpasning fore-
tages umiddelbart, dvs. afstanden mellem den strukturelle saldo ekskl. ATP 
mv. og de beregnede fremtidige nettoforpligtelser. I tidligere Økonomiske Re-
degørelser blev holdbarhedsindikatoren betegnet den konjunkturrensede korri-
gerede offentlige saldo. 

Kilde: Egne beregninger. 

Det beregnede krav til overskud på 2,1 pct. af BNP frem til 2010 dæk-
ker over en aftagende profil, blandt andet fordi selskabsskattebetalingerne 
og indtægterne fra Nordsøen er større i dag (i pct. af BNP), end der med 
rimelighed kan forventes på lidt længere sigt. Derfor er det beregnede 
krav til overskud større på kort sigt end i de år, der følger efter. 

I 2002 er det beregnede krav på 2,6 pct. af BNP. Det består af to 
komponenter. Den ene er væksten i de fremtidige nettoforpligtelser i 
form af fremtidige merudgifter til ældreplejen, folkepension mv. og mer-
provenu vedrørende beskatningen af stigende pensionsudbetalinger mv. 
Væksten i de fremtidige nettoforpligtelser kan skønsmæssigt omregnes til 
en fast årlig udgift på 1,6 pct. af BNP i 20023. Den anden komponent i 

3 De enkelte bidrag til den fremtidige nettoforpligtelse er grundlæggende beregnet som 
en annuitet på baggrund af nettomerudgiften i forhold til udgangsåret, jf. anmærkning 
til tabel 5.8.    
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kravet afspejler, at den del af det offentlige overskud, som hidrører fra de 
offentlige fonde (knap 1,1 pct. af BNP i 2002), er disponeret til højere 
pensionsudbetalinger fra disse fonde på længere sigt.

Da den offentlige saldo afhænger af konjunktursituationen, er det hen-
sigtsmæssigt at basere vurderingen af den finanspolitiske holdbarhed på 
den strukturelle saldo, som er et saldomål, der korrigerer den faktiske 
saldo for midlertidige udsving som følge af konjunkturbevægelser og sving 
i aktieafkastbeskatningen mv4. Korrigeret for konjunkturforhold mv. for-
ventes et overskud på 2,1 pct. af BNP5. Den strukturelle saldo, hvilket er 
det bedste mål for, om finanspolitikken er på sporet, ligger således 0,5 
pct.enheder under det beregnede krav for 2002, men er samtidig klart 
inden for det opstillede målinterval. Givet beregningsusikkerheden er 
finanspolitikken for 2002 er derfor på linje med de mellemfristede mål-
sætninger. I 2003 forventes et strukturelt offentligt overskud, som ligele-
des ligger inden for intervallet.  

Grunden til at der opstilles et interval for overskuddet, er som nævnt, 
at der er en vis usikkerhed i beregningen af det overskud, som skal til for 
at sikre finanspolitikkens holdbarhed. Det afgørende er derfor, at over-
skuddet i gennemsnit skal ligge i intervallet, men at der er plads til afvigel-
ser i enkeltår f.eks. på grund af midlertidige aktiekursudsving eller kon-
junkturbevægelser. Det sikrer blandt andet, at de automatiske stabilisato-
rer kan få lov at virke, når konjunkturerne er dårlige, og dermed bidrage 
til at dæmpe eventuelle tilbageslag. Og omvendt når konjunkturerne er 
gode.

4
For nærmere beskrivelse af den strukturelle saldo henvises til Budgetoversigt 3, august 

2002.
5 Nedjusteringen af den faktiske saldo i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 
2002 påvirker ikke vurderingen af den finanspolitiske holdbarhed nævneværdigt, da 
nedjusteringen primært skyldes et midlertidigt fald i provenuet fra pensionsafkastskatten 
som følge af kursudviklingen på særligt aktier. 
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Tabel B.1. Efterspørgsel, import og produktion.
  Mængder Priser 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

 Mia. kr. Pct. Pct. 

Privat forbrug .................... 631,3 661,2 688,0 0,8 2,3 2,3 2,1 2,4 1,7 

Offentligt forbrug 1) ............ 343,0 356,0 369,0 1,2 1,3 0,7 4,0 2,4 3,0 
Offentlige investeringer ...... 23,5 24,5 25,6 3,5 2,0 2,0 2,3 2,3 2,1 
Boliginvesteringer .............. 52,8 52,7 54,3 -13,5 -2,0 1,5 0,5 1,7 1,5 
Faste erhvervsinvesteringer . 207,8 211,4 221,3 3,0 0,2 3,4 0,9 1,5 1,3 
I alt indenlandsk 
efterspørgsel ekskl. 
lagerændringer ................... 1258,4 1305,9 1358,1 0,7 1,5 2,0 2,3 2,2 2,0 

Lagerændringer 2) ................ -0,1 -1,5 0,2 0,4 -0,2 0,0    

I alt indenlandsk 
efterspørgsel ....................... 1.258,3 1.304,3 1.358,3 1,1 1,2 2,1 2,0 2,4 2,0 

Eksport af varer og tjenester  613,0 629,4 665,8 3,7 4,3 5,1 4,2 -1,5 0,7 

Samlet efterspørgsel ............ 1.871,3 1.933,7 2.024,1 1,9 2,2 3,0 2,7 1,1 1,6 

Import af varer og tjenester  526,8 545,3 573,8 4,3 3,9 5,1 2,7 -0,4 0,1 

Bruttonationalproduktet .... 1.344,5 1.388,5 1.450,3 1,0 1,5 2,2 2,8 1,7 2,2 

Produktskatter, netto ......... 188,0 196,2 204,2       

Bruttoværditilvækst ............ 1.156,5 1.192,3 1.246,1 1,2 1,3 2,4 2,6 1,8 2,0 

Heraf i private byerhverv 3) .. 772,3 792,0 823,7 2,6 1,2 2,8 1,9 1,4 1,2 
Anm: Opdelingen i mængde- og priskomponent er foretaget på grundlag af en fastprisberegning 

i 1995-priser. Tallene angiver den procentvise stigning i forhold til året før. 
1)  I den mængdemæssige opgørelse af det offentlige forbrug er beskæftigelsen baseret på 

antallet af udførte arbejdstimer. 
2) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringer (i 1995-priser) i procent af 

BNP (i 1995-priser) i det foregående år. 
3) Ekskl. boligbenyttelse, søtransport samt imputerede finansielle tjenester. 
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 Tabel B.2. Befolkning og arbejdsmarked.
1.000 personer 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Samlet befolkning ........................................... 5301 5319 5337 5355 5368 5381 
I arbejdsstyrken .............................................  2834 2843 2856 2865 2869 2880 
Beskæftigede på ordinært arbejdsmarked 1) .....   2621 2660 2686 2702 2707 2719 
Støttet beskæftigelse ......................................  31 25 20 18 18 19 
Heraf:    Privat sektor ....................................  13 9 6 5 5 5 
              Offentlig sektor 2) ............................   17 17 14 13 13 14 
Ledige ...........................................................  183 158 150 145 144 142 
Uden for arbejdsstyrken ................................  2467 2476 2481 2490 2499 2501 
Personer på individuel jobtræning 3) ..............   16 17 17 16 16 15 
Personer på arbejdsmarkedsorlov 4) ................   40 32 26 22 16 4 
Personer i uddannelsesaktivering eller anden 
aktivering 5) ...................................................   31 45 45 45 46 46 
Personer på overgangsydelse ..........................  36 31 25 20 16 12 
Efterlønsmodtagere mv. 6) ..............................   141 150 156 159 169 174 
Personer under 15 år .....................................  957 972 985 999 1010 1017 
Øvrige 15-64 årige uden for arbejdsmarkedet. 514 500 496 498 498 502 
Personer over 64 år uden beskæftigelse ..........  732 730 731 730 729 731 
Samlet befolkning 15-64 år ...........................  3551 3555 3558 3563 3566 3570 
Beskæftigede 15-64 årige ...............................  2590 2623 2643 2657 2663 2675 
Beskæftigelsesfrekvens for 15-64 årige, pct. ....  72,9 73,8 74,3 74,6 74,7 74,9 
Personer over 64 år i arbejdsstyrken 7) ............   61 62 62 63 63 63 
15-64 årige i arbejdsstyrken ...........................  2773 2781 2794 2802 2806 2817 
Erhvervsfrekvens for 15-64 årige, pct. ............  78,1 78,2 78,5 78,7 78,7 78,9 
1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i nationalregnskabet, og 

den støttede beskæftigelse, hvis grundkilde er AMFORA. Som følge af forskelle i 
afgrænsningen af beskæftigelsen i de to kilder er opgørelsen behæftet med en vis 
usikkerhed. Den støttede beskæftigelse inkluderer jobtræning, puljejob, etablering, 
igangsætning, iværksætning og arbejdspraktik. Personer på individuel jobtræning 
modtager ikke løn, og indgår derfor ikke i beskæftigelsen. 

2) Støttet beskæftigelse i uoplyst sektor indgår i tallet for støttet beskæftigelse i den 
offentlige sektor. 

3) Inkluderer personer i individuel jobtræning samt frivillige ulønnede aktiviteter.
4) Ekskl. barselsorlov. Personer, der holder orlov fra beskæftigelse, men fortsat modtager 

løn fra deres arbejdsgiver, indgår i nationalregnskabets opgørelse af beskæftigelsen. I 
nærværende tabel omfatter kategorien ”personer på arbejdsmarkedsorlov” dog alle de 
pågældende orlovsmodtagere. Antallet af orlovspersoner, der samtidig modtager løn, 
skønnes at være beskedent. 

5) Inkluderer særligt aktiverede forløb, forsøg, kortvarige vejlednings- og introforløb, 
særlige uddannelsesforløb, integrationsuddannelsesforløb,  voksen- og efter-
uddannelsesforløb, uddannelse med uddannelsesydelse og uddannelse med 
uddannelsesgodtgørelse. 

6) Inkl. modtagere af  delefterløn (ophørt pr. 31 juni 1999). 
7) Omfatter fra 67 år og frem kun beskæftigede (idet kun personer i aldersgruppen 16-66 

år kan registreres som ledige). Størstedelen af gruppen består af selvstændige 
erhvervsdrivende. 

Kilde:      Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.3. Stigningen i de samlede timelønsomkostninger.
 2002 2003 

Direkte lønomkostninger ............................................... 4,1 4,0
Lovbestemte lønomkostninger 1) ..................................... 0,1 - 
-    AER-bidrag .............................................................. -0,0 - 
-    ATP-kompensation og finansieringsbidrag ................. 0,0 0,1 
-    Arbejdsmiljøafgift ..................................................... - -0,0 
-    Arbejdsskadeforsikring .............................................. 0,1 - 
Øvrige lønomkostninger ................................................ - - 
I alt øvrige lønomkostninger ........................................... 0,1 0,1 
Samlede timelønsomkostninger ....................................... 4,2 4,1 
Anm.:  Afrunding gør, at bidragene ikke summer til totalen. 
1)  Bidrag i pct. enhed til stigningen i de samlede timelønsomkostninger. 

Tabel B.4. Bruttoinvesteringer.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 --------------------------- Realvækst, pct. -----------------------
Faste bruttoinvesteringer ................... 10,1 1,0 10,7 -0,2 0,0 2,9 
Heraf:       
Boliginvesteringer ............................. 4,2 2,5 11,0 -13,5 -2,0 1,5 
Samlede erhvervsinvesteringer ........... 13,5 0,4 11,1 3,0 0,2 3,4 
   Heraf:      
  -  Bygge- og anlægsinvesteringer ...... 8,4 -8,9 3,7 -1,3 0,8 3,0 
  -  Maskininvesteringer ..................... 15,6 4,3 13,3 4,6 0,0 3,5 
Offentlige investeringer ..................... -2,8 2,5 6,7 3,5 2,0 2,0 
  Heraf:       
  -  Bygge- og anlægsinvesteringer ...... -7,8 -1,9 3,0 7,9 3,0 3,0 
  -  Materielinvesteringer ................... 3,7 7,5 10,5 -0,6 1,0 1,0 
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Tabel B.5. Betalingsbalancens løbende poster.
 Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 Industrieksport ekskl. skibe mv. ....... 217,1 235,2 270,2 284,2 296,0 317,7

 Landbrugseksport mv. ...................... 66,3 67,9 73,9 81,0 80,6 83,4

 Øvrig vareeksport ............................. 19,6 19,3 23,3 23,2 23,3 24,3

 I alt .................................................. 303,1 322,5 367,4 388,4 399,8 425,4

 Nettoimport af energi ...................... 1,3 -1,7 -12,2 -8,4 -10,0 -13,0

 Øvrig vareimport ekskl. skibe mv. .... 288,0 294,1 334,0 346,5 359,9 383,0

 Handelsbalance ekskl. skibe mv. ....... 13,7 30,1 45,6 50,3 50,0 55,5

 Nettoeksport af skibe mv. ................ 0,3 3,3 -3,8 -6,1 -7,5 -7,6

 Handelsbalance, i alt ........................ 14,1 33,4 41,8 44,2 42,5 47,9

 Turistindtægter, netto ...................... -0,7 -0,4 0,8 2,7 5,0 5,8

 Øvrige tjenester ................................ 9,9 24,3 33,3 39,3 36,6 38,4

 Vare og tjenestebalance .................... 23,3 57,3 76,0 86,2 84,1 92,0

 Løn og formueindkomst, netto ......... -18,4 -16,6 -29,1 -29,9 -29,6 -31,5

 EU-betalinger .................................. -3,4 -2,0 -3,2 -2,7 -6,3 -6,8

 Andre løbende overførsler ................ -11,8 -18,5 -23,0 -19,3 -16,8 -18,8

 Nettooverførsler til udlandet, i alt .... -33,6 -37,1 -55,3 -51,9 -52,6 -57,0

 Løbende poster, i alt ......................... -10,2 20,2 20,6 34,3 31,5 35,0

 Do i pct. af BNP .............................. -0,9 1,7 1,6 2,6 2,3 2,4

 Udlandsgæld, ultimo1) ...................... 299,0 163,0 177,0 224,0 192,5 157,4

 Do i pct. af BNP .............................. 25,9 13,4 13,7 16,7 13,9 10,9
1)  For prognoseårene er der ikke taget højde for evt. værdireguleringer. 
Kilde:  ADAMs databank og egne beregninger. 
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Tabel B.6. Eksport og import i faste priser.
 2000 2000 2001 2002 2003 

Mia. kr.  -------------------- Realvækst i pct. -------------------- 

Eksport af: 

Landbrugsvarer mv. ................... 73,9 2,2 1,1 2,0 2,0 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) ... 270,2 12,8 2,6 4,3 6,0 

Øvrige varer 1) ............................ 66,1 9,8 -10,0 8,0 4,5 

Tjenester i alt ............................. 157,1 15,7 13,1 4,4 5,0 

I alt ............................................ 567,4 11,5 3,7 4,3 5,1 

Import af: 

Landbrugsvarer mv. ................... 34,3 5,4 5,2 3,5 3,5 

Industrivarer .............................. 280,9 9,4 1,3 3,8 5,8 

Øvrige varer 1) ............................. 53,2 8,8 3,0 7,7 0,6 

Tjenester i alt ............................. 123,0 20,9 14,4 2,8 5,7 

I alt ............................................ 491,4 11,2 4,3 3,9 5,1 
1)  Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.

Tabel B.7. Eksport- og importpriser.
 2000 2000 2001 2002 2003 

 Mia. kr.  -------------------- Realvækst i pct. ------------------ 

Eksportpriser for: 

Landbrugsvarer mv. ................... 73,9 6,4 8,5 -2,5 1,5 
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) ... 270,2 1,9 2,5 -0,1 1,2 
Øvrige varer 1) ............................. 66,1 20,9 0,5 -2,5 0,4 
Tjenester i alt ............................. 157,1 21,9 6,5 -3,3 -0,5 

I alt ............................................ 567,4 10,7 4,2 -1,5 0,7 

Importpriser af: 

Landbrugsvarer mv. ................... 34,3 5,3 1,8 1,5 1,0 
Industrivarer .............................. 280,9 4,4 1,9 0,2 1,1 
Øvrige varer 1) ............................. 53,2 24,1 -2,5 -1,8 -0,3 
Tjenester i alt ............................. 123,0 16,3 4,7 -1,2 -1,5 

I alt ............................................ 491,4 9,9 2,7 -0,4 0,1 
1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.  
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Tabel B.8. Det private forbrug fordelt på undergrupper.
 2000 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Niveau       

Mia. kr.  ------- Realvækst i pct. ----  ---- Bidrag i pct. enhed ---- 

Forbrug i alt ........................ 613,3 0,8 2,3 2,3 0,8 2,3 2,3 

Detailomsætning ................. 225,7 2,4 2,7 2,4 1,0 1,1 1,0 

Heraf:        

 - Fødevarer ......................... 70,3 1,0 1,0 1,0 0,1 0,1 0,1 

 - Nydelsesmidler ................ 35,0 -1,5 1,7 1,8 -0,1 0,1 0,1 

 - Øvrige ikke-varige varer ... 71,4 2,2 3,0 3,0 0,3 0,4 0,4 

 - Øvrige varige varer ........... 49,0 6,6 5,0 3,5 0,6 0,5 0,4 

Bilkøb ................................. 23,9 -19,2 20,0 7,0 -0,8 0,7 0,3 

Brændsel, m.m. ................... 35,2 3,5 1,5 1,5 0,2 0,1 0,1 

Benzin og lignende .............. 18,9 -0,2 1,2 1,0 0,0 0,0 0,0 

Boligbenyttelse .................... 128,9 1,3 1,0 1,2 0,3 0,2 0,2 

Kollektiv trafik mv.1) ............ 28,1 4,7 4,1 3,0 0,2 0,2 0,2 

Øvrige tjenester ................... 153,4 1,6 2,1 2,5 0,4 0,5 0,6 

Turistudgifter ..................... 32,2 10,2 15,0 5,0 0,5 0,7 0,3 

Turistindtægter 2) ................. 33,0 16,2 20,0 5,0 -0,9 -1,2 -0,4 
1)            Inkl. charterfly, turistbusser, hyrevogne mv. samt porto og telefon. 
2) Når en stigning (et fald) i turistindtægterne angives at yde et negativt (positivt) bidrag 

til ændringen af det samlede private forbrug, skyldes det, at turistindtægterne – 
udlændinges forbrug i Danmark – indgår i detailomsætningen mv.

Tabel B.9. Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer.
Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Privat sektor i alt ...............  -23,9 -10,4 -12,2 -4,0 1,6 2,6 
 - Husholdninger ..............  -30,9 -50,2 -56,3 -29,5 -21,3 -19,6 
 - Selskaber ........................  7,0 39,8 44,1 25,5 22,9 22,2 
Offentlig forvaltning og 
service ...............................  13,1 38,2 32,7 38,1 29,7 32,2 
Udland 1)............................  -10,8 27,9 20,5 34,0 31,3 34,8 
1) For udlandet svarer nettofordringserhvervelsen – stort set (dvs. bortset fra kapitalover-

førsler) – til saldoen på betalingsbalancens løbende poster.
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Tabel B.10. Disponibel indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing.
Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Husholdninger: 
Bruttooverskud ..................................... 126,8 129,2 136,5 141,0 145,2 151,2 
Lønsum ................................................ 627,8 654,2 684,5 718,0 745,6 777,5 
Nettoformueindkomst .......................... -10,3 -13,2 -12,3 -13,0 -12,9 -11,3 
Primær bruttoindkomst ........................ 744,3 770,3 808,7 846,0 877,9 917,3 
Sociale ydelser ....................................... 235,3 240,7 250,7 258,0 268,0 277,5 
Andre løbende nettooverførsler ............. -0,1 -3,7 -4,9 -2,3 -1,9 -2,7 
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 313,2 334,6 346,1 352,3 361,1 376,2 
 - Bidrag til sociale ordninger ................ 70,2 78,3 81,5 84,5 81,8 86,6 
Disponibel bruttoindkomst ................... 596,0 594,4 626,9 664,9 701,2 729,4 
 - Privat forbrug .................................... 581,3 597,5 613,3 631,3 661,2 688,0 
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser 1) .................. 15,5 13,4 9,1 10,0 11,9 14,4 
Bruttoopsparing .................................... 30,3 10,3 22,7 43,7 51,8 55,8 
Bruttoinvesteringer ............................... 59,9 62,7 76,8 70,4 70,6 72,9 
Nettokapitaloverførsler .......................... -1,3 2,3 -2,2 -2,8 -2,4 -2,6 
Nettofordringserhvervelse ..................... -30,9 -50,2 -56,3 -29,5 -21,3 -19,6 
Selskaber:      
Bruttooverskud ..................................... 200,3 221,6 263,1 262,4 264,6 279,8 
Nettoformueindkomst .......................... 7,8 15,6 -1,4 -4,4 -6,6 -12,9 
Primær bruttoindkomst ........................ 208,1 237,2 261,7 258,0 258,1 266,9 
Bidrag til sociale ordninger .................... 38,8 39,0 38,0 39,8 43,3 47,2 
Andre løbende nettooverførsler ............. 1,7 -2,0 -4,4 -1,5 -1,0 -0,5 
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 32,7 36,6 30,7 41,4 41,4 39,7 
 - Sociale ydelser .................................... 23,3 25,6 28,9 29,8 31,5 32,8 
Disponibel bruttoindkomst ................... 192,6 212,0 235,7 225,1 227,5 241,1 
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser 1) .................. 15,5 13,4 9,1 10,0 11,9 14,4 
Bruttoinvesteringer ............................... 170,8 161,9 182,8 190,5 192,5 203,2 
Nettokapitaloverførsler .......................... 0,6 3,2 0,3 0,9 -0,3 -1,3 
Nettofordringserhvervelse ..................... 7,0 39,8 44,1 25,5 22,9 22,2 
Privat sektor:      
Bruttooverskud ..................................... 327,1 350,8 399,6 403,4 409,8 431,0 
Lønsum ................................................ 627,8 654,2 684,5 718,0 745,6 777,5 
Nettoformueindkomst .......................... -2,5 2,4 -13,7 -17,4 -19,4 -24,3 
Primær bruttoindkomst ........................ 952,4 1.007,4 1.070,4 1.103,9 1.136,0 1.184,3 
Sociale ydelser ....................................... 212,0 215,2 221,8 228,2 236,6 244,8 
Andre løbende nettooverførsler ............. 1,6 -5,7 -9,3 -3,8 -2,9 -3,1 
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 345,9 371,2 376,8 393,7 402,5 416,0 
 - Bidrag til sociale ordninger ................ 31,4 39,3 43,5 44,7 38,4 39,4 
Disponibel bruttoindkomst ................... 788,7 806,4 862,6 890,0 928,7 970,6 
 - Privat forbrug .................................... 581,3 597,5 613,3 631,3 661,2 688,0 
Bruttoopsparing .................................... 207,4 208,9 249,3 258,7 267,4 282,5 
Bruttoinvesteringer ............................... 230,7 224,7 259,6 260,9 263,1 276,1 
Nettokapitaloverførsler .......................... -0,6 5,4 -1,9 -1,9 -2,8 -3,9 
Nettofordringserhvervelse ..................... -23,9 -10,4 -12,2 -4,0 1,6 2,6 
1)  Beløbet indgår i husholdningernes opsparing, men ikke i deres disponible bruttoindkomst. 
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Tabel B.11. Procentvise ændringer i indkomst, privat forbrug og 
bruttoopsparing. 
Pct.vis stigning ift. året før 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Husholdninger: 
Bruttooverskud ..................................... -2,4 1,9 5,6 3,3 3,0 4,1 
Lønsum ................................................ 5,8 4,2 4,6 4,9 3,8 4,3 
Nettoformueindkomst ..........................       
Primær bruttoindkomst ........................ 4,6 3,5 5,0 4,6 3,8 4,5 
Sociale ydelser ....................................... 1,3 2,3 4,1 2,9 3,9 3,6 
Andre løbende nettooverførsler .............       
Løbende indkomst- og formueskatter .... 1,0 6,8 3,4 1,8 2,5 4,2 
Bidrag til sociale ordninger .................... 9,7 11,6 4,0 3,7 -3,3 5,9 
Disponibel bruttoindkomst ................... 4,6 -0,3 5,5 6,1 5,4 4,0 
Do., korrigeret 1) .................................... 3,2 1,8 5,5 4,5 4,3 4,1 
Privat forbrug ....................................... 3,6 2,8 2,6 2,9 4,7 4,0 
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser ....................       
Bruttoopsparing .................................... 45,0 -66,0 120,2 92,5 18,6 7,9 
Bruttoinvesteringer ............................... 28,4 4,8 22,4 -8,3 0,3 3,2 
Selskaber: 
Bruttooverskud ..................................... -4,1 10,6 18,7 -0,3 0,8 5,7 
Nettoformueindkomst ..........................       
Primær bruttoindkomst ........................ -4,4 13,9 10,4 -1,4 0,0 3,4 
Bidrag til sociale ordninger .................... 14,9 0,5 -2,6 4,9 8,7 8,9 
Løbende indkomst- og formueskatter .... 13,9 11,9 -16,1 35,0 0,0 -4,1 
Sociale ydelser ....................................... 7,2 9,6 13,2 3,1 5,4 4,2 
Disponibel bruttoindkomst ................... -5,2 10,1 11,1 -4,5 1,1 6,0 
Bruttoinvesteringer ............................... 4,0 -5,2 12,9 4,2 1,0 5,6 
Privat sektor: 
Bruttooverskud ..................................... -3,5 7,2 13,9 1,0 1,6 5,2 
Lønsum ................................................ 5,8 4,2 4,6 4,9 3,8 4,3 
Nettoformueindkomst ..........................       
Primær bruttoindkomst ........................ 2,5 5,8 6,3 3,1 2,9 4,3 
Sociale ydelser ....................................... 0,7 1,5 3,1 2,9 3,7 3,5 
Andre løbende nettooverførsler .............       
Løbende indkomst- og formueskatter .... 2,1 7,3 1,5 4,5 2,2 3,3 
Bidrag til sociale ordninger .................... 3,9 25,4 10,6 2,8 -14,0 2,4 
Disponibel bruttoindkomst ................... 2,1 2,2 7,0 3,2 4,3 4,5 
Do., korrigeret 1) .................................... 1,0 3,9 7,0 2,1 3,4 4,6 
Privat forbrug ....................................... 3,6 2,8 2,6 2,9 4,7 4,0 
Bruttoopsparing .................................... -2,1 0,7 19,3 3,8 3,4 5,7 
Bruttoinvesteringer ................................ 9,4 -2,6 15,5 0,5 0,8 4,9 
Anm: Når der ikke er angivet tal for visse af linjerne fra tabel B.10, skyldes det, at det ikke er 

meningsfuldt at beregne procentvise ændringer for visse saldo-/nettostørrelser. 
1) Korrigeret for aktieafkastskat og Særlig Pensionsopsparing, jf. tabel B.12.
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Tabel B.12. Korrektionen af indkomsterne for Særlig 
Pensionsopsparing og aktieafkastskat. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Husholdningerne: ---------------------------- Mia. kr. -----------------------------

Disponibel indkomst 1)..................... 596,0 594,4 626,9 664,9 701,2 729,4 
-  Særlig Pensionsopsparing.............. 6,2 0,0 0,0 0,0 7,2 7,5 
+  Aktieafkastskat 2) .......................... -1,7 4,6 4,8 -4,7 -5,6 -5,2 
=  Korrigeret disponibel indkomst.... 588,1 598,9 631,7 660,2 688,3 716,7 
Hele den private sektor: ---------------------------- Mia. kr. -----------------------------
Disponibel indkomst 1)..................... 788,7 806,4 862,6 890,0 928,7 970,6 
-  Særlig Pensionsopsparing.............. 6,2 0,0 0,0 0,0 7,2 7,5 
+  Aktieafkastskat 2) .......................... -1,7 4,6 4,8 -4,7 -5,6 -5,2 
=  Korrigeret disponibel indkomst.... 780,7 811,0 867,4 885,3 915,9 957,8 
1) Jf. bilagstabel B.10. 
2)  Aktieafkastskatten kan blive negativ, hvis aktiekurserne falder, eller hvis der er 

overskydende negativ skat fra årene før. 

Tabel B.13. Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter. 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Husholdningerne 1): ------------------------------- Pct. -------------------------------
Forbrugskvote .......................................  97,5 100,5 97,8 94,9 94,3 94,3 
Forbrugskvote, korrigeret 2) ...................  98,8 99,8 97,1 95,6 96,1 96,0 
Opsparingskvote ...................................  5,1 1,7 3,6 6,6 7,4 7,7 
Opsparingskvote, korrigeret 2)................  3,7 2,5 4,4 5,9 5,6 5,9 
Hele den private sektor: ------------------------------- Pct. -------------------------------
Forbrugskvote .......................................  73,7 74,1 71,1 70,9 71,2 70,9 
Forbrugskvote, korrigeret 2) ...................  74,5 73,7 70,7 71,3 72,2 71,8 
Opsparingskvote ...................................  26,3 25,9 28,9 29,1 28,8 29,1 
Opsparingskvote, korrigeret 2)................  25,6 26,3 29,3 28,7 27,8 28,2 
1) Når summen af husholdningernes forbrugs- og opsparingskvoter ikke er præcis 100 

pct., skyldes det, at nettoindbetalingen til forsikringsselskaber og pensionskasser indgår 
i husholdningernes opsparing, men ikke i deres disponible indkomster, jf. tabel B.10. 

2) Korrigeret for aktieafkastskat og Særlig Pensionsopsparing, jf. tabel B.12. 
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Tabel B.14. Lønkvoter.
Pct. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Private erhverv ..........................................   56,4 55,9 53,9 54,9 55,4 55,2 
Hele økonomien .......................................   63,9 63,4 61,6 62,5 63,0 62,8 
Husholdningernes pct.vise andel af den 
private sektors disponible indkomst ...........  75,6 73,7 72,7 74,7 75,5 75,2 
Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttofaktorindkomsten.

Tabel B.15. Ejendomsmarked og byggeri.
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ejendomsmarked:       
Stigning (pct.) i prisen 1) for omsatte 
enfamiliehuse ............................................ 8,8 6,9 6,5 5,7 2,5 2,5
Antal salg af enfamiliehuse (1.000)............. 53,5 49,0 51,0 48,9 - - 
Boligbyggeri:    
Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. .......... 4,2 2,5 11,0 -13,5 -2,0 1,5
Påbegyndt 2) mio. kvadratmeter ................. 2,7 2,4 2,1 2,2 - - 
Erhvervsbyggeri:    
Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. .......... 13,7 2,9 6,9 -0,4 -0,1 6,2
Påbegyndt, mio. kvadratmeter .................. 4,8 4,6 5,1 4,6 - - 
1) Kontant købesum i procent af ejendomsværdien.
2) Helårsbeboelse. 
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Tabel B.16. De offentlige udgifter og indtægter. 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

--------------------- Mia. kr. i årets priser ------------------ 

Offentlige udgifter i alt ...........................  655,7 669,8 689,6 715,6 735,0 755,4 
Heraf:       
 - Offentligt forbrug ..............................  300,5 313,9 325,8 343,0 356,0 369,0 
 - Offentlige investeringer ......................  19,8 20,4 22,2 23,5 24,5 25,6 
 - Indkomstoverførsler til  
   husholdninger 1)..............................  211,8 214,8 221,4 228,1 236,5 244,7 

 - Renteudgifter .....................................  61,5 56,9 54,1 54,8 50,3 48,1 

Offentlige indtægter i alt 2) .......................  668,7 708,0 722,3 753,6 764,7 787,6 
Heraf:       
 - Indkomst- og formueskatter ...............  345,6 371,9 377,7 394,7 403,5 416,9 
 - Produktions- og importskatter ...........  210,7 218,8 220,0 229,4 238,3 246,7 
Det offentlige overskud.............................  13,1 38,2 32,7 38,1 29,7 32,2 

------------------------ Realvækst, pct. ---------------------- 

Offentlige udgifter i alt 3) .........................  1,7 -0,5 -0,7 1,0 1,0 0,5 
Heraf:       
 - Offentligt forbrug ..............................  3,1 1,8 0,6 1,2 1,3 0,7 
 - Offentlige investeringer ......................  -2,8 2,5 6,7 3,5 2,0 2,0 
 - Indkomstoverførsler til  
   husholdninger 4)............................... -1,6 -1,2 -0,1 -0,1 0,9 0,3 
 - Renteudgifter 3) ..................................  -4,8 -9,8 -8,4 -1,3 -9,8 -6,4 

      
Offentlige indtægter i alt .........................  3,0 3,1 -1,6 1,5 -0,2 0,7 
Heraf:       
 - Indkomst- og formueskatter 3) .............  1,1 4,8 -2,0 1,7 0,5 1,1 
 - Produktions- og importskatter 3)..........  6,9 1,1 -3,0 1,5 2,1 1,2 
1) I tabel B.19 vises en mere detaljeret opgørelse af indkomstoverførslerne til hushold-

ningerne. 
2) I tabel B.17 vises en mere detaljeret opgørelse af skattetrykket. 
3) Deflateret med BNP-deflatoren.
4)         Deflateret med satsreguleringsprocenten.
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Tabel B.17. Skatter og skattetryk.
Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Indirekte skatter .................................... 213,2 221,4 222,7 231,9 240,9 249,4 
  - Moms ............................................... 113,8 119,0 123,8 128,6 133,2 137,9 
  - Registreringsafgift ............................. 19,1 17,4 14,4 12,8 14,4 16,0 
  - Punktafgifter ..................................... 57,6 61,5 61,2 64,4 66,0 67,1 

- Benzinafgift.................................. 7,9 8,9 9,0 9,2 9,5 9,6 
- Energiafgift ................................. 8,8 10,9 11,8 13,3 14,0 14,3 
- Nydelsesmidler ............................ 10,9 10,9 11,1 11,2 11,4 11,2 
- Råstoffer i erhverv ....................... 13,0 13,6 12,5 13,1 13,5 15,3 

  - Ejendomsskatter ............................... 11,6 12,8 13,6 14,7 15,8 17,0 
  - Vægtafgift på erhverv ........................ 1,3 1,3 1,6 1,7 1,8 1,8 
  - Øvrige indirekte skatter .................... 7,7 7,1 5,8 7,5 7,3 7,1 
Kildeskatter............................................ 240,9 254,4 267,6 279,1 285,7 297,7 
Heraf: 
  - Statsskat ........................................... 62,1 66,3 66,4 66,5 65,2 68,2 

 - Bundskat .................................... 41,9 41,2 40,8 40,2 38,6 40,3 
 - Mellemskat ................................ 11,3 13,2 12,8 12,4 11,9 12,4 
 - Topskat ...................................... 8,9 11,9 12,9 13,8 14,7 15,4 

  - Kirkeskat .......................................... 3,7 3,9 4,0 4,3 4,5 4,7 
  - Kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) .... 114,1 120,0 122,3 129,7 134,4 140,1 
  - Amtsskatter ....................................... 52,4 55,3 56,1 60,9 63,1 65,8 
  - Kommune- og amtsskat .................... 166,5 175,3 178,2 190,6 197,5 205,9 
  - Ejendomsværdiskat ........................... - - 8,4 9,7 10,3 10,7 
  - Pensionsafkastbeskatning .................. 9,7 14,6 8,8 0,9 0,3 0,4 
  - Selskabsskat ...................................... 32,7 36,6 30,7 41,4 41,4 39,7 
  - Andre personlige skatter .................... 6,6 7,2 8,6 8,1 8,5 8,8 
  - Vægtafgifter fra husholdninger .......... 4,2 5,1 5,3 5,7 6,0 6,0 
  - Arbejdsmarkedsbidrag ....................... 51,5 54,0 56,7 59,5 61,6 64,3 
  - Sociale bidrag (ATP og A-kasse) 1) ...... 18,0 25,6 29,0 29,2 22,6 23,2 
  - Kapitalskatter .................................... 2,2 2,4 2,9 2,7 2,5 2,7 
Samtlige skatter ...................................... 579,0 621,3 632,2 658,4 669,5 692,1 
Samtlige skatter i pct. af BNP .................. 50,1 51,2 48,8 49,0 48,2 47,7 
BNP ..................................................... 1155,4 1213,6 1296,1 1344,5 1388,5 1450,3 
1) Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag, ATP-bidrag samt 1 pct. pensionsbidrag til ATP i 

1999, 2000 og 2001. 
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Tabel B.18. Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 1998-
2003.

 1999 2000 2001 2002 2003 

Kommunalt skattegrundlag      
Revideret juni-vurdering 1998, mia. kr. ...   561,9 . . . . 
Vækst i pct. ..............................................   4,6     
Revideret maj-vurdering 1999, mia. kr......   564,0 569,9 . . . 
Vækst i pct................................................   4,9 1,0    
Maj-vurdering 2000, mia. kr. ...................   564,8 568,6 589,6 . . 
Vækst i pct. ..............................................   4,8 0,7 3,7   
August-vurdering 2000, mia. kr. ...............  564,7 569,1 588,4 . . 
Vækst i pct. ..............................................   4,8 0,8 3,4   
December-vurdering 2000, mia. kr. .........   563,5 567,1 596,8 616,8 . 
Vækst i pct. ..............................................   4,5 0,6 5,2 3,4  
Revideret maj-vurdering 2001, mia. kr. ....   563,9 568,0 598,0 617,3 . 
Vækst i pct. ..............................................   4,5 0,7 5,3 3,2  
Revideret august-vurdering 2001, mia. kr.  563,9 575,8 598,9 619,7 . 
Vækst i pct. ..............................................   4,5 2,1 4,0 3,5  
Januar-vurdering 2002, mia. kr.1) ...............  563,9 575,6 600,1 619,9 644,5 
Vækst i pct. ..............................................   4,5 2,1 4,3 3,3 4,0 
Maj-vurdering 2002, mia. kr.1) ...................  563,9 575,5 601,8 625,2 650,1
Vækst i pct. ..............................................   4,5 2,1 4,6 3,9 4,0 
August-vurdering 2002, mia. kr.1) ............... 563,9 575,5 604,2 623,3 649,4 
Vækst i pct. ..............................................   4,5 2,1 5,0 3,2 4,2 

     
Ejendomsværdiskat      
Revideret maj-vurdering 1999, mia. kr. .....  - 7,8 . . . 
Maj-vurdering 2000, mia. kr. ....................  - 8,1 9,0 . . 
August-vurdering 2000, mia. kr. ...............  - 8,2 9,0 . . 
December-vurdering 2000, mia. kr. ..........  - 8,5 9,5 9,5 . 
Revideret maj-vurdering 2001, mia. kr. .....  - 8,5 9,7 10,0 . 
Revideret august-vurdering 2001, mia. kr. .  - 8,5 9,6 9,9 . 
Januar-vurdering 2002, mia. kr. ................  - 8,5 9,7 10,5 10,9 
Maj-vurdering 2002, mia. kr. ....................  - 8,5 9,7 10,5 10,9
August-vurdering 2002, mia. kr. ...............  - 8,4 9,5 10,3 10,7 
Note:  Rækkerne angiver tidspunkt for budgettering af det kommunale skattegrundlag hhv. 

ejendomsskat angivet i mia. kr. samt vækstrater. Søjlerne angiver det pågældende års  
skattegrundlag hhv. ejendomsværdiskat. Statsgarantien for det pågældende år er markeret 
med en understregning. 

1) Eksklusiv dødsboskat fra og med år 2000. 
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Tabel B.19. Indkomstoverførsler.
Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Dagpenge ...................................  19,5 17,4 17,5 17,3 17,4 17,7 
Sociale pensioner .........................  82,7 83,5 85,1 88,4 91,0 93,9 
Øvrige pensioner 1) ....................... 17,1 18,1 19,0 20,2 20,9 21,7 
Efterløn 2)..................................... 15,8 17,2 18,4 19,4 20,8 22,4 
Overgangsydelse .......................... 4,0 3,4 2,9 2,5 2,0 1,5 
Kontanthjælpsydelser 3)...............  18,9 19,8 21,4 22,3 22,3 22,8 
Syge-barselsdagpenge .................. 12,3 12,2 13,1 14,1 14,9 17,3 
Orlovsydelser 4) ............................  4,5 3,5 2,8 2,3 1,7 0,6 
Boligydelser og boligstøtte.........  8,5 8,7 8,6 8,5 9,0 9,3 
Børnefamilieydelse ...................... 9,9 10,3 10,8 11,3 11,8 12,3 
Andet 5) ........................................ 18,5 20,7 21,6 22,0 24,7 25,2 
I alt ........................................  211,8 214,8 221,4 228,1 236,5 244,7 
1) Inkl. tjenestemandpensioner, delpension, ATP mv. 
2) Inkl. delefterløn. 
3) Inkl. bruttorevalideringsydelse. 
4) Inkl. kommunal støtte til forældreorlov. 
5) Inkl. SU, børnetilskud, tilskud til fritidsplads i daginstitution mv.
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Tabel B.20. Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser 
for 2001, 2002 og 2003. 

Dec. Maj Aug. Dec. Maj Aug. Jan. Maj Aug. 
1999 2000 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2002

         
2001     
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) ..................................     2,0  1,9  1,8  1,8  1,5  1,4  1,1  0,9  1,0 
Ledighed (1.000 personer) .......  170  155  155  152  154  149  144  145  145 
Forbrugerpriser (pct.vis  
stigning) ..................................  1,9  2,0  2,0  2,5  2,1  2,3  2,4  2,4  2,4 
Betalingsbalancesaldo (mia. 
kr.) ..........................................  7,0 23,5 19,0  34,0  28,0  39,3  39,1 33,7  34,2 
Samlet offentlig saldo (mia. 
kr.) .......................................... 29,2 32,1 31,2  37,7  36,4  30,4  26,0 37,0  38,1 

       
BNP i EU (pct.vis stigning)......  2,8  3,1  3,1  3,1  2,6  2,2  1,7  1,7  1,5 

         
2002        
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) ..................................   -      -      -  1,7  1,9  2,0  1,4  1,7  1,5 
Ledighed (1.000 personer) .......   -      -      -  150  153  148  149  143  144 
Forbrugerpriser (pct.vis  
stigning) ..................................   -      -      -  1,8  1,8  1,9  1,6  2,2  2,3 
Betalingsbalance (mia. kr.) .......   -      -      -  36,5  27,5  33,8  40,6 37,5  31,5 
Samlet offentlig saldo (mia. 
kr.) ..........................................   -      -      -  35,6  36,4  35,7  26,1 31,3  29,7 

       
BNP i EU (pct.vis stigning)......   -      -      -  2,9  2,7  2,5  1,4  1,5  1,1 

         
2003        
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) ..................................   -      -      -      -      -      -  2,4  2,3  2,2 
Ledighed (1.000 personer) .......   -      -      -      -      -      -  145  141  142 
Forbrugerpriser (pct.vis 
stigning) ..................................   -      -      -      -      -      -  1,9  2,0  1,8 
Betalingsbalancesaldo (mia. 
kr.) ..........................................   -      -      -      -      -      -   45,8 42,3  35,0 
Samlet offentlig saldo (mia. 
kr.) ..........................................   -      -      -      -      -      -  31,0 41,2  32,2 

         
BNP i EU (pct.vis stigning)......   -      -      -      -      -      -  2,9  2,9  2,6 
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