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Forord 
 
Mens den globale økonomi er i god frem-
gang, har den europæiske økonomi været 
mere stillestående. Det har vi mærket på 
eksporten. Alligevel er dansk økonomi 
inde i en gunstig udvikling, som ikke 
mindst er et resultat af nedsættelserne af 
indkomstskatten fra begyndelsen af 2004 
og initiativerne i Forårspakken.  
 
Ledigheden er faldet med ca. 20.000 per-
soner siden slutningen af 2003, og be-
skæftigelsen er steget. Inflationstakten har 
været historisk lav, trods højere oliepris.  
 
De offentlige finanser er i fin stand med et 
overskud i 2004 på over 33 mia. kr., og 
der er udsigt til lignende overskud i 2005 og 2006. Overskuddet i 2005 
ventes ligesom i 2004 at blive det største i EU, og finanserne er på sporet i 
forhold til det mål, vi har sat os frem mod 2010.  
 
Der er udsigt til, at den positive udvikling fortsætter i år og 2006, og at 
ledigheden vil fortsætte med at falde. Den indenlandske efterspørgsel vil 
stadig være en drivende kraft, og samtidig ventes væksten i eksporten 
gradvis at tage til. 
 
Fokus er skiftet. Nu drejer det sig om at sikre, at den nødvendige arbejds-
kraft er til rådighed til en fortsættelse af det moderate opsving, uden at 
der opstår knaphedsbetingede stigninger i priser og løn.  
 
Den aktuelle situation for dansk økonomi er et godt udgangspunkt for at 
håndtere de fremtidige udfordringer. 
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1. Sammenfatning 
 
 

1.1. Indledning 
 
Fremgang i beskæftigelsen og gode balancer 
Opsvinget i Danmark har været i gang i ca. 1½ år og har primært været 
drevet af den indenlandske efterspørgsel, jf. figur 1.1a. Privatforbruget og 
boliginvesteringerne er steget mærkbart, blandt andet understøttet af de 
lave renter samt gennemførte skattenedsættelser og øvrige initiativer i 
Forårspakken. Erhvervsinvesteringerne steg også pænt i 2004, mens frem-
gangen i eksporten har været mere afdæmpet og mindre end eksportmar-
kedsvæksten. 
 
Den stigende vækst har gradvist ført til en vending på arbejdsmarkedet. 
Beskæftigelsen steg med 3.000 personer i 2004 efter fald i de foregående 
to år. Den registrerede ledighed er faldet med ca. 20.000 personer fra 
udgangen af 2003 til marts 2005, jf. figur 1.1b. 
 
Figur 1.1a. Vækst i BNP og indenlandsk 
efterspørgsel 

Figur 1.1b. Udviklingen i den registrerede 
ledighed 
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Anm.: Indenlandsk efterspørgsel i figur 1.1a er ekskl. lagerinvesteringer.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Dansk økonomi er dermed kommet igennem den internationale lavkon-
junktur med et i historisk sammenhæng lavt ledighedsniveau, pæne over-
skud på betalingsbalancen og sunde offentlige finanser. Overskuddet på 
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de offentlige finanser er oprevideret mærkbart i 2004 og har et niveau, 
som er på linje med de mellemfristede mål om strukturelle overskud på 
mellem 1½ og 2½ pct. af BNP i gennemsnit frem til 2010. 
 
Efter en vis opbremsning i forbrugsvæksten i starten af i år ventes det 
igangværende moderate opsving at fortsætte i 2005 og ind i 2006. Væk-
sten i BNP skønnes uændret til 2,4 pct. i 2005 og er justeret marginalt op 
til 2,2 pct. i 2006, jf. tabel 1.1.1 Det indebærer, at ledigheden kan forven-
tes at aftage yderligere de kommende år.  
 
Samlet er vækstudsigterne dermed ikke ændret siden december, men 
sammensætningen er forrykket i retning af større indenlandsk efterspørg-
sel og mere afdæmpet træk fra vigtige danske eksportmarkeder.  
 
Tabel 1.1. Ændringer i skøn for udvalgte nøgletal for dansk økonomi 
 2004 2005 2006 
 Dec. Maj Dec. Maj Dec. Maj 
 --------------------- Realvækst, pct. -------------------- 

BNP ............................................ 2,4 2,4 2,4 2,4 2,1 2,2 
Privat forbrug .............................. 3,5 4,3 3,2 3,7 2,0 2,3 
Faste investeringer ....................... 4,2 4,7 3,5 5,3 3,5 3,6 
Eksport ....................................... 5,6 4,0 5,4 4,0 4,9 4,8 
Import ........................................ 7,6 7,4 6,1 6,1 5,0 4,8 
 ----------------------- Pct. af BNP ---------------------- 
Offentligt overskud ..................... 1,5 2,3 1,7 2,6 1,7 2,3 
Betalingsbalance .......................... 3,0 2,5 3,0 2,2 3,4 2,5 
 ---------------------- Stigning, pct. --------------------- 
Forbrugerprisindeks .................... 1,3 1,2 2,0 1,5 1,8 1,9 
Timefortjeneste, privat sektor ...... 3,4 2,8 3,6 3,1 3,9 3,7 
 ---------------------------- Pct. --------------------------- 
Rente, 10-årige statsobligationer .. 4,5 4,3 5,0 3,8 5,2 4,4 
 --------------------- 1.000 personer -------------------- 
Ledighed ..................................... 175 176 155 158 148 147 

Kilde: Danmarks Statistik, DA og egne beregninger.  
 
Væksten i 2005 og 2006 understøttes navnlig af meget lave renter og af-
ledte stigninger i blandt andet boligformuerne. Samtidig vil de flerårige 
virkninger af den lempelige økonomiske politik i 2004, herunder primært 
skattenedsættelserne, understøtte høj aktivitet i 2005. Det er især privat-
forbruget og ejendomsmarkedet, som stimuleres af den økonomiske poli-
                                                 
1 Konjunkturvurderingen er baseret på nationalregnskabstal til og med 4. kvartal 2004 
samt andre økonomiske statistikker offentliggjort frem til starten af maj. 
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tik. Blandt andet på baggrund af stigende kapacitetsudnyttelse ventes 
erhvervsinvesteringerne også at bidrage væsentligt til aktiviteten. 
 
Pæn fremgang i den globale økonomi men euroområdet halter efter 
Væksten i verdensøkonomien i 2004 blev på 5 pct., hvilket er den højeste 
i 30 år. Væksten var stærkest i begyndelsen af året og aftog i årets anden 
halvdel, blandt andet påvirket af de stigende verdensmarkedspriser på olie 
og andre råvarer. Væksten var stærkest i dele af Asien og i USA, mens 
særligt euroområdet haltede noget efter blandt andet som følge af dollar-
svækkelsen og svag indenlandsk efterspørgsel. 
 
I Tyskland har relativt høj opsparing og den gradvise styrkelse af konkur-
renceevnen efter genforeningen givet anledning til forventninger om høje-
re vækst, som både trækkes af eksport og indenlandsk efterspørgsel. Den 
indenlandske efterspørgsel har imidlertid været svag, og det ventede op-
sving er derfor flere gange blevet udskudt. Det er usikkert, hvornår udvik-
lingen vender, men når det sker, kan de gennemførte strukturreformer 
bidrage til at forlænge fremgangen ved at muliggøre en mere permanent 
reduktion af ledigheden. 
 
Væksten i Tyskland og resten af euroområdet forventes at være svag i 
2005 og øges moderat i 2006, navnlig trukket af opgang i den indenland-
ske efterspørgsel, mens den internationale vækst uden for euroområdet 
fortsat skønnes at have pænt momentum. Det understøtter samlet set 
vækstmulighederne for dansk eksport på niveau med det, der typisk er 
nået i de senere år. 
 
Der er ikke udsigt til en mærkbar reduktion af de globale ubalancer med 
store budget- og betalingsbalanceunderskud i flere store lande. Det svæk-
ker vækstudsigterne på lidt længere sigt og forstærker udfordringen med 
at styrke robustheden over for de forventede demografiske skift. En gen-
opretning af de store amerikanske ubalancer vil kræve væsentlig større 
opsparing og dermed overgangsvist lavere vækst i USA. Desuden kan en 
eventuelt vigende interesse for dollar-aktiver i navnlig Asien medføre fal-
dende dollar og en hurtigere opgang i de lange renter end lagt til grund i 
prognosen. 
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Understøttende finanspolitik og vigende betalingsbalance 
Finanspolitikken har siden begyndelsen af årtiet været i den lempelige 
ende, men det er navnlig initiativerne i 2004, som bidrager til større akti-
vitet i disse år. Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken for 2004 anslås til 
0,5 pct. af BNP. Hertil kommer et aktivitetsbidrag på i størrelsesordenen 
0,1 pct. fra Forårspakkens suspension af SP-bidraget2, samt virkninger af 
en række boligpolitiske initiativer.  
 
Den økonomiske politik har i kombination med meget lave renter og nye 
lånemuligheder medført betydelig vækst i den indenlandske efterspørgsel 
og navnlig privatforbruget. Nettoeksporten gav således et negativt vækst-
bidrag i 2004, og industrien har tabt mærkbare markedsandele i OECD-
området både i 2003 og 2004 efter nogle år med markedsandelsgevinster. 
 
Vækstfremgangen og ændringerne i efterspørgselssammensætningen har 
derfor underliggende svækket betalingsbalancen. Virkningen er hidtil 
delvist modgået af den positive betalingsbalancevirkning blandt andet fra 
højere oliepriser. Samlet er svækkelsen af betalingsbalancen på 0,6 pct. af 
BNP fra 2003 til 2004, hvilket er mere end tidligere ventet.  
 
I 2005 forventes væksten også drevet af den indenlandske efterspørgsel, 
navnlig af privatforbrug og investeringer. Det indebærer en yderligere 
svækkelse af betalingsbalancen, som dog fortsat skønnes at kunne vise 
pæne overskud. Samlet har udgangspunktet med høj privat opsparing og 
betydelige betalingsbalanceoverskud dermed givet et grundlag for det 
forbrugsdrevne opsving. I 2006 ventes et mere afbalanceret vækstforløb, 
som i højere grad trækkes af eksport, mens væksten i den indenlandske 
efterspørgsel vil være mere afdæmpet.  
 
Ledigheden falder og kapacitetsudnyttelsen stiger 
Den kraftige indenlandske efterspørgsel har medført beskæftigelsesvækst i 
de private serviceerhverv og i bygge- og anlægssektoren i 2004. Industri-
beskæftigelsen er derimod faldet mærkbart, blandt andet på baggrund af 
markedsandelstab og afdæmpede eksportmuligheder i Tyskland. Forvær-
ring af konkurrenceevnen – som følge af styrkelsen af euroen og dermed 
kronen og relativt høje danske lønstigninger – har bidraget til forskydning 
af beskæftigelsen fra de eksporterende erhverv over mod hjemmemarkeds-
erhvervene. 
                                                 
2 Teknisk er dette tiltag ikke finanspolitik, fordi SP er en individuel opsparingsordning. 
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Navnlig boligmarkedet er præget af høj aktivitet med lav ledighed i byg-
gefagene og tiltagende lønstigninger fra et lavt niveau. De kraftige bolig-
prisstigninger det seneste år har øget den økonomiske tilskyndelse til ny-
byggeri og har samtidig understøttet fremgang i privatforbruget. Den 
stærke boligefterspørgsel og stigningen i boligpriserne er sket på baggrund 
af den kraftige vækst i indkomsterne i 2004 og favorable vilkår for finan-
siering af ejerboliger. 
 
Hovedparten af boligejerne vurderes at have en forholdsvis sund økono-
mi, men en marginalgruppe af navnlig yngre boligejere med en forholds-
vis stor variabelt forrentet gæld vil kunne blive markant påvirket af højere 
renter. For boligejerne under ét skal stigende bruttogældsætning ses i 
sammenhæng med, at aktivsiden også er vokset markant, bl.a. i kraft af 
stigende huspriser og placeringer i pensionsopsparingsordninger. Selv om 
nye låneformer giver større fleksibilitet i finansieringen, har større ud-
bredelse af variabelt forrentede lån medført, at boligejernes samlede øko-
nomi og boligmarkedet er blevet mere følsomt over for rentebevægelser. 
 
Renteforhøjelser er indtil videre udeblevet, og renterne er på et historisk 
og overraskende lavt niveau. Vækstudsigterne for Danmark og euroområ-
det indebærer, at Danmark ligger noget foran i konjunkturcyklen, og 
ECB’s pengepolitik kan derfor fremstå forholdsvist lempelig efter danske 
forhold. En vis opgang i renterne i kølvandet på bedre konjunkturer i 
euroområdet kan bidrage til et mere balanceret forløb på et par års sigt. 
 
Vækstudsigterne danner grundlag for forventet fremgang i beskæftigelsen, 
navnlig i serviceerhvervene, og at faldet i ledigheden siden slutningen af 
2003 kan fortsætte i den resterende del af 2005 og ind i 2006. I 2006 kan 
beskæftigelsen samlet være ca. 30.000 personer højere end i 2004. 
 
Udviklingen peger dermed i retning af et gradvist tiltagende pres efter et 
par år med ledige ressourcer på arbejdsmarkedet. Ledigheden kan i slut-
ningen af 2005 og i 2006 nå ned på et niveau, som svarer til det lave ni-
veau i 2001, når der korrigeres for ændringer i aktiveringsomfanget. Det 
indebærer tiltagende risiko for knaphedsbetingede lønstigninger og vi-
gende eksterne balancer. Indsatsen for at styrke arbejdsudbuddet og en 
tilbageholdende linje i finanspolitikken i overensstemmelse med de mel-
lemfristede sigtepunkter vil på den baggrund forlænge fremgangen og 
bidrage til et stabilt forløb. 
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De offentlige finanser er på linje med de mellemfristede mål 
Ifølge Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse udgjorde overskuddet på 
de offentlige finanser 33,7 mia. kr. i 2004 svarende til 2,3 pct. af BNP. 
Det er 11¾ mia. kr. eller 0,8 pct. af BNP mere end ventet i december. 
Den foreløbige opgørelse er ikke baseret på endelige regnskaber for kom-
muner og amter og bygger blandt andet på foreløbige skøn for person-
skatterne. Disse elementer indebærer usikkerhed om det målte overskud i 
2004, men vil sandsynligvis først blive indregnet fuldt ud i Danmarks 
Statistiks såkaldte oktoberversion, der offentliggøres i november 2005. 
 
Det større overskud i 2004 hænger navnlig sammen med højere indtægter 
fra pensionsafkastskat, personskatter, moms og registreringsafgift. Hertil 
kommer væsentligt større renteindtægter i ATP-fonden. I forlængelse af 
de nye tal for 2004 forventes offentlige overskud på henholdsvis 2,6 og 
2,3 pct. af BNP i 2005 og 2006. 
 
ØMU-gælden ventes på den baggrund at falde fra knap 45 pct. af BNP 
ved udgangen af 2003 til ca. 34¾ pct. af BNP ved udgangen af 2006. 
Statens og kommunernes nettogæld, som er det relevante gældsbegreb i 
forhold til finanspolitikkens holdbarhed, reduceres fra 23¾ pct. af BNP i 
2003 til 16¾ pct. af BNP i 2006. 
 
Den strukturelle offentlige saldo (dvs. den faktiske saldo korrigeret for 
midlertidige bevægelser på grund af konjunktur mv.) er beregnet til ca. 
1¾ pct. af BNP i årene 2004 til 2006, når der korrigeres for virkningen af 
Forårspakkens suspension af SP-bidraget i 2004 og 2005. Det er en for-
bedring på omtrent ½ pct. af BNP sammenlignet med december, som 
blandt andet afspejler større afgiftsindhold i den samlede efterspørgsel end 
ventet. Den strukturelle saldo ligger dermed inden for målintervallet for 
de offentlige finanser. Målintervallet angiver, at overskuddet på de offent-
lige finanser (strukturelt) skal ligge mellem 1½ og 2½ pct. af BNP i gen-
nemsnit frem til 2010. 
 
De offentlige finanser dækker stat, amter og kommuner samt såkaldte 
sociale kasser og fonde, som i øjeblikket indeholder ATP. I juni 2005 
offentliggør Danmarks Statistik reviderede tal for de offentlige finanser, 
hvor ATP-fonden ikke længere vil indgå. Det skønnes isoleret set at inde-
bære en teknisk reduktion af den offentlige saldo på i størrelsesordenen 
¾-1 pct. af BNP. Revisionen af saldoen har ikke betydning for finans-
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politikkens holdbarhed og kravene til finanspolitikken, fordi midlerne i 
ATP på forhånd er disponeret til fremtidige pensionsudbetalinger. En 
ændret behandling af ATP i opgørelsen af de offentlige finanser vil derfor 
også medføre en reduktion af målintervallet med omtrent 1 pct. af BNP, 
så det svarer til i størrelsesordenen ½-1½ pct. af BNP, jf. kapitel 5. 
 
Det er økonomien i stat og kommuner, som har betydning for finanspoli-
tikkens holdbarhed eller kravene til finans- og strukturpolitikken. For stat 
og kommuner er den underliggende stilling på de offentlige finanser i 
perioden 2004-06 opjusteret med i størrelsesordenen 0,3-0,4 pct. af BNP 
siden december. På den baggrund giver de nye skøn isoleret set anledning 
til en forbedring af den finanspolitiske holdbarhed på i størrelsesordenen 
0,3 pct. af BNP. 
 
Der er i forhold til den seneste mellemfristede fremskrivning udarbejdet 
en ny befolkningsprognose, som bygger på et forbedret data- og metode-
grundlag. Hvis dette nye grundlag indregnes, vil de offentlige finanser 
svækkes mere på længere sigt end hidtil lagt til grund pga. større beregnet 
vækst i udgifter til pensioner m.v. Virkningen svarer ifølge beregningerne 
til en fast årlig merudgift på ca. 0,2 pct. af BNP, når det forudsættes, at 
der ikke sker en forøgelse af tilbagetrækningsalderen i takt med stigende 
levealder. Det forbedrede udgangspunkt er dermed tilstrækkeligt til at 
opveje den beregnede virkning af at inddrage det ny befolkningsgrundlag. 
 
1.2. Udviklingen i den internationale økonomi 
Væksten i den globale økonomi var i 2004 den kraftigste i mange år, dre-
vet overvejende af høj vækst i USA, Kina og andre asiatiske lande. Væk-
sten i euroområdet tiltog også i 2004, men fremgangen var mindre mar-
kant og i et vist omfang betinget af eksporttræk. Der ventes også ganske 
pæn vækst i USA og Asien i 2005 og 2006. Vækstudsigterne for euro-
området, herunder Tyskland, er derimod svækket. 
 
Den internationale vækstfremgang har været understøttet af lempelig 
pengepolitik i såvel USA som Europa. De lange renter i USA og Europa 
er samtidig faldet betydeligt gennem de seneste år og ligger på et historisk 
set ganske lavt niveau, jf. figur 1.2a. Siden decembervurderingen er den 
lange rente i euroområdet faldet yderligere en smule, mens den lange 
amerikanske rente har ligget fladt trods pengepolitiske stramninger. I 
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prognosen påregnes gradvist tiltagende renter, men navnlig de lange ren-
ter forventes fortsat at være ganske lave. 
 
Prisen på råolie er steget markant over de seneste år på baggrund af for-
styrrelser på udbudssiden samt høj global vækst og stigende efterspørgsel i 
bl.a. Kina og USA, jf. figur 1.2b. Den reale oliepris er dog fortsat på et 
moderat niveau opgjort realt og i forhold til lønniveauet, og samtidig er 
energiintensiteten reduceret i forhold til 70’erne. Det bidrager væsentligt 
til at reducere virkningerne af udsving i oliepriserne. Selv om oliepriserne 
ligger højere end et sandsynligt langsigtet niveau, kan yderligere stignin-
ger ikke udelukkes. Det kan isoleret set tage toppen af væksten, navnlig 
hvis prisstigningerne skyldes mere varige forstyrrelser på udbudssiden. 
 
Figur 1.2a. Lange renter (10-årige stats-
obl.) i Danmark, Tyskland og USA 

Figur 1.2b. Real og nominel oliepris 
(Brent) i kroner 
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Kilde: EU-kommissionen, OECD, Ecowin, egne beregninger og skøn. 
 
I USA har centralbanken i lyset af tiltagende inflationspres påbegyndt en 
pengepolitisk stramningsproces. Væksten i USA var på 4,4 pct. i 2004 og 
skønnes til godt 3½ pct. i 2005, hvilket er mere end den anslåede poten-
tielle vækst. Beskæftigelsen har været stigende siden udgangen af 2003, og 
ledigheden er aftaget fra 6,3 pct. i juni 2003 til 5,2 pct. i april 2005. 
 
Opsvinget i USA har været ledsaget af en yderligere forværring af beta-
lingsbalancen, der i 4. kvartal i 2004 udviste et underskud svarende til 6,3 
pct. af BNP. De offentlige finanser er blevet stærkt svækket af de kraftige 
lempelser af finanspolitikken i årene 2001 til 2003, og det strukturelle 
underskud i USA anslås til godt 4 pct. af BNP i år. På det mellemlange 
sigt må der forventes at skulle ske en tilpasning af de store underskud på 
betalingsbalancen og de offentlige finanser. 
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Vækstudsigterne for euroområdet, herunder Tyskland, for 2005 er svæk-
ket i forhold til det skønnede i decembervurderingen. Den indenlandske 
efterspørgsel i form af privatforbrug og investeringer har vist sig svagere 
end ventet. Styrkelsen af den effektive eurokurs igennem de seneste år, 
der har svækket lønkonkurrenceevnen for europæiske fremstillingsvirk-
somheder, bidrager til at dæmpe væksten i euroområdet. Med baggrund i 
blandt andet de lave renter er forudsat en moderat opgang i væksten i 
euroområdet til godt 2 pct. i 2006, hvilket omtrent svarer til den anslåede 
trendmæssige vækst, jf. figur 1.3b. 
 
Inflationspresset i euroområdet fremstår nogenlunde afdæmpet, blandet 
andet på baggrund af de senere års styrkelse af euroen, og den Europæiske 
Centralbank har ikke taget skridt i retning af stramninger af den for-
holdsvis lempelige pengepolitik, jf. figur 1.3a. På baggrund af svækkede 
vækstudsigter og som følge heraf mere afdæmpede inflationsforventninger 
er lagt til grund, at en gradvis stramning af pengepolitikken i euroområ-
det er udskudt i forhold til det forudsatte i decemberredegørelsen. 
 
Figur 1.3a. Pengepolitiske renter i USA 
og euroområdet 

Figur 1.3b. Vækst i USA og euroområdet 
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Kilde: EU-kommissionen og Ecowin. 
 
Tilbageslaget i euroområdet har svækket de offentlige finanser, og hoved-
parten af svækkelsen siden 2000 kan henføres til dårligere konjunkturer. 
Den strukturelle saldo for eurolandene under ét er svækket en smule siden 
2000 og vurderes at vise et underskud på knap 2½ pct. af BNP i 2004. 
 
Efter ca. seks års erfaringer med Stabilitets- og Vækstpagten er de offentli-
ge finanser i EU med stor sandsynlighed bedre, end de ville have været 
uden Pagten. Det er en vurdering, der deles af bl.a. OECD, jf. appendiks 



Kapitel 1 – Sammenfatning 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2005 16 

2.1. Erfaringerne har imidlertid vist, at implementeringen af Pagten kan 
forbedres, herunder ved at tage større hensyn til den økonomiske udvik-
ling og sikre bedre konsolidering i gode tider.  
 
EU-landene har indgået aftale om en reformeret Stabilitets- og Vækst-
pagt, der giver større fleksibilitet og samtidig sigter på en styrket forebyg-
gende indsats og styrket sammenhæng mellem finanspolitikken, struktur-
reformer og den økonomiske udvikling. Aftalen sikrer rammen om be-
slutninger, der vil kunne fremme sunde og holdbare offentlige finanser i 
EU-landene. Den faktiske udvikling vil afhænge af de enkelte landes be-
stræbelser, og hvorledes disse i praksis bakkes op af anbefalingerne og 
beslutningerne i Kommissionen og ECOFIN-Rådet i de konkrete sager. 
 
For dansk eksport modvirkes de forholdsvist svage vækstudsigter for eu-
roområdet delvist af ganske gunstige udsigter for Sverige, Norge og Eng-
land. Her påregnes en vækst i overkanten af den potentielle trendmæssige 
vækst i 2005 og 2006. 
 
Figur 1.4a. Handelsvægtet BNP-vækst i 
udlandet 

Figur 1.4b. Væksten i den danske vare-
eksport (nominelt) 
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Anm.: I figur 1.4b er vist vækst i den nominelle vareeksport. Handel med tjenester, der 
udgør godt ¼ af handlen, findes ikke (sammenligneligt) opgjort fordelt på lande 
tilbage før 1999. 

Kilde: EU-kommissionen, OECD, Ecowin, Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Samlet ventes en handelsvægtet vækst i udlandet på 2,6 pct. i 2005 og 2,7 
pct. i 2006, hvilket er en nedjustering på 0,2 pct.-enheder i 2005 og 0,1 
pct.-enhed i 2006. Væksten på de danske eksportmarkeder i 2005 og 
2006 er dermed noget højere end i årene 2001 til 2003, hvor den han-
delsvægtede udlandsvækst lå i underkanten af 1½ pct., jf. figur 1.4a. 
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Eksporten til en række asiatiske lande og navnlig Kina er vokset markant 
de senere år og var med til at holde den samlede eksportvækst oppe i 
2004, jf. figur 1.4b. Samlet set har Danmark et lille overskud i samhand-
len med de asiatiske lande, jf. kapitel 3. 
 
Ændringerne i de internationale forudsætninger siden decemberredegørel-
sen trækker samlet set i retning af et nogenlunde uændret vækstskøn for 
dansk økonomi i 2005 og en opjustering af væksten i 2006, jf. boks 1.1. 
 
Boks 1.1. Beregnede virkninger af ændrede udlandsforudsætninger  

 Ændrede forudsætninger for blandt andet eksportmarkedsvæksten, olieprisen, renter 
og konkurrent- og importpriser i forhold til decembervurderingen bidrager samlet set 
neutralt til BNP-væksten i 2005 og svagt positivt i 2006, jf. tabel a. Det dækker navn-
lig over, at renterne er sat mærkbart ned i forhold til decembervurderingen. Beregnin-
gerne er nærmere beskrevet i appendiks 1.2. 
 
Tabel a. Beregnet effekt på dansk BNP-vækst af ændrede udlandsforudsætninger 
 2005 2006 

Eksportmarkedsvækst1) ....................................... -0,1 -0,1 
Konkurrent- og importpriser, inkl. valutakurs .... 0,1 -0,0 
Energipriser2) ..................................................... -0,0 -0,1 
Udenlandske renter ........................................... 0,1 0,6 
Samlet ............................................................... 0,0 0,4 
1) Inklusive virkninger af højere oliepriser på udlandsvæksten. 
2) Eksklusive virkningen af højere oliepriser på udlandsvæksten. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af ADAM. 

 

 
1.3. Vækstbilledet i Danmark 
 
Fremgang i dansk økonomi i 2004 – og fremadrettet 
BNP-væksten tiltog i 2004 til 2,4 pct., svarende til det skønnede i de-
cemberredegørelsen. Væksten i 2004 har dog i højere grad end skønnet i 
december været trukket af den indenlandske efterspørgsel og i mindre 
grad af eksporten.3 
 
Den kraftigere indenlandske efterspørgsel kan først og fremmest henføres 
til privatforbruget, der steg 4,3 pct. Fremgangen i privatforbruget var 
understøttet af høj vækst i de disponible realindkomster, navnlig som 

                                                 
3 I appendiks 1.1 er givet et resumé af prognosen og dens ændringer i forhold til decem-
bervurderingen. 
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følge af indkomstskattenedsættelserne samt den midlertidige suspension 
af SP-bidragene. Samtidig har faldende renter og de afledte kraftige stig-
ninger i boligpriserne forøget væksten i privatforbruget. Boliginvesterin-
gerne steg kraftigt på samme baggrund og blev derudover understøttet af 
boligpolitiske initiativer. 
 
Eksportvæksten tiltog i 2004, men blev svagere end skønnet i december. 
Den kraftige efterspørgsel efter blandt andet forbrugs- og investerings-
goder, input til erhvervenes produktion samt genopbygning af lagre gav 
sig udslag i en betydelig opgang i importen, der oversteg eksportvæksten. 
Samlet set gav nettoeksporten i 2004 et negativt vækstbidrag, der var no-
get større end ventet. 
 
Figur 1.5a. BNP-vækst Figur 1.5b. Vækstbidrag 
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Anm.: I figur 1.5b angiver tallene øverst i figuren BNP-væksten for det pågældende år. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Væksten i BNP skønnes i 2005 til 2,4 pct., svarende til væksten i 2004. I 
2006 ventes en moderat afdæmpning af væksten til 2,2 pct., hvilket er lidt 
over det anslåede trendmæssige potentiale. Vækstskønnet for 2005 er 
uændret i forhold til decembervurderingen, mens skønnet for 2006 er 
opjusteret marginalt med 0,1 pct.-enhed, jf. figur 1.5a. 
 
Fremadrettet er vækstskønnet dermed stort set uændret, men drivkræfter-
ne er vægtet lidt anderledes, således at væksten også fremadrettet i højere 
grad er drevet af den indenlandske efterspørgsel og i mindre grad af eks-
porten. Renterne i Danmark, der i kraft af fastkurspolitikken er tæt knyt-
tet til renten i euroområdet, ligger på et historisk set meget lavt niveau. 
Det vil fremadrettet bidrage til at understøtte efterspørgselsvæksten. 
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I 2005 ventes dermed ligesom i 2004 et forbrugsdrevet opsving, ligesom 
erhvervsinvesteringerne vil bidrage mærkbart til væksten. En fortsat mar-
kant fremgang i privatforbruget afspejler blandt andet, at forbruget grad-
vist tilpasses løftet i de reale disponible indkomster, samt fortsat lave ren-
ter og stigende boligpriser. De samme faktorer understøtter boliginveste-
ringerne. Foruden fortsat gunstige finansieringsmuligheder skal væksten i 
erhvervsinvesteringerne ses i lyset af stigende kapacitetsudnyttelse og rela-
tivt gode afsætningsmuligheder. 
 
Eksportvæksten i 2005 er nedjusteret ca. 1½ pct.-enhed i forhold til de-
cembervurderingen, hvilket delvist afspejler mindre gunstige udsigter på 
væsentlige danske eksportmarkeder, herunder særligt Tyskland. Der på-
regnes et vist tab af markedsandele, hvilket primært skyldes en konkur-
renceevneforværring i de senere år i takt med nedgangen i dollarkursen fra 
det usædvanligt høje niveau i 2000-01 og som følge af lidt højere lønstig-
ninger i Danmark end i udlandet. Importen vokser ganske kraftigt på 
grund af høj vækst i den samlede efterspørgsel, hvorfor der også i 2005 
ventes et negativt vækstbidrag fra nettoeksporten, jf. figur 1.5b. 
 
Tabel 1.2. Efterspørgsel, import og produktion 
 2004 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 Mia.kr. ---------------- Realvækst, pct. ----------------
Privat forbrug ............................ 695,3 -0,2 0,6 0,9 4,3 3,7 2,3 
Offentligt forbrug ...................... 385,6 2,7 2,1 1,0 0,7 0,6 0,5 
Offentlige investeringer ............. 25,1 10,6 -5,0 -0,3 6,6 4,7 1,0 
Boliginvesteringer ...................... 72,6 -7,3 6,0 11,2 10,8 3,0 2,0 
Erhvervsinvesteringer ................. 189,8 5,9 2,3 -0,7 2,9 6,1 4,3 
Lagerinvesteringer1) .................... 4,1 -0,7 0,0 -0,2 0,4 0,1 0,0 
Indenlandsk efterspørgsel .......... 1372,6 0,8 1,4 0,9 3,9 3,4 2,2 
Eksport ..................................... 629,3 4,4 4,8 -1,6 4,0 4,0 4,8 
- heraf industrieksport ............... 300,7 5,1 5,4 -3,2 3,9 4,0 5,0 
Import ...................................... 555,4 3,5 7,3 -1,4 7,4 6,1 4,8 
- heraf vareimport ...................... 408,2 3,3 6,6 -2,4 7,4 6,3 5,3 
Nettoeksporten1) ........................ 73,9 0,6 -0,8 -0,1 -1,4 -0,9 0,0 
Bruttonationalprodukt (BNP) ... 1446,5 1,3 0,5 0,7 2,4 2,4 2,2 
Bruttoværditilvækst (BVT) ........ 1236,2 1,4 0,3 0,8 1,9 2,2 2,1 
- heraf i private byerhverv .......... 805,9 2,1 0,1 0,5 1,5 2,6 2,6 
BNP pr. indbygger (1.000 kr.) .. 267,8 0,9 0,2 0,4 2,2 2,3 2,1 

1) Angiver lagerændringernes henholdsvis nettoeksportens bidrag til BNP-væksten. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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I 2006, hvor væksten bliver lidt mere moderat, forudsættes samtidig et 
mere balanceret vækstforløb, som i mindre grad vil være afhængig af pri-
vatforbruget og den øvrige indenlandske efterspørgsel. Den mindre kraf-
tige vækst i privatforbruget afspejler blandt andet, at suspensionen af SP-
bidraget forudsættes at ophøre. Med baggrund i en lidt højere markeds-
vækst ventes samtidig en mindre opgang i eksportvæksten, og vækstbidra-
get fra udenrigshandlen er omtrent nul, jf. tabel 1.2. 
 
Danmarks Statistik vil i sommeren 2005 gennemføre en hovedrevision af 
nationalregnskabet. Som led heri vil det officielle nationalregnskab overgå 
til at være baseret på kædeindeks, jf. boks 1.2. 
 
Boks 1.2. Nyt nationalregnskab 

Fra og med sommeren 2005 vil nationalregnskabets officielle opgørelse af BNP-
væksten, dvs. udviklingen i BNP i faste priser, overgå til at være baseret på såkaldte 
kædeprisindeks (mod i dag såkaldte fastprisindeks). Med kædeindeks skiftes vægtene i 
de anvendte prisindeks ud hvert år, mens de traditionelle fastvægtindeks fastholder 
vægtene fra basisåret. 
 
Kædeindeksene giver et mere retvisende billede af væksten fra det ene år til det næste. 
For de senere år indebærer overgangen til kædeindeks, at den opgjorte BNP-vækst 
bliver lidt mindre end med den nuværende fastprismetode. For perioden 1995-2000 
har den gennemsnitlige reale BNP-vækst været 1,9 pct. baseret på kædeprisindeks mod 
2 pct. med det nuværende fastprisindeks (med basisår 1995). 
 
Hidtil har man i nationalregnskabet betragtet de fleste af pengeinstitutternes ydelser 
som gratis, og omkostningerne blev dækket af forskellen mellem indlåns- og udlåns-
renter. I det hovedreviderede nationalregnskab vil de enkelte købere få tillagt en om-
kostning, som svarer til deres brug af disse ydelser. I de tilfælde, hvor køberen er f.eks. 
en husholdning, vil denne omkostning øge det private forbrug og dermed den samlede 
værditilvækst (BVT). Den samlede BVT (og det samlede BNP) øges (med i størrelses-
ordenen 1 pct.). Der er primært tale om en niveauvirkning. 
 
I forbindelse med hovedrevisionen sker der endvidere mindre ændringer af definitio-
ner, metoder og datagrundlag. Blandt andet sker der visse bruttoficeringer af tjeneste-
posterne i udenrigshandlen, og allerede indførte ændringer for de seneste år føres nu 
tilbage i tiden. Se endvidere boks 5.1 om de offentlige finanser. 

 
Vending på arbejdsmarkedet og lavere ledighed 
Den samlede beskæftigelse steg 3.000 personer fra 2003 til 2004. Den 
kvartalsvise beskæftigelsesudvikling har i henhold til de foreliggende nati-
onalregnskabstal været noget ujævn igennem 2004 med en ganske kraftig 
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kvartalsmæssig stigning på 17.000 personer i 2. kvartal efterfulgt af en 
noget overraskende nedgang på 12.000 personer i 4. kvartal4. 
 
Den kraftige indenlandske efterspørgsel har medført beskæftigelsesvækst i 
de private serviceerhverv og i bygge- og anlægssektoren i 2004. Industrien 
har derimod oplevet et mærkbart fald i beskæftigelsen, som skal ses i lyset 
af markedsandelstab i 2003 og 2004 og afdæmpede eksportmuligheder til 
blandt andet Tyskland. 
 
Forværring af konkurrenceevnen, blandt andet som følge af styrkelsen af 
euroen og dermed kronen og danske lønstigninger, som er vokset hurtige-
re end i en række andre lande, har bidraget til forskydning af beskæftigel-
sen fra de eksporterende erhverv over mod hjemmemarkedserhvervene. 
 
Tendensen i retning af større beskæftigelse i serviceerhvervene og lavere 
industribeskæftigelse forventes også at gøre sig gældende i 2005 samt i 
mindre udpræget grad i 2006, og skal ses i sammenhæng med, at de fleste 
vestlige lande gennem en årrække har oplevet stigende beskæftigelsesande-
le i navnlig serviceerhvervene. Disse mere langsigtede sektorforskydninger 
afspejler ændrede efterspørgselsmønstre, international arbejdsdeling og 
forskelle i erhvervenes produktivitetsvækst. 
 
Med afsæt i pæn vækst i 2005 og 2006 ventes en samlet fremgang i be-
skæftigelsen på ca. 30.000 personer, navnlig i servicesektoren, og fordelt 
med ca. 17.000 personer i 2005 og ca. 13.000 personer i 2006, jf. figur 
1.6a. Den kraftigere fremgang i 2005 sammenlignet med 2004 afspejler 
blandt andet, at ansættelser normalt sker med en vis forsinkelse i forhold 
til en fremgang i aktiviteten. 
 
Den registrerede ledighed er igennem 2004 og de første måneder af 2005 
faldet med ca. 20.000 personer. Med afsæt i en tiltagende beskæftigelse 
ventes, at faldet i ledigheden fortsætter i den resterende del af 2005 og ind 
i 2006. 
 
Det skønnes, at ledigheden på årsbasis kan udgøre 158.000 personer i 
2005, hvilket er 3.000 flere end skønnet i december. Opjusteringen af-
spejler, at AF-aktiveringen har været lavere end ventet. Udviklingen i an-

                                                 
4 Usikkerhed om nationalregnskabets beskæftigelsestal de seneste godt to år er større end 
normalt som følge af omlægning af det statistiske grundlag. 
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tallet af registrerede ledige og AF-aktiverede under ét er derimod uændret 
i forhold til decembervurderingen. Ledigheden ventes i 2006 at udgøre 
147.000 personer, hvilket grundlæggende er som skønnet i december. 
 
Figur 1.6a. Antal beskæftigede Figur 1.6b. Faktisk og strukturel ledighed 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Samlet er antallet af registrerede ledige og AF-aktiverede steget med knap 
30.000 personer fra lavpunktet ved udgangen af 2001 til december 2003. 
Det er et bedre mål for den konjunkturbetingede stigning i ledigheden, 
som dermed har været relativt afdæmpet i forhold til tidligere konjunk-
turtilbageslag. Antallet af registrerede ledige og AF-aktiverede er faldet 
med 16.000 personer siden toppunktet i december 2003. 
 
Den skønnede udvikling i ledigheden indebærer, at ledigheden i sidste del 
af 2005 og i 2006 kan falde til et niveau, der omtrent svarer til eller ligger 
en smule under den strukturelle ledighed, jf. figur 1.6b. Konjunkturfrem-
gangen indebærer dermed stigende kapacitetspres. 
 
Tiltagende løn- og prisstigninger fra et lavt niveau 
Afmatningen på arbejdsmarkedet, hvor ledigheden i 2003 og 2004 har 
ligget over det strukturelle niveau, har bidraget til at dæmpe lønstignings-
takten. Stigningen i timefortjenesten i den private sektor er aftaget fra 4,2 
pct. i 2002 til 2,8 pct. i 2004 og skønnes i 2005 at blive 3,1 pct. Med 
afsæt i blandt andet de indgåede overenskomster ventes, at lønstignings-
takten tiltager til skønsmæssigt 3,7 pct. i 2006. Forventningen om op-
gang i lønstigningstakten underbygges af det stigende pres på arbejds-
markedet i 2005 og 2006. De danske lønstigninger ventes fortsat at ligge 
lidt over gennemsnittet for Danmarks samhandelspartnere. 
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Forbrugerprisinflationen aftog til 1,2 pct. i 2004, især som følge af visse 
afgiftsnedsættelser samt gennemslag fra lavere importpriser og aftagende 
lønstigningstakt. Den direkte, opadgående effekt på forbrugerpriserne fra 
højere oliepriser er som følge af energiafgifter mv. forholdsvist begrænset. 
I de første tre måneder af 2005 har inflationen været på samme lave ni-
veau som i 2004. Fremadrettet påregnes en vis stigning i inflationen, bl.a. 
fordi de inflationsdæmpende virkninger af lavere afgifter har udspillet sig. 
Inflationen skønnes til 1,5 pct. i 2005 og stigende til 1,9 pct. i 2006. 
 
Vigende overskud på betalingsbalancen 
Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster aftog i henhold til de 
seneste opgørelser med ca. 9 mia. kr. i 2004 til et overskud på 37 mia. kr. 
(2,6 pct. af BNP), og i 2005 ventes en yderligere nedgang i overskuddet 
til 32 mia. kr. (2,1 pct. af BNP). Det lavere overskud afspejler især, at der 
uanset et svagt forbedret bytteforhold er et lavere overskud i samhandlen 
med udlandet. I 2006 ventes i kraft af blandt andet lavere nettorente-
betalinger til udlandet et betalingsbalanceoverskud på skønsmæssigt 39 
mia. kr. (2,5 pct. af BNP). 
 
Det vigende betalingsbalanceoverskud som følge af den kraftige vækst i 
den indenlandske efterspørgsel bliver delvist sløret af den positive beta-
lingsbalancevirkning af de højere oliepriser. Højere oliepriser betyder i 
kraft af positiv nettoeksport af energi, at handelsbalanceoverskuddet og 
derigennem betalingsbalanceoverskuddet forøges. Betalingsbalancevirk-
ningen dæmpes imidlertid af større udbyttebetaling til udlandet i medfør 
af øget overskud (efter skat og afgifter) fra den del af den danske olie-
produktion, der er udenlandsk ejet. Fusioner inden for rederierhvervet 
kan give markante forskydninger i eksport og import af søtransport, hvil-
ket sammen med eventuelle større investeringer inden for erhvervet kan 
give anledning til forskydninger i betalingsbalancen. 
 
Udlandsgælden udgjorde 11½ pct. af BNP ved udgangen af 2004 mod 
knap 17 pct. af BNP to år tidligere. Med fortsat pæne betalingsbalance-
overskud ventes udlandsgælden med forbehold for usikkerheden omkring 
værdireguleringer at aftage til ca. 6¼ pct. af BNP ved udgangen af 2006. 
 
Usikkerhedsmomenter 
Der er en vis usikkerhed knyttet til den ventede (men dog forholdsvis 
moderate) opgang i væksten i euroområdet, herunder Tyskland, i 2006. 
Svagere udlandsvækst må påregnes at dæmpe eksportvæksten og dermed 
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fremgangen i dansk økonomi i 2006. Et andet usikkerhedsmoment med 
baggrund i de fortsat store amerikanske betalingsbalanceunderskud er 
risikoen for en eventuel yderligere svækkelse af dollaren og en større stig-
ning i de amerikanske husholdningers opsparing end forudsat. 
 
Olieprisens betydning i forhold til vækstudsigterne for dansk (og europæ-
isk) økonomi er formentlig relativt afdæmpet, jf. f.eks. Økonomisk Redegø-
relse, august 2004. Hvis olieprisen varigt falder 10 dollar f.eks. på grund af 
større forsyninger, vil det skønsmæssigt øge BNP-niveauet med omkring 
0,3 pct.-enheder på to års sigt, mens betalingsbalancen og de offentlige 
finanser svækkes med i størrelsesordenen ¼-½ pct. af BNP. 
 
I forhold til den indenlandske udvikling vurderes usikkerhedsmomenter-
ne primært at knytte sig til pressituationen på arbejdsmarkedet samt mu-
ligheden for en kraftigere, forbrugsdrevet vækst end lagt til grund. 
 
Ledigheden skønnes i 2006 at nå ned på et niveau, som svarer til det lave 
niveau i 2001, når der korrigeres for ændringer i aktiveringsomfanget. 
Det kan give anledning til opbygning af knaphedsbetinget løn- og pris-
pres. Det gælder navnlig i forhold til faggrupper, hvor ledigheden i ud-
gangspunktet er forholdsvis lav. 
 
De fortsat lave renter i kombination med fremkomsten af nye låneformer 
og kraftige stigninger i huspriserne rummer en usikkerhed i forhold til 
større forbrugsmuligheder i husholdningerne og dermed kraftigere frem-
gang i privatforbruget end lagt til grund i prognosen. En sådan kraftigere 
fremgang vil skærpe problemstillingen i forhold til knaphedsbetinget løn- 
og prispres og øge tendensen til vigende betalingsbalanceoverskud. 
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Tabel 1.3. Nøgletal 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 ----------------------- Stigning, pct. -----------------

Realt BNP....................................................... 1,3 0,5 0,7 2,4 2,4 2,2
Handelsvægtet BNP i udlandet........................ 1,3 1,5 1,3 3,0 2,6 2,7
Eksportmarkedsvækst (industrivarer) ............... 0,1 1,4 4,1 7,5 6,5 6,8
Lønkonkurrenceevnen i samme valuta ............ -2,2 -3,0 -4,2 -1,9 -1,1 -0,8
Industrieksport i faste priser............................. 5,1 5,4 -3,2 3,9 4,0 5,0
Timeløn .......................................................... 4,2 4,2 3,7 2,8 3,1 3,7
Forbrugerprisindeks......................................... 2,4 2,4 2,1 1,2 1,5 1,9
Kontantpris på enfamiliehuse........................... 5,9 3,8 3,1 9,1 9,0 6,0
Eksportpriser, varer.......................................... 0,1 -1,2 0,3 1,6 2,7 1,7
Importpriser, varer........................................... -1,2 -1,5 -1,8 1,5 2,3 2,0
Bytteforhold, varer .......................................... 1,3 0,3 2,1 0,0 0,4 -0,3
Timeproduktivitet i private byerhverv ............. 2,0 1,4 1,9 1,3 1,7 1,9
Real disponibel indkomst, husholdninger 1) ...... 0,8 1,7 2,6 4,6 1,7 -0,1
Arbejdsmarked: 
Arbejdsstyrke (1.000 personer) ....................... 2.891 2.886 2.891 2.899 2.898 2.899
Beskæftigede (1.000 personer) ........................ 2.746 2.741 2.720 2.723 2.739 2.752
- heraf i privat sektor ....................................... 1.922 1.907 1.885 1.885 1.900 1.911
- heraf i offentlig forvaltning og service ............ 824 834 836 838 839 841
Beskæftigelse (ændring, pct.)............................ 0,4 -0,2 -0,8 0,1 0,6 0,5
Ledighed (1.000 personer)............................... 145 145 171 176 158 147
Efterlønsmodtagere (do.) ................................ 159 165 175 181 169 153
Personer på arbejdsmarkedsorlov (do.) ............. 22 17 5 4 3 3
Ledige i pct. af arbejdsstyrken .......................... 5,0 5,0 5,9 6,1 5,5 5,1
Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. ........... 4,3 4,6 5,6 5,4 4,9 4,5
Obligationsrenter, valutakurs:       
10-årig statsobligation (pct. p.a.)...................... 5,1 5,1 4,3 4,3 3,8 4,4
30-årig realkreditobligation (do.) ..................... 6,7 6,3 5,4 5,3 4,6 5,1
Effektiv kronekurs (1980=100)........................ 96,8 97,7 101,2 102,2 102,5 102,5
Betalingsbalance og udlandsgæld: 
Vare- og tjenestebalancen, mia. kr.................... 85,5 76,9 86,1 73,9 69,5 73,5
Betalingsbalancen (do.) ................................... 40,1 30,3 46,1 37,0 32,5 39,0
Do. i pct. af BNP ............................................ 3,0 2,2 3,3 2,6 2,1 2,5
Nettogæld til udlandet, mia. kr........................ 224,0 227,0 178,0 166,0 138,5 99,5
Do. i pct. af BNP ............................................ 16,9 16,8 12,8 11,5 9,2 6,3
Offentlige finanser: 
Off. sektors saldo, mia. kr.2) ............................. 37,5 21,2 14,6 33,7 38,8 36,4
Do. i pct. af BNP2) .......................................... 2,8 1,6 1,0 2,3 2,6 2,3
Offentlig bruttogæld (ØMU gæld), mia. kr...... 633,2 642,8 624,8 618,4 561,7 544,4
Do. i pct. af BNP ............................................ 47,9 47,6 44,9 42,8 37,1 34,6
Skattetryk, pct. af BNP 2) ................................. 50,0 49,3 49,0 49,7 49,1 48,5
Udgiftstryk (do.) ............................................. 54,4 55,0 55,2 54,9 53,3 52,7

 

1)  De reale forbrugsdisponible indkomster, jf. tabel 3.1 og B.13.  
2)  2001 indeholder den offentlige saldo og skattetrykket henholdsvis netto- og bruttoopspa-

ringen i Særlig Pensionsopsparing (ca. 0,5 pct. af BNP).   
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1.4. Finanspolitikken og de offentlige finanser 
Finanspolitikken i 2004 skønnes at have øget den økonomiske aktivitet 
svarende til ca. 0,5 pct. af BNP (målt ved finanseffekten). Hertil kommer 
aktivitetsbidrag på 0,1 pct. både fra suspensionen af SP-bidraget5 og virk-
ningen af en række boligpolitiske initiativer blandt andet fra Forårspak-
ken. Den økonomiske politik var dermed forholdsvist lempelig i 2004 og 
vil også bidrage til et højere niveau for den økonomiske aktivitet og be-
skæftigelse i 2005 og 2006. 
 
Det er strukturreformer og konsolidering i opgangstider, som i forhold til 
de offentlige finanser og betalingsbalancen har givet plads til finans-
politisk stimulans af den økonomiske aktivitet. 
 
Blandt andet i lyset af afmatningen på arbejdsmarkedet frem til udgangen 
af 2003 er lønstigningstakten aftaget i 2003 og navnlig i 2004, jf. figur 
1.7b. Lønstigningstakten i Danmark har været højere end i udlandet, 
hvilket sammen med styrkelsen af euroen og dermed kronen har svækket 
lønkonkurrenceevnen. I forhold til euroområdet fremstår udviklingen i 
konkurrenceevnen mere balanceret. 
 
Figur 1.7a. Outputgab i dansk økonomi 
og euroområdet 

Figur 1.7b. Stigning i lønomkostninger i 
Danmark og udlandet (fremstilling) 
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Kilde: Danmarks Statistik, OECD, EU-kommissionen og egne beregninger. 
 
Med vækst i overkanten af den skønnede potentielle vækst forventes en 
indsnævring af outputgabet og øget pres på arbejdsmarkedet i løbet af 
2005 eller 2006, jf. figur 1.7a. I forhold til euroområdet ligger Danmark 

                                                 
5 Teknisk er dette tiltag ikke finanspolitik, fordi SP er en individuel opsparingsordning. 
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noget foran i konjunkturcyklen, og ECB’s pengepolitik kan derfor frem-
stå forholdsvis lempeligt efter danske forhold. 
 
Baseret på nye skøn for de offentlige finanser skønnes et omtrent neutralt 
bidrag til den økonomiske aktivitet fra finanspolitikken i 2005. Det skal 
ses i sammenhæng med et væsentligt vækstbidrag fra lave renter og den 
økonomiske politik i 2004, mens ledigheden forventes at falde og nærme 
sig det beregnede strukturelle ledighedsniveau. 
 
Væksten i det reale offentlige forbrug er foreløbigt opgjort til 0,7 pct. i 
2004. Som i december skønnes realvæksten i det offentlige forbrug til 0,6 
pct. i 2005. 
 
Finanspolitikken for 2006 er endnu ikke fastlagt. Den finanspolitiske 
prioritering for 2006 vil finde sted i løbet af 2005, herunder i forbindelse 
med udarbejdelsen af finanslovforslaget for 2006. Der er i overensstem-
melse med de mellemfristede sigtepunkter forudsat uændret beskatning 
og en realvækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. 
 
Skønnet for det nominelle offentlige forbrug i 2006 er opjusteret med 0,8 
mia. kr. siden december. Skønnet for det nominelle offentlige forbrug i 
2006 er blandt andet baseret på foreløbige beregningstekniske forudsæt-
ninger om virkningen af de overenskomster på det statslige og kommuna-
le område, som blev indgået i februar 2005, jf. også kapitel 5. 
 
Overenskomstresultatet på det kommunale område indebærer et væsent-
ligt højere niveau for de aftalte lønstigninger, inklusive udmøntning af 
den såkaldte reguleringsordning, end den statslige overenskomst. Gen-
nemslaget på udgiftsniveauet af den kommunale overenskomst i kommu-
ner og amter fra 2006 og frem vil indgå som et væsentligt tema i forbin-
delse med de kommende forhandlinger om den kommunale økonomi. 
Overenskomsten på det kommunale område bør ikke påvirke de økono-
miske rammer, som er afstemt med målsætningen om finanspolitisk 
holdbarhed. 
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De offentlige finanser 
Der ventes højere faktiske overskud på de offentlige finanser i årene 2005 
og 2006 end skønnet i december. Det offentlige overskud i 2005 er op-
justeret med 13¼ mia. kr., svarende til 0,9 pct. af BNP, mens overskud-
det i 2006 er opjusteret med 9½ mia. kr. eller 0,6 pct. af BNP. 
 
De højere forventede overskud skal blandt andet ses i lyset af det højere 
niveau for overskuddet i 2004. Ifølge Danmarks Statistiks foreløbige op-
gørelse udgjorde det offentlige overskud således 33,7 mia. kr. svarende til 
2,3 pct. af BNP i 2004. Det er 11¾ mia. kr. eller 0,8 pct. af BNP større 
end skønnet i december, jf. tabel 1.4. 
 
Tabel 1.4. Oversigt over offentlige finanser 
 2004 2005 2006 
 ------------------------------- Pct. af BNP -------------------------------
 Dec. Maj Ændr. Dec. Maj Ændr. Dec. Maj Ændr.
Offentlig sektor:          

Faktisk saldo ........ 1,5 2,3 0,8 1,7 2,6 0,9 1,7 2,3 0,6 
Strukturel saldo .... 1,4 2,0 0,6 1,6 2,1 0,5 1,3 1,8 0,5 

Stat og kommuner:          
Faktisk saldo ........ 0,7 1,3 0,6 0,8 1,7 0,8 0,9 1,5 0,6 
Strukturel saldo .... 0,6 1,0 0,5 0,7 1,1 0,4 0,5 0,9 0,3 

Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger. 
 
Det højere overskud i 2004 hænger blandt andet sammen med højere 
indtægter fra pensionsafkastskatten, personskatter, moms og registrerings-
afgift. Hertil kommer mærkbart større renteindtægter i ATP-fonden. Den 
foreløbige opgørelse for 2004 er forbundet med usikkerhed. Blandt andet 
peger nyere oplysninger i retning af, at personskatterne kan være overvur-
deret med 0,1-0,2 pct. af BNP i den foreløbige opgørelse. Den foreløbige 
opgørelse er i øvrigt ikke baseret på regnskabstal for kommuner og amter. 
 
Det målte skattetryk steg med 0,7 pct.-enheder fra 2003 til 2004, hvilket 
afspejler vækst i skattegrundlagene, mens skatte- og afgiftssatser har været 
uændrede eller er sat ned. Nedsættelsen af personskatterne i 2004 reduce-
rer således isoleret set skattetrykket med 0,7 pct. af BNP. Nominalprin-
cippet i skattestoppet indebærer ligeledes lavere skattetryk.  
 
Suspensionen af SP-bidraget i 2004 og 2005 medfører en fremrykning af 
skattebetalinger, som ellers ville have fundet sted, når SP-pensionen var 
blevet udbetalt. Selvom suspensionen dermed øger det målte skattetryk på 
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kort sigt (pga. fremrykningen), er den ikke udtryk for skærpet beskatning. 
Fra 2004 til 2006 skønnes skattetrykket at falde med 1,2 pct. af BNP. 
 
Danmark ventes ifølge EU-kommissionens seneste skøn at have det høje-
ste overskud på de offentlige finanser blandt EU15-landene i 2005, jf. 
figur 1.8a. Skønnet inkluderer overskuddet i ATP, der af EU-kommis-
sionen skønnes til 1 pct. af BNP i 2005. ØMU-gælden er samtidig blandt 
de laveste i EU15-landene, jf. figur 1.8b. De langsigtede udfordringer i 
forbindelse med befolkningernes aldring fremstår i de fleste andre EU-
lande større end i Danmark, jf. Finansredegørelse 2004. 
 
Figur 1.8a. Offentlig saldo i EU15-lande-
ne i 2005  

Figur 1.8b. Offentlig gæld i EU15-lande-
ne i 2005  
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1) Økonomisk Redegørelse, maj 2005. Nationalregnskabsdefinition (inkl. ATP). 
2) EU-Kommissionen, Economic Forecast, Spring 2005. 
Kilde: Danmarks Statistik, EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 
Den offentlige ØMU-gæld skønnes at falde fra 618 mia. kr. i 2004 til 
544 mia. kr. i 2006. Det er et fald fra 42¾ pct. af BNP i 2004 til 34¾ 
pct. af BNP i 2006.6 Staten og kommunernes nettogæld, som indgår i 
opgørelsen af finanspolitikkens langsigtede holdbarhed og kravene til 
finanspolitikken, skønnes at falde fra 312 mia. kr. i 2004 til 264 mia. kr. i 
2006, dvs. fra 21½ pct. af BNP i 2004 til 16¾ pct. af BNP i 2006. 
 

                                                 
6 Siden udarbejdelsen af den oprindelige 2010-plan har en række tekniske forhold, der 
ikke har betydning for de offentlige finanser og kravene til finanspolitikken, øget det 
opgjorte niveau for ØMU-gælden. Det vedrører blandt andet en historisk oprevision af 
ØMU-gælden og øget genudlån til statsgaranterede enheder. Samlet skønnes disse tekni-
ske forhold at øge den opgjorte gæld i 2003 med godt 3 pct. af BNP. 
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Den strukturelle offentlige saldo 
Det beregnede strukturelle overskud i 2004 er opjusteret med ca. ½ pct. af 
BNP siden december.7 Det højere niveau for det strukturelle offentlige 
overskud i 2004 bærer i vidt omfang med over i 2005 og 2006, jf. figur 
1.9a. Niveauet for den offentlige saldo forudsætter blandt andet fortsat 
afdæmpet realvækst i det offentlige forbrug, jf. figur 1.9b. 
 
Figur 1.9a. Offentlige finanser, faktisk og 
strukturel saldo 

Figur 1.9b. Skønnet vækst i det reale 
offentlige forbrug 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Opjusteringen af den strukturelle saldo er mindre end revisionen af den 
faktiske saldo. Det skal primært ses i lyset af, at de højere faktiske over-
skud er påvirket af forhold, som skønnes at have mere midlertidig karak-
ter – herunder større indtægter fra selskabs- og pensionsafkastskatten. 
 
Korrigeret for virkningen af suspensionen af SP-bidraget skønnes det 
strukturelle overskud at svare til ca. 1¾ pct. af BNP i perioden 2004-06. 

                                                 
7 I 2004 vurderes konjunktursituationen stort set som i december, både målt ved væk-
sten i BNP og beskæftigelse. Opgjort ved henholdsvis outputgab og forskellen mellem 
faktisk beskæftigelse og strukturel beskæftigelse er konjunktursituationen i 2004 kun 
marginalt svækket. Derfor kan de merindtægter, der bidrager til det højere faktiske of-
fentlige overskud i 2004, ikke eller kun i begrænset omfang forklares af almindelige 
konjunkturforhold. Siden december er efterspørgslens sammensætning samtidig ændret i 
retning af mere afgiftsbelagt privatforbrug og mindre eksport. Det har medført større 
indtægter fra moms og afgifter i 2004 (dvs. større afgiftsindhold i efterspørgslen ved 
given konjunkturledighed mv.), som derfor styrker den beregnede strukturelle saldo. 
Derudover er der i de nye 2004-tal en revision af overførselsindkomster og kildeskatter, 
som – fordi de ikke kan forklares af ændret beskæftigelse eller antal overførselsmodtagere 
– også indgår som et bidrag til den strukturelle saldo. Endelig er der en effekt fra større 
indtægter i ATP. 
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Det er inden for målintervallet, der tilsiger strukturelle overskud på 1½-
2½ pct. af BNP i gennemsnit fra 2003 til 2010. 
 
Revision af offentlige finanser og finanspolitikkens holdbarhed 
De samlede offentlige finanser dækker stat, amter, kommuner samt de 
såkaldte sociale kasser og fonde, som indeholder ATP-fonden, A-kasserne 
og Lønmodtagernes Garantifond. Primo juni 2005 offentliggør Dan-
marks Statistik nye historiske tal for de offentlige finanser, hvor ATP-
fondens overskud ikke længere indgår.8 
 
Den ændrede behandling af ATP indebærer en teknisk reduktion af den 
offentlige saldo svarende til ¾-1 pct. af BNP i årene 2000-06. Revisionen 
har ikke betydning for finanspolitikkens holdbarhed, fordi formuen og de 
løbende indtægter i ATP-fonden allerede er disponeret til fremtidige pen-
sionsudbetalinger. Den ændrede placering af ATP i nationalregnskabet 
medfører derfor en reduktion af målintervallet for de offentlige finanser, 
som også vil svare til i størrelsesordenen ¾-1 pct. af BNP. 
 
I forhold til finanspolitikkens holdbarhed og de langsigtede krav til finans-
politikken er det således staten og kommunernes finanser, der er afgøren-
de. Det strukturelle overskud i stat og kommuner er forøget med omtrent 
0,3-0,4 pct. af BNP i 2006 siden vurderingen i december. Det er lidt 
mindre end opjusteringen af det strukturelle overskud på de samlede of-
fentlige finanser.9 
 
Forbedringen af staten og kommunernes finanser trækker i retning af en 
forbedring af finanspolitikkens holdbarhed på i størrelsesordenen 0,3 pct. 
af BNP i forhold til vurderingen i december, hvor den såkaldte holdbar-
hedsindikator var beregnet til -0,1 pct. af BNP. 
 
Der er i forhold til den seneste mellemfristede fremskrivning udarbejdet 
en ny befolkningsprognose, som bygger på et forbedret data- og metode-
grundlag. Hvis dette nye grundlag indregnes, vil de offentlige finanser 
svækkes mere på længere sigt end hidtil lagt til grund som følge af større 
beregnet vækst i udgifter til pensioner mv. Virkningen svarer ifølge be-

                                                 
8 I overensstemmelse med internationale retningslinjer vil ATP-fonden fremover blive 
henregnet som en del af den private sektor. 
9 Det skal blandt andet ses i lyset af, at en del af forbedringen af de samlede offentlige 
finanser skyldes højere renteindtægter i ATP. 
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regningerne til en fast årlig merudgift på ca. 0,2 pct. af BNP, når det for-
udsættes, at der ikke sker en forøgelse af tilbagetrækningsalderen i takt 
med stigende levetid. Det forbedrede udgangspunkt er således tilstrække-
ligt til at opveje den beregnede virkning af at inddrage det ny befolk-
ningsgrundlag. 
 
I henhold til regeringsgrundlaget vil regeringen i foråret 2006 fremlægge 
en ny økonomisk flerårsplan for Danmark. Det fremgår af regerings-
grundlaget, at ”Planen vil blive udarbejdet i lyset af analyserne fra Vel-
færdskommissionen. Den vil række mindst til 2015 og indeholde klare 
mål for fortsat vækst i beskæftigelsen, nedbringelse af den offentlige gæld 
og gradvis sænkning af beskatningen”. Desuden fremgår af regerings-
grundlaget, at ”Forudsat at det økonomiske råderum er tilvejebragt, vil 
regeringen sænke skatten på arbejdsindkomst yderligere”. 
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Dansk økonomi er inde i et moderat opsving. Den reale BNP-vækst skøn-
nes at blive 2,4 pct. i 2005 – ligesom i 2004 – og 2,2 pct. i 2006. Der-
imod voksede BNP i 2003 kun med 0,7 pct. 
 
Skønnene indebærer, at BNP-væksten i 2005 og 2006 fortsat vil være 
højere end den skønnede potentielle vækst. Ledigheden ventes at falde til 
et – givet de institutionelle forhold – lavt niveau på 5,1 pct. af arbejds-
styrken i 2006, og outputgabet vurderes at blive positivt i 2005-2006. 
 
Overordnet er vækstudsigterne uændrede i forhold til Økonomisk Redegø-
relse, december 2004. Således er vækstskønnet for 2005 det samme, mens 
væksten i 2006 er justeret op med 0,1 pct.-enhed.  
 
Sammensætningen af væksten i efterspørgslen i 2004 og 2005 har imid-
lertid forskudt sig i forhold til decembervurderingen, idet væksten i den 
indenlandske efterspørgsel er justeret op, mens væksten i eksporten er 
justeret ned. Denne forskydning har svækket betalingsbalancen, der dog 
fortsat viser pænt overskud, hvilket imidlertid delvis skyldes større netto-
indtægter som følge af den højere oliepris. 
 
Forøgelsen af væksten fra 2003 til 2004-05 skal blandt andet ses i lyset af 
nedsættelserne af skatten på arbejdsindkomst fra begyndelsen af 2004 og 
Forårspakken. Hertil kommer den fortsat meget lave rente og forbedrin-
gen af den internationale konjunktur.  
 
I 2006 ventes en mere balanceret udvikling. Væksten drives af en fortsat 
om end afdæmpet stigning i det private forbrug og pæn opgang i er-
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hvervsinvesteringerne. Hertil kommer vækst i eksporten, som indebærer, 
at det negative vækstbidrag fra nettoeksporten ophører. 
 
Prognosen for centrale samfundsøkonomiske størrelser og ændringerne 
heri i forhold til decemberredegørelsen fremgår af figur A.1a-6b og tabel 
A.1. 
 
Figur A.1a. Den reale BNP-vækst Figur A.1b. Ændringerne i beskæftigelsen 
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Figur A.2a. Ændringerne i arbejdsstyrken Figur A.2b. Ledigheden 

-30

-20

-10

0

10

20

30

00 01 02 03 04 05 06

-30

-20

-10

0

10

20

30

December 04 Maj 05

1.000 personer  1.000 personer 

 

125

150

175

200

00 01 02 03 04 05 06

125

150

175

200

December 04 Maj 05

1.000 personer  1.000 personer 

 
 
Figur A.3a. Stigningen i timelønnen Figur A.3b. Stigningen i forbrugerpriserne 

0

1

2

3

4

5

00 01 02 03 04 05 06

0

1

2

3

4

5

December 04 Maj 05

Pct.  Pct. 

 

0

1

2

3

4

5

00 01 02 03 04 05 06

0

1

2

3

4

5

December 04 Maj 05

Pct. Pct.

 



Appendiks 1.1 – Resumé af prognosen og dens ændringer 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2005 35
 

Husholdningernes reale forbrugsdisponible indkomst skønnes at stige med 
1,7 pct. i 2005 efter den meget kraftige stigning på 4,6 pct. i 2004 som 
følge af skattenedsættelserne fra begyndelsen af året og Forårspakken.  
 
Figur A.4a. Realvækst i det private forbrug Figur A.4b. Do. i de faste erhvervsinvesteringer 
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Figur A.5a. Realvækst i eksporten af varer og 
tjenester 

Figur A.5b. Realvækst i importen af varer og 
tjenester  
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Figur A.6a. Saldoen på betalingsbalancens 
løbende poster 

Figur  A.6b. Saldoen på de samlede offentlige 
finanser 
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For både 2004 og 2005 er indkomststigningen blevet opjusteret med om-
kring ¾ pct.-enhed i forhold til decemberredegørelsen. 
 
I 2006 skønnes husholdningernes disponible indkomst at følge prisstig-
ningerne, således at den reale værdi stort set opretholdes. Dermed vil ind-
komstudviklingen i 2006 bidrage til at forebygge ophedning og inflatio-
nært pres. 
 
Ifølge det foreløbige nationalregnskab voksede det private forbrug i 2004 
med 4,3 pct., hvilket var 0,8 pct.-enheder mere end skønnet i december. 
Det skyldtes blandt andet større indkomstfremgang, lavere rente og høje-
re huspriser end ventet.  
 
Tabel A.1. Sammenligning med vurderingen i december af skønnene 
for 2005 og 2006 på udvalgte områder  
 2005 2006 
 Dec. Maj Dec. Maj 
 ---------------- Realvækst, pct. -------------
Privat forbrug ..........................................  3,2 3,7 2,0 2,3 
Samlede offentlig efterspørgsel .................  0,9 0,9 0,6 0,6 
- heraf  offentligt forbrug .........................  0,6 0,6 0,5 0,5 
- heraf offentlige investeringer .................   4,7 4,7 1,0 1,0 
Boligbyggeri ............................................  -2,0 3,0 1,0 2,0 
Faste erhvervsinvesteringer . .....................  4,8 6,1 4,4 4,3 
I alt endelig indenlandsk efterspørgsel .....  2,6 3,3 2,0 2,2 
Lagerændringer1) ......................................  0,1 0,1 0,0 0,0 
I alt indenlandsk efterspørgsel .................  2,7 3,4 2,0 2,2 
Eksport ...................................................  5,4 4,0 4,9 4,8 
- heraf industrieksport .............................  5,5 3,9 5,1 4,9 
Samlet efterspørgsel .................................  3,6 3,6 3,0 3,0 
Import ....................................................  6,1 6,1 5,0 4,8 
- heraf vareimport2) ..................................  6,5 6,4 5,2 5,0 
BNP .......................................................  2,4 2,4 2,1 2,2 
Bruttoværditilvækst .................................  2,3 2,2 2,0 2,1 
- heraf i private byerhverv3) .......................  2,7 2,6 2,4 2,6 
 ---------- Ændring i 1.000 personer ------
Arbejdsstyrke, i alt ...................................  1 -1 2 2 
Beskæftigelse i alt ....................................  20 17 10 13 
- heraf i den private sektor .......................  18 15 8 11 
- heraf  i offentlig forvaltning og service ...  3 2 3 2 
Ledighed .................................................  -19 -18 -8 -11 

1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
2) Ekskl. skibe og fly samt energi. 
3) Ekskl. boligbenyttelse, søtrsp. og imputerede finansielle tjenester.  (Fortsættes) 
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I 2005 skønnes det private forbrug at vokse realt med 3,7 pct., hvilket er 
en opjustering på 0,5 pct.-enheder i forhold til december. Opjusteringen 
skal ses på baggrund af det højere skøn over husholdningernes indkomster 
og større stigning i huspriserne. 
 
I 2006 ventes forbrugsvæksten at blive afdæmpet til 2,3 pct. som følge af 
blandt andet de stagnerende reale forbrugsdisponible indkomster. Skøn-
net forudsætter en noget større stigning i forbrugskvoten end i 2005. 
 
Det offentlige forbrug ventes på grundlag af finansloven og de kommunale 
budgetter at vokse realt med 0,6 pct. i 2005. I 2006 forudsættes en stig-
ning på 0,5 pct. i overensstemmelse med den mellemfristede ramme.  
 
Tabel A.1 (fortsat). Sammenligning med vurderingen i december af 
skønnene for 2005 og 2006 på udvalgte områder  
 2005 2006 
 Dec. Maj Dec. Maj 
 -----------------Stigning, pct. -------------
Eksportpriser, varer ...................................   1,6 2,7 -0,6 1,7 
Importpriser, do. .......................................  1,1 2,3 -0,3 2,0 
Bytteforholdet, do. ....................................  0,4 0,4 -0,4 -0,3 
Kontantpris for enfamiliehuse ...................  5,0 9,0 3,0 6,0 
Forbrugerprisindeks ..................................  2,0 1,5 1,8 1,9 
Timeløn ....................................................  3,6 3,1 3,9 3,7 
Disponibel realindkomst, privat sektor ......  2,9 3,4 2,6 3,2 
Disp. realindkomst, husholdninger4) ..........  0,9 1,7 0,5 -0,1 
Timeproduktiviteten i private byerhverv5) ..    1,7 1,7 1,8 1,9 
 --------------------- Pct. --------------------
Opsparingskvote i den private sektor .........  29,6 27,9 30,0 28,5 
Rente, 10-årig, statsobligation ...................  5,0 3,8 5,2 4,4 
Rente, 30-årig, realkreditobligation ...........  5,8 4,6 6,3 5,1 
De centrale balancestørrelser: -------------------Mia. kr. -----------------
Betalingsbalancesaldo ................................  46,4 32,5 53,4 39,0 
Offentlig saldo ..........................................  25,5 38,8 26,8 36,4 
Ledighed (1.000 personer) ........................  155 158 148 147 
Forudsætninger:     
Handelsvægtet BNP-vækst i udl., pct. ........  2,8 2,6 2,8 2,7 
Eksportmarkedsvækst, pct. ........................  7,3 6,5 7,0 6,8 
Dollarkurs (kr. pr. dollar) ..........................  5,8 5,7 5,8 5,8 
Oliepris, US-$ pr. td. ................................  42,5 50,5 37,5 50,5 
Oliepris, kr. pr. td. ....................................  245,7 289,9 216,8 290,9 

4) De reale forbrugsdisponible indkomster i ADAM, jf. afsnit 3.1 og bilagstb. B.17. 
5) Ekskl. boligbenyttelse, søtransport og imputerede finansielle tjenester. 
Kilde: EU-kommissionen, OECD og egne skøn og forudsætninger. 
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De offentlige investeringer skønnes at vokse realt med 4,7 pct. i 2005. I 
2006 forudsættes stigningen beregningsteknisk at blive reduceret til 1 
pct., idet det lægges til grund, at mervæksten i 2005 i forhold til den mel-
lemfristede ramme bliver modsvaret af lavere vækst i de resterende år frem 
til 2010. 
 
Huspriserne steg hurtigere gennem 2004 end ventet og for 2004 som 
helhed er prisen på private enfamiliehuse steget med 9,1 pct., hvilket er 2,4 
pct.-enheder mere end vurderet i december. 
 
Skønnene over stigningen i husprisen i 2005 og 2006 er også opjusteret –
med henholdsvis 4 og 3 pct.-enheder til 9 og 6 pct., hvilket skal ses i lyset 
af det højere niveau ved indgangen til 2005 og en nedjustering af obligati-
onsrenten med omkring 1 pct.-enhed i både 2005 og 2006. Den ventede 
afdæmpning af husprisstigningen i 2006 skyldes blandt andet stagnatio-
nen i de reale forbrugsdisponible indkomster og den forudsatte stigning i 
renten. 
 
Investeringerne i boligbyggeri skønnes at vokse moderat, med 3 pct. i 2005 
og 2 pct. i 2006 efter tocifrede stigningstakter i de to foregående år. 
Skønnene for 2005 og 2006 er blevet opjusteret med henholdsvis 5 og 1 
pct.-enhed(er). Opjusteringerne skyldes en ændret profil for det almene 
boligbyggeri, virkningerne af orkanen i januar 2005 samt den stimuleren-
de virkning på det private boligbyggeri af den lavere rente og de højere 
huspriser.  
 
Erhvervenes faste investeringer ventes at vise en kraftig vækst på godt 6 pct. 
i 2005. Der er sket en opjustering på 1,3 pct.-enheder i forhold til de-
cemberredegørelsen blandt andet som følge af den nedjusterede rente. I 
2006 skønnes en vækst på 4,3 pct. Erhvervsinvesteringerne er dermed en 
af de vækstdrivende kræfter i prognoseperioden.  
 
Stigningen i eksporten har været mindre end ventet, hvilket blandt andet 
skal ses på baggrund af den svagere vækst i Tyskland. Den reale vækst i 
den samlede eksport af varer og tjenester i 2004 var 4,0 pct., hvilket var 
1,6 pct.-enheder lavere end skønnet i december. For 2005 ventes nu en 
eksportfremgang på ligeledes 4,0 pct. Det er en nedjustering af vækst-
skønnet på 1,4 pct.-enheder. 
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Dansk eksport tabte markedsandele i 2004, og eksportskønnet for 2005 
indebærer et fortsat tab af markedsandele, dog i et lidt langsommere tem-
po. 
 
I 2006 regnes med en forøgelse af væksten i eksporten af varer og tjenester 
til 4,8 pct. som følge af en større markedsvækst og et mindre tab af mar-
kedsandele end i 2005. 
 
Lønkonkurrenceevnen ventes fortsat forringet i 2005 og 2006, men i afta-
gende tempo.  
 
Som følge af den ret kraftige vækst i efterspørgslen skønnes en real vækst i 
importen af varer og tjenester på 6,0 pct. i 2005 efter en stigning på 7,4 
pct. i 2004. I 2006 ventes importstigningen at blive 4,8 pct. 
  
Skønnene indebærer, at udenrigshandlen yder et negativt bidrag til BNP-
væksten på 0,8 pct.-enheder i 2005 efter et negativt bidrag på 1,4 pct.-
enheder i 2004. Vurderingen af vækstbidraget i 2005 er reduceret med 
0,7 pct.-enheder i forhold til december. For 2006 indebærer skønnene en 
neutral BNP-virkning fra nettoeksporten. 
 
Den ventede, fortsat ret kraftige vækst i produktionen i 2005 skønnes at 
føre til en stigning i beskæftigelsen i 2005 på 17.000 personer (0,6 pct.), 
hvilket er en lille nedjustering på 3.000 personer i forhold til decemberre-
degørelsen. I 2006 ventes beskæftigelsesfremgangen at dæmpes lidt, til 
13.000 personer, som følge af den aftagende vækst i produktionen. I beg-
ge år ventes 1.500 flere beskæftigede i det offentlige. 
 
Arbejdsstyrken skønnes at være stort set uændret i 2005 og 2006 blandt 
andet som følge af den demografiske udvikling, jf. afsnit 4.2.  
 
De senest foreliggende månedstal for ledigheden (for marts 2005) viser et 
sæsonkorrigeret niveau, der er ca. 20.000 lavere end i december 2003. 
Skønnene over beskæftigelse og arbejdsstyrke indebærer, at årsgennem-
snittet for ledigheden i forlængelse heraf falder med 18.000 personer i 
2005 og med 11.000 personer i 2006. 
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Dermed vil årsgennemsnittet for ledigheden i 2006 falde til et lavt niveau 
på 147.000 personer eller  5,1 pct. af arbejdsstyrken. I de sidste 30 år har 
ledigheden kun kortvarigt (i 2001-2002) været lavere. 
 
Stigningen i timelønnen faldt fra 3,7 pct. i 2003 til 2,8 pct. i 2004 som 
følge af blandt andet stigningen i ledigheden frem til slutningen af 2003 
og den meget lave inflation. 
 
I 2005 ventes en moderat forøgelse af lønstigningen til 3,1 pct. som følge 
af den faldende ledighed. Det er en nedjustering på 0,5 pct.-enheder i 
forhold til decemberredegørelsen, hvilket skal ses på baggrund af nedju-
steringen af inflationen, og at lønstigningstakten i 2004 var betydelig 
lavere end vurderet på grundlag af den foreløbige statistik. 
 
I 2006 skønnes timelønsstigningen at gå op til 3,7 pct. blandt andet på 
grund af det strammere arbejdsmarked. Lønstigningerne er lidt hurtigere 
end gennemsnittet for Danmarks samhandelslande. 
 
I 2004 steg forbrugerpriserne på trods af olieprisstigningen kun med 1,2 
pct., og inflationen var været overraskende lav i de første tre måneder i 
2005. For året som helhed er inflationsskønnet nedjusteret til 1,5 pct., 
hvilket er 0,5 pct.-enheder mindre end i  december. Nedjusteringen skyl-
des blandt andet faldende priser på fødevarer. Den nedjusterede inflati-
onstakt indebærer, at den reale timeløn i 2005 ventes at stige med det 
samme som i december – 1,6 pct. – på trods af nedjusteringen af lønstig-
ningstakten. 
 
I 2006 ventes en videreførelse af lav inflation, men forbrugerprisstignin-
gen skønnes at gå lidt op, til 1,9 pct., blandt andet som følge af den større 
lønstigning.  
 
Overskuddet på betalingsbalancen i 2004 blev mindre end ventet – 37,0 
mia. kr. mod skønnet på 43,2 mia. kr. i december – som følge af den 
langsommere eksportvækst og hurtigere opgang i den indenlandske efter-
spørgsel end skønnet. 
 
Den relativt store reale stigning i importen i 2005 modvirkes delvis af en 
ventet forbedring af bytteforholdet blandt andet som følge af den højere 
oliepris. Nettoudgifterne til renter og overførsler mv. til udlandet ventes 



Appendiks 1.1 – Resumé af prognosen og dens ændringer 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2005 41
 

at blive stort set uændrede i forhold til 2004. Dermed kan overskuddet på 
betalingsbalancen i 2005 skønnes at falde til 32,5 mia. kr. 
 
I 2006 ventes en fortsat forbedring af bytteforholdet og et fald i betalin-
gerne af nettorenter og overførsler mv. til udlandet, og overskuddet på 
betalingsbalancen skønnes at stige til 39 mia. kr. (2,5 pct. af BNP). 
 
Det skønnede overskud på betalingsbalancen i 2006 er næsten 16 mia. kr. 
mindre end i decemberredegørelsen, svarende til en forskel på 1 pct. af 
BNP. Det skyldes blandt andet forskydningen af efterspørgselsvækstens 
sammensætning over mod indenlandsk efterspørgsel og væk fra eksport. 
 
På baggrund af skønnene over betalingsbalanceoverskuddet ventes den 
samlede nettogæld til udlandet at falde fra 11½ pct. af BNP ultimo 2004 
til 6½ pct. af BNP ved udgangen af 2006 med forbehold for værdiregule-
ringer. 
 
Overskuddet på de samlede offentlige finanser blev ifølge foreløbige tal fra 
Danmarks statistik væsentlig højere i 2004 end vurderet i december – 
33,7 mia. kr. mod skønnet på 21,9 mia. kr. Forskellen skyldes blandt 
andet større indtægter af personskatter, moms og registreringsafgifter, et 
højere provenu af pensionsafkastskatten som følge af kursgevinster forår-
saget af den lavere rente samt større overskud i ATP. 
 
I 2005 og 2006 ventes overskuddet på de offentlige finanser at blive hen-
holdsvis 38,8 og 36,4 mia. kr. (svarende til 2,6 og 2,3 pct. af BNP). Det 
er henholdsvis ca. 13¼ og 9½ mia. kr. større end skønnet i december. 
Årsagerne hertil er blandt andet højere indtægter som følge af opjusterin-
gen af væksten i det private forbrug, lavere renteudgifter, et større prove-
nu af pensionsafkastskatten (i 2005) og højere selskabsskatter end ventet. 
 
Den strukturelle offentlige saldo  skønnes at blive 1,8 pct. af BNP i både 
2005 og 2006 (i 2005 ekskl. suspension af SP-bidraget). Det er i begge år 
0,5 pct.-enheder højere end vurderet i decemberredegørelsen, jf. kapitel 5. 
 
Den samlede offentlige bruttogæld (ØMU-definition) ventes at falde fra 
42,8 pct. af BNP ultimo 2004 til 34,6 pct. ved udgangen af 2006.  
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Appendiks 1.2 
Årsager til ændrede skøn 

 
 
I det følgende foretages en modelbaseret dekomponering af ændrede skøn 
for centrale størrelser i forhold til decembervurderingen. Dekomponerin-
gen er baseret på ADAM-modellen. Ændringerne i skønnene i forhold til 
december opdeles overordnet på udlandsforhold, finanspolitik og ad-
færdsændringer.  
 
Skønnet for BNP-væksten er uændret 2,4 pct. i 2005 og opjusteret med 
0,1 pct.-enhed til 2,2 pct. i 2006 i forhold til decembervurderingen, jf. 
tabel A.1.  
 
Vækstskønnet for 2005 dækker over flere modsatrettede effekter. Blandt 
andet bidrager en nedjustering af eksportmarkedsvæksten og højere olie-
priser negativt til BNP-væksten. Dette modgås af et lavere renteniveau og 
en opjustering af import- og konkurrentpriserne. De ændrede forudsæt-
ninger vedrørende udlandsforhold er dermed ifølge modellen samlet set 
omtrent neutral i forhold til BNP-væksten. 
 
De lavere renter påvirker ifølge modellen især BNP-væksten igennem 
erhvervs- og boliginvesteringerne, hvor sidstnævnte blandt andet skyldes 
stigende kontantpriser på boliger. Udover den modelberegnede rentevirk-
ning er investeringerne yderligere opjusteret i 2005 som følge af en gun-
stigere vurdering af investeringstilbøjeligheden og forholdene på bolig-
markedet, end det modellen som udgangspunkt tilsiger. Opjusteringen af 
investeringerne afspejles under adfærdsændringerne. 
 
I modsat retning trækker en reduktion af forbrugsstilbøjeligheden i 2005, 
hvilket skal ses i forhold til den udvikling i forbrugstilbøjeligheden, som 
følger, af lavere renter, markedsvækst mv. Samtidig svækkes nettoekspor-
ten, udover effekten af den lavere eksportmarkedsvækst, tillige af højere 
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importkvoter og tab af markedsandele i forhold til vurderingen i decem-
ber. 
 
Samlet set påvirkes BNP-væksten, ifølge modelberegningerne, ikke af 
ændrede forventninger til den økonomiske adfærd i 2005. 
 
Tabel A.1. Modelberegnede bidrag til ændrede skøn for BNP-vækst 
siden december 
 2005 2006 
 -------------- Pct.-enheder -------------
ØR, Dec04-skøn for BNP-vækst  2,4 2,1 
Udlandsforhold:   
- Markedsvækst ................................................. -0,1 -0,1 
- Priser i udlandet, inkl. valuta........................... 0,1 -0,0 
- Energipriser .................................................... -0,0 -0,1 
- Udenlandske renter......................................... 0,1 0,6 
Udlandsforhold i alt .......................................... 0,0 0,4 
Finanspolitik1) ................................................... 0,0 0,0 
Adfærdsændringer:   
- Forbrugstilbøjelighed ...................................... -0,1 0,0 
- Investeringstilbøjelighed.................................. 0,2 -0,1 
- Importkvoter og markedsandele ...................... -0,4 -0,0 
- Boligmarked ................................................... 0,2 -0,2 
- Andet.............................................................. 0,1 0,1 
Adfærdsændringer i alt ...................................... 0,0 -0,2 
I alt ................................................................... 0,0 0,2 
ØR, maj05-skøn for BNP-vækst........................ 2,4 2,2 

 

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

1) Aktivitetsbidraget fra finanspolitikken er justeret marginalt siden december, jf. 
afsnit 5.4. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
Skønnet for BNP-væksten i 2006 er opjusteret med 0,1 pct.-enhed i for-
hold til december. Opjusteringen kan blandt andet henføres til et lavere 
renteniveau. Den modelbaserede isolerede virkning på BNP-væksten af de 
lavere renter i 2006 og de forsinkede virkninger fra 2005 kan anslås til 0,6 
pct.-enheder. Mens de lavere renter primært øgede BNP-væksten i 2005 
gennem højere investeringer løftes aktiviteten i 2006 også af et højere 
privat forbrug, som følge af blandt andet højere boligpriser (formueeffek-
ter) og billigere lånemuligheder. 
 



Appendiks 1.2 – Årsager til ændrede skøn 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2005 44 

Renteeffekten mere end modsvarer den negative virkning af lavere eks-
portmarkedsvækst og højere oliepriser, således at ændrede udlandsforud-
sætninger ifølge modellen samlet set bidrager til en opjustering af BNP-
væksten på 0,4 pct.-enheder i 2006.  
 
Adfærdsændringerne bidrager ifølge modellen samlet set til en nedjuste-
ring af BNP-væksten med 0,2 pct.-enheder i 2006. Det er blandt andet 
en mindre investeringstilbøjelighed og en isoleret set mere afdæmpet vur-
dering af boligmarkedet, der dæmper væksten i BNP i forhold til decem-
ber.  
 
Inflation og betalingsbalance 
Skønnet for inflationen er siden december blevet nedjusteret med 0,5 
pct.-enheder i 2005 og stort set uændret for 2006, jf. tabel A.2.  
 
Samlet set fører ændrede udlandsforudsætninger til en opjustering af in-
flationen i 2005 og 2006. Det skyldes, at opjusteringen af oliepriserne 
isoleret set fører til en højere inflation i både 2005 og 2006. Dertil kom-
mer virkningen af højere priser i udlandet. I 2006 viser modelberegnin-
gerne, at de nedjusterede renter bidrager til at trække inflationen ned med 
0,4 pct.-enheder primært gennem effekten på kapitalomkostningerne 
(usercost) og husleje i modellen. 
 
Det indenlandske inflationspres vurderes at være relativt afdæmpet, og 
olieprisernes høje niveau har kun i mindre grad slået igennem på det in-
denlandske prisniveau. Forventningerne til de indenlandske priser er som 
følge heraf blevet nedjusteret i 2005 og 2006. Dette, sammen med en 
lavere forventning til lønstigningerne især i 2005, bidrager til, at adfærds-
ændringerne trækker ned i inflationen i 2005. 
 
Et lavere opgjort niveau for betalingsbalancen i 2004, som fører med over 
i 2005 og 2006 indebærer, at betalingsbalancen i pct. af BNP nedjusteres 
med 0,5 pct.-enheder i 2005 og 2006, jf. tabel A.2. Derudover er beta-
lingsbalancen blevet nedjusteret med 0,4 pct.-enheder i 2005 og 2006, 
som følge af ændrede udlandsforudsætninger.  
 
Nedjusteringen af betalingsbalancen kan i henhold til modelberegninger-
ne primært henføres til de nedjusterede renter, der gennem lavere netto-
renter og –udbytter fra udlandet bidrager til at trække betalingsbalancen 
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ned. Derudover medvirker en øget import især i 2006, som følge af ren-
ternes positive virkninger på den indenlandske efterspørgsel, til at reduce-
re overskuddet på betalingsbalancen. 
 
Lavere eksportmarkedsvækst og opjusteringen af de udenlandske priser 
bidrager ligeledes ifølge modellen til en nedjustering af betalingsbalancen. 
Den højere oliepris modgår i et vist omfang de negative effekter på beta-
lingsbalancen, da Danmark er nettoeksportør af olie. 
 
Samlet set er betalingsbalancen nedjusteret med 0,9 pct.-enheder i både 
2005 og 2006 til henholdsvis 2,1 og 2,5 pct. af BNP.  
 
Tabel A.2. Modelberegnede bidrag til ændrede skøn for inflation, beta-
lingsbalancen og den offentlige saldo 
 2005 2006 
 

Inflation 
Betalings-
balance Inflation 

Betalings-
balance 

 
Pct.- 

enheder 
Pct. af  
BNP 

Pct.- 
enheder 

Pct. af  
BNP 

ØR, Dec04 2,0 3,0 1,8 3,4 
Nyt niveau i 2004 - -0,5 - -0,5 
Udlandsforhold:     
- Markedsvækst....................... -0,0 -0,1 -0,0 -0,1 
- Priser i udlandet ................... 0,1 -0,1 0,1 -0,1 
- Energipriser .......................... 0,2 0,1 0,5 0,3 
- Udenlandske renter .............. 0,0 -0,3 -0,4 -0,5 
Udlandsforhold i alt 0,3 -0,4 0,2 -0,4 
Finanspolitik........................... 0,1 0,0 0,0 0,0 
Adfærdsændringer................... -0,8 -0,0 -0,1 -0,0 
I alt......................................... -0,4 -0,4 0,0 -0,4 
ØR, maj05 1,5 2,1 1,9 2,5 

 

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

Kilde: Egne beregninger. 
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2. International økonomi og 
finansielle markeder  

 
 

Verdensøkonomien voksede med ca. 5 pct. i 2004. Det er den højeste vækst 
siden 1970'erne. Væksten i den globale aktivitet ventes at være fortsat høj i 
prognoseperioden, men at aftage en smule til lidt over 4 pct. i 2005-6.  

I forhold til vurderingen i december 2004 er væksten i den internationale 
økonomi mere ulige fordelt. Regioner som USA, Asien – eksklusive Japan – og 
Latinamerika vokser meget. Det samme gør mange afrikanske lande. Der-
imod har opsvinget sværere ved at få momentum i Japan og euroområdet, 
hvor eksporten klarer sig fint, men den indenlandske efterspørgsel vokser lang-
somt. 

Det lave renteniveau i foråret 2005 og mindre lyse udsigter for euroområ-
det betyder, at de lange renter er nedjusteret. Den 10-årige danske rente 
skønnes nu som årsgennemsnit til 3,8 og 4,4 pct. i henholdsvis 2005 og 2006. 
Det er omtrent 1 pct.-enhed lavere i begge år end skønnene i forrige vurde-
ring. Den korte rente er nedjusteret med ca. ½ pct.-enhed i begge år. De lange 
amerikanske renter er justeret ned med 0,2 pct.-enheder i 2005-6. 

Det generelt lave renteniveau betyder blandt andet, at emerging market-
økonomier og virksomheder kan låne til en historisk lav rente. Det understøt-
ter det indeværende opsving i verdensøkonomien, men udgør samtidig en risi-
ko. Renten for denne type af lånere – med lavere kreditværdighed end eksem-
pelvis vestlige stater – vil kunne stige relativt meget, hvis udsigterne for op-
svinget ændrer sig eller de globale balanceproblemer giver sig udslag i en større, 
pludselig korrektion på kapital- og valutamarkederne. 

Prisen på råolie kan forblive høj i 2005-6. Den gennemsnitlige pris på 
Brent-olie i første kvartal 2005 var ca. 47 dollar pr. tønde. Prisen er forudsat 
at ville ligge på ca. 51 dollar som gennemsnit i prognoseperioden. Afhængig-
heden af olie i produktionen er langt mindre end i 1970'erne og 1980'erne. 
Den høje oliepris, som blandt andet er trukket af høj global vækst, især i USA 
og dele af Asien, bevirker isoleret set kun en mindre nedjustering af væksten i  
blandt andet Europa.  
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2.1. Indledning 
Udviklingen i den globale økonomi er vendt siden afmatningen omkring 
2001. I 2004 voksede verdensøkonomien med hele 5 pct. Det er den hø-
jeste vækst i 30 år og er 0,4 pct.-enheder højere end væksten i året før 
afmatningens begyndelse (2000), jf. figur 2.1a. Fremgangen i aktiviteten 
på det globale plan i 2004 og skønnet for 2005 svarer til vurderingen i 
december, mens skønnet for 2006 er lidt lavere.  

 
Figur 2.1a. BNP-væksten i verdensøko-
nomien fordelt på regioner 

Figur 2.1b. Annualiseret kvartalsvækst, 
USA, euroområdet og Japan 
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Anm.:  Der er vist data, der er anvendt i prognosen. Nyere nationalregnskabstal i forhold 
til prognosen er indikeret med *. 

Kilde: EU-kommissionen, Ecowin og egne beregninger. 
 
Det igangværende internationale opsving blev i 2002-3 navnlig drevet 

af høj vækst i USA og Asien. Siden har opsvinget spredt sig til en bredere 
vifte af lande. Kina har i de senere år bidraget relativt meget til den globa-
le vækst, jf. figur 2.1a, og skønnes fortsat at vokse kraftigt med omtrent 
8,5 pct. om året. 

Euroområdet oplevede derimod en vækstnedgang i løbet af 2004, jf. 
figur 2.1b. I forhold til decembervurderingen er årsgennemsnittet for 
væksten i euroområdet og EU i 2004 nedjusteret med 0,4 pct.-enheder, 
jf. tabel 2.1. Det skyldes primært langsom vækst i den indenlandske efter-
spørgsel. 

For USA er vækstskønnet justeret op med 0,6 pct.-enheder i 2005 til 
3,6 pct. Væksten ventes at aftage til ca. 3 pct. i 2006, efterhånden som 
væksten i privatforbruget aftager som følge af mindre ekspansiv økono-
misk politik og en lille stigning i opsparingskvoten.  

Skønnet for aktiviteten i Japan er revideret ned i forhold til i decem-
ber. Det er hovedsagelig på grund af revisioner i nationalregnskabet, her-
under overgangen til brug af kædeindeks, jf. også boks 1.2. I 2006 ventes 
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væksten at stige til ca. 1,7 pct. drevet af investeringer og i mindre omfang 
privatforbrug. 

  
Tabel 2.1. Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 
 1998- 

20021) 
2003 2004 2005 2006 

    Dec. Maj Dec. Maj 
 ----------------------------- Pct. realvækst --------------------------- 
Verden..................... 3,2 3,7 5,0 4,2 4,2 4,2 4,1 
USA ........................ 3,0 3,0 4,4 3,0 3,6 2,9 3,0 
Euroområdet ........... 2,3 0,5 2,1 2,0 1,6 2,2 2,1 
EU........................... 2,4 0,9 2,4 2,3 2,0 2,4 2,3 
UK ......................... 2,8 2,2 3,1 2,8 2,8 2,8 2,8 
Norge ..................... 2,3 0,4 3,0 3,3 3,8 3,1 2,9 
Sverige .................... 3,1 1,5 3,5 3,1 3,0 2,9 2,8 
Japan ...................... 0,2 1,4 2,6 2,1 1,1 2,3 1,7 
Asien, ekskl. Japan ... 5,8 7,6 7,8 6,9 7,1 6,9 7,1 
Kina......................... 7,9 9,5 9,5 8,2 8,6 8,2 8,4 
Latinamerika ........... 1,5 1,7 5,6 3,7 3,9 3,7 3,6 
Eksportmrk.vækst .... 6,1 4,1 7,5 7,3 6,5 7,0 6,8 

1)   Gennemsnitlig årlig vækst. 
Kilde: Ecowin, EU-kommissionen og egne beregninger. 

 
Selvom den samlede aktivitet i verdensøkonomien svarer til vurderin-

gen i december, betyder den ændrede udvikling i de enkelte lande en ned-
justering af eksportmarkedsvæksten for Danmark fra 7,3 til 6,5 pct. i 
2005 og fra 7,0 til 6,8 pct. i 2006. Det skyldes blandt andet, at Danmark 
handler relativt meget med euroområdet. 

Konjunkturerne er gunstige i flere lande uden for euroområdet, her-
under USA og Norge hvor væksten er opjusteret. Det opvejer dog ikke, at 
væksten i lyset af et svagt forår nedjusteres i Tyskland, Frankrig 
og Holland – med henholdsvis 0,7, 0,2 og 0,7 pct.-enheder – i 2005. De 
positive udsigter for vigtige samhandelspartnere som Sverige og UK var 
indarbejdet i decembervurderingen og er blevet bekræftet i foråret, jf. 
tabel 2.1. 

Inflationspresset i verdensøkonomien var stigende i 2004. Det skyldes 
blandt andet den hurtigt voksende aktivitet og stigende råvarepriser. På-
virkningen af lønninger og kerneinflation har dog være afdæmpet i de 
fleste lande, også i euroområdet hvor valutakursudviklingen har virket 
inflationsdæmpende. En del af den stigende inflation i løbet af 2004 skyl-
des øgede indirekte skatter og offentligt kontrollerede priser, jf. figur 2.2a. 
Inflationen i euroområdet og USA ventes at aftage i løbet af prognosen og 
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nå henholdsvis 1,5 og 2,3 pct. i 2006. Modsat skønnes "inflationen" at 
stige i Japan til lidt over nul i 2006 i takt med, at output-gabet lukkes, jf. 
senere. 

 
Figur 2.2a. Inflation i USA, euroområdet 
og Japan 

Figur 2.2b. MCI-indeks for renter og 
valutakurser, USA og euroområdet 
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Anm.:  Inflationen er målt ved forbrugerpriserne. MCI-indekset er beregnet som et vejet 
gennemsnit af korte og lange nominelle renter og nominel effektiv valutakurs. 
Vægtningen afspejler renternes henholdsvis valutakursernes betydning for real-
økonomien. Et fald i indekset indikerer lavere renter og/eller fald i den effektive 
valutakurs. 

Kilde: Ecowin og egne skøn og beregninger. 
 

Renteniveauet i verden er lavt, både realt og nominelt, jf. boks 2.1. Selv 
om pengepolitikken i USA siden sommeren 2004 er strammet, er den 
korte realrente kun ca. 1 pct. i USA. I euroområdet er den under ½ pct. I 
begge regioner har de finansielle og valutariske vilkår været forholdsvist 
stabile de seneste to år i forhold til tidligere, jf. figur 2.2b. Efterhånden 
som opsvinget bliver bredere funderet, ventes renteniveauet at stige og 
føre til en stramning af de monetære vilkår, navnlig i USA. En yderligere 
svækkelse af dollar over for euro vil kunne medføre lidt strammere vilkår i 
euroområdet end forudsat. 
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Boks 2.1. Det lave renteniveau 

Selv om den globale økonomi er inde i en periode med høj økonomisk vækst, er rente-
niveauet i verden fortsat meget lavt – både realt og nominelt. 
   Særligt i USA kan det lave renteniveau forekomme overraskende, idet en svækkelse af 
dollaren, stramningen af pengepolitikken, stigende råvarepriser, store budgetunderskud 
samt høj økonomisk vækst normalt ville resultere i stigende lange renter. Men det har 
indtil videre ikke været tilfældet i USA, hvor der fortsat er et lavt rente- og inflationsni-
veau. Den højere pengepolitiske rente i USA kan endnu ikke spores i den lange ameri-
kanske rente, som endda er faldet yderligere (svarende til en udfladning af rentekurven). 
   En del af forklaringen på det lave renteniveau i USA kan formentlig findes i en meget 
høj global likviditet, hvor de amerikanske betalingsbalanceunderskud primært er blevet 
finansieret af asiatiske lande, som har opkøbt dollardenominerede papirer og dermed 
reelt i vid udstrækning har ”importeret” den lempelige amerikanske pengepolitik. Der er 
en risiko for en svækkelse af dollaren og højere renter, hvis de asiatiske landes efterspørg-
sel efter amerikanske statsobligationer falder. 
   Det lave renteniveau skal også ses i lyset af en øget troværdighed omkring den førte 
pengepolitik, idet pengepolitikken gennem en længere årrække har holdt inflationen 
nede på et forholdsvist stabilt lavt niveau. 
   En yderligere forklaring på det lave renteniveau kan være den stigende konkurrence 
som følge af globaliseringen, der kan bidrage til at holde inflationen nede. 
   Renteniveauet i euroområdet er også meget lavt, men måske mindre overraskende. 
Pengepolitikken i euroområdet er – i modsætning til USA – ikke strammet. 
   Dertil kommer, at væksten i euroområdet fortsat er lav til trods for en lempelig penge-
politik. Euroen er samtidig styrket i forhold til dollaren, hvilket har dæmpet inflations-
forventningerne. Yderligere har det afdæmpede privatforbrug, lave lønstigninger, høj 
ledighed og høj finansiel opsparing i euroområdet været medvirkende til at dæmpe den 
økonomiske vækst. Det tidligere ventede opsving i euroområdet synes derfor yderligere 
forsinket, hvilket må vurderes at være en medvirkende faktor bag det lave renteniveau i 
euroområdet. Endelig har det lave amerikanske renteniveau påvirket renterne i euroom-
rådet i nedadgående retning. 

 
Risici knyttet til de eksogene forudsætninger for prognosen 
De mindre gunstige udsigter for euroområdet og Japan betyder, at op-
svinget er blevet mere afhængig af USA og Kina. En kraftig vækstnedgang 
i disse lande vil kunne reducere opsvingets styrke. Modsat ville det redu-
cere efterspørgslen efter og prisen på råvarer, hvilket medfører byttefor-
holdsforbedringer i energiimporterende lande. 

Opsvinget er sårbart over for stigende renter. Udover at dæmpe efter-
spørgslen vil et stigende renteniveau kunne medføre nedadgående korrek-
tioner i huspriserne, som historisk set er høje i mange lande. Et fald i bo-
ligformuen kunne forstærke den negative effekt af en rentestigning på 
privatforbrug og vækst i de pågældende lande. 

Det store betalingsbalanceunderskud i USA vil skulle nedbringes på 
sigt. En reduktion af underskuddet vil sandsynligvis kræve en periode 
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med dæmpet vækst i USA. Det vil globalt set kunne mindske styrken af 
opsvinget, men mindske risikoen for et stigende renteniveau på længere 
sigt. Underskuddet på betalingsbalancen finansieres i høj grad af salg af 
amerikanske statsobligationer til Asien. Der er formentlig en grænse for, 
hvor store valutareserver de asiatiske lande ønsker at holde. I mange lande 
udgør reserverne ca. 25 pct. af BNP1. Efterspørgslen efter dollarobliga-
tioner kan aftage, hvilket – navnlig hvis det sker pludseligt – vil kunne 
føre til et stigende renteniveau i USA og en faldende dollar, også over for 
euroen. 

I flere eurolande, blandt andet Tyskland, trækkes væksten navnlig af 
eksporten, som vil kunne svækkes af en yderligere markant stigning i eu-
roen. En stærkere euro vil omvendt kunne styrke den indenlandske og 
måske den samlede efterspørgsel, fordi inflationen vil dæmpes og det pen-
gepolitiske råderum øges.  
 
2.2 . USA 
I 2001-2 har den økonomiske politik i USA været meget lempelig. Den 
positive efterspørgselseffekt af de tidligere skattelettelser mv. fases gradvist 
ud, og i perioden 2003-5 har aktiviteten primært været drevet af høj 
vækst i erhvervsinvesteringer og privatforbrug, jf. figur 2.3a.  

 
Figur 2.3a. BNP-vækst og forsyningsba-
lancens vækstbidrag 

Figur 2.3b. Kapacitetsudnyttelsesgrad og 
output-gab 
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Kilde:  Ecowin, EU-kommissionen, OECD og egne beregninger. 
 
Væksten de næste par år ser ud til at være afhængig af private investe-

ringer og eksport, fordi finanspolitikken ikke forventes at bidrage væsent-
ligt, og forbruget afdæmpes i lyset af meget lav privat opsparing. Således 

                                                 
1 For Kina udgør reserverne ca. 40 pct. af BNP. 
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ventes den private opsparing at stige en smule. Den underliggende pro-
duktivitetsvækst forudsættes fortsat høj. 

Væksten på 4,4 pct. i 2004 var den højeste i 5 år. Blandt andet i lyset 
af stigende renter og en mindre stigning i husholdningernes opsparing, 
skønnes fremgangen i aktiviteten at falde til 3,6 pct. i 2005 og nærme sig 
den potentielle vækst på omtrent 3 pct. i 2006, jf. tabel 2.2. 

  
Tabel 2.2. BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for USA 
 2003 2004 2005 2006 
   Dec. Maj Dec. Maj 
 ----------------------------- Realvækst, pct. --------------------------
BNP-vækst . .................. 3,0 4,4 3,0 3,6 2,9 3,0 
Privat forbrug ............... 3,3 3,8 2,3 3,5 2,6 2,5 
Faste investeringer ........ 4,5 9,0 5,5 6,4 4,5 3,6 
Lagerinvesteringer1)........ 0,0 0,4 0,1 0,5 -0,1 0,4 
Offentligt forbrug ........ 2,9 1,7 2,3 1,8 2,5 2,2 
Eksport ........................ 1,9 8,6 7,8 7,4 7,9 9,8 
Import ......................... 4,4 9,9 6,1 7,5 5,8 4,6 
  --------------------------------- Pct. -----------------------------------
Forbrugerprisinflation ... 2,3 2,7 2,8 2,6 2,3 2,3 
 ---------------------- Pct. af arbejdsstyrke --------------------------- 
Ledighed ...................... 6,0 5,5 5,5 5,2 5,4 5,0 
 --------------------------- Pct. af BNP --------------------------------
Betalingsbalance ........... -4,7 -5,4 -5,8 -5,9 -5,7 -5,8 

1) Pct. af BNP. 
Kilde: Ecowin, EU-kommissionen og egne beregninger. 
 

Investeringerne skønnes at vokse med ca. 6,4 pct. i 2005, blandt andet 
som følge af høj indtjening i og gunstige finansieringsvilkår for virksom-
hederne, jf. figur 2.2b. Samtidig har kapacitetsudnyttelsen siden 2003 
været stigende, jf. figur 2.3b. Opsvinget i USA er inde i sit tredje år, og 
der forudses en mindre (cyklisk) nedgang i produktiviteten. Det vil sam-
menholdt med de forudsatte rentestigninger dæmpe indtjeningen, hvor-
for væksten i investeringerne skønnes af aftage til 3,6 pct. i 2006.  

Siden midten af 1990'erne har amerikanske husholdninger haft store 
formuegevinster på finansielle og reale aktiver. Navnlig boligpriserne er 
siden 2000 steget i forhold til den almindelige løn- og indkomstudvik-
ling, jf. figur 2.4a. Formuegevinsterne har bidraget til den historisk lave 
personlige opsparingskvote. Den lave opsparing er modstykket til det høje 
privatforbrug, som har trukket import og dermed bidraget til betalingsba-
lanceunderskuddet på ca. 5,5 pct. af BNP, jf. figur 2.4b. 
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Figur  2.4a. Boligformue i pct. af person-
lig indkomst og opsparingskvote, USA. 

Figur 2.4b.  Betalingsbalance, opsparing 
og investeringer i USA 
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Anm.: Den vandrette linje angiver den gennemsnitlige opsparingskvote fra 1960 til 2000 
på 7,9 pct. Betalingsbalancen er lig den sml. indenlandske opsparing minus de 
sml. indenlandske investeringer, korrigeret for statistiske fejl og mangler. 

Kilde: BEA og Board of Governors of the Federal Reserve. 
 
De samlede investeringer i USA har i mange år været større end den 

samlede opsparing, jf. figur 2.4b. Følgelig har der været underskud på 
betalingsbalancen. Den ekspansive finanspolitik siden 2001-2 har øget 
underskuddet.  

Efterhånden som pengepolitikken strammes og effekten af tidligere 
ekspansiv finanspolitik og formuegevinster ebber ud, skønnes væksten i 
privatforbruget at aftage i 2005 og 2006 til henholdsvis 3,5 og 2,5 pct., jf. 
tabel 2.2. I 2006 regnes med en mindre stigning i husholdningernes op-
sparing. 

Trods valutakursforskydningerne mellem dollar og euro forudses ingen 
bedring af betalingsbalanceunderskuddet, som ligger over 5,5 pct. af BNP 
i prognoseperioden. Som følge af kraftig indenlandsk efterspørgselsvækst, 
har importen været høj, og væksten i eksporten har i de senere år ikke 
været tilstrækkelig til at kunne rette op på betalingsbalancen. 

Siden januar 2002 er den effektive dollar faldet ca. 25 pct., jf. figur 
2.5a. Over for euroen er dollaren faldet ca. 30 pct. i samme periode. Dol-
larsvækkelsen har taget tid om at slå igennem på amerikansk import, der 
trukket af høj indenlandsk efterspørgsel er vokset meget2. På sigt må den 
faldende dollar ventes at bidrage til at mindske importen og øge ekspor-

                                                 
2 En medvirkende årsag til, at dollarfaldet kun synes at have reduceret væksten i impor-
ten i beskedent omfang, er, at virksomheder, der eksporterer til USA, kompenserer – 
navnlig på kortere sigt – for udsving i valutakurser ved at justere deres avancer. Det 
begrænser valutakursændringers gennemslag på afsætningsprisen og dermed på markeds-
andelene. 



Kapitel 2 – International økonomi og finansielle markeder 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2005 55

ten i kraft af den styrkede konkurrenceevne. Vækstbidraget fra udenrigs-
handelen ventes først at blive positivt i 2006, jf. også figur 2.3a. 

 
Figur 2.5a. Effektiv dollar og euro-dollar-
kurs, indeks  

Figur 2.5b. Månedlig ændring i antal 
beskæftigede og ledighed i pct., USA 
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Anm.: Den eff. dollarkurs er Feds handelsvægtede kurs for USA's primære samhandels-
partnere. Der er vist beskæftigelse uden for landbrug. 

Kilde:  Ecowin og egne beregninger. 
 
Siden udarbejdelsen af de internationale forudsætninger er der kom-

met nye BNP-tal for USA, jf. også figur 2.1b. Den annualiserede vækst i 
første kvartal 2005 blev 3,1 pct. ifølge den foreløbige opgørelse af natio-
nalregnskabet, hvilket er lidt mindre end ventet. Det er fortsat privatfor-
bruget, der driver væksten. Således steg privatforbruget med 3,5 pct. (an-
nualiseret). Eksporten steg med 7 pct., men en høj importvækst på 14,7 
pct. trak i modsat retning og betød, at udenrigshandelen bidrog negativt 
med 1,5 pct.-enheder til BNP-væksten i første kvartal. Samlet set bekræf-
ter de seneste væksttal, at den indenlandske efterspørgsel er høj i USA. 
Det giver et positivt vækstbidrag til omverdenen, men understreger sam-
tidig, at tilpasningen af det amerikanske betalingsbalanceunderskud kan 
have lange udsigter. 

I begyndelsen af den nuværende konjunkturopgang reagerede beskæf-
tigelsen forholdsvis trægt, jf. figur 2.5b. Beskæftigelsen har dog i løbet af 
2004 været stigende, om end stigningen på årsniveau har været mindre 
end den typiske beskæftigelsesfremgang i tredje år af et opsving. 

Ledigheden er faldet til ca. 5,2 pct. i første kvartal 2005. Faldet på ca. 
1 pct.-enhed i forhold til slutningen af 2003 afspejler stigende kapacitets-
udnyttelse i en situation med aftagende vækst i arbejdsstyrken. Ifølge de 
seneste tal for arbejdsmarkedsudviklingen var ledigheden i april uændret 
5,2 pct., men den stigende beskæftigelse tyder på, at opsvinget er solidt i 
USA. 
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Lønningernes andel af bruttonationalindkomsten (BNI) har været hi-
storisk lav i USA de seneste år, jf. figur 2.6a. Det afspejler blandt andet, at  
reallønningerne i nogle år ikke er vokset i samme høje tempo som pro-
duktiviteten. Det seneste mønster peger i retning af, at lønkvoten vil øges 
lidt i takt med stigende beskæftigelse.  

 
Figur  2.6a. Lønningernes andel af BNI i 
USA 

Figur 2.6b. Produktivitetsudviklingen i 
USA 
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Anm.: Inflationen er vist som år til år-ændringer på kvartalsdata. Den vandrette linje 
angiver den gennemsnitlige lønkvote på 57,9 pct. Grå markeringer indikerer re-
cessioner. Der er vist produktivitetsudviklingen uden for landbrugssektoren. 

Kilde: US Dept. of Labor (Bureau of Labor Statistics) og Bureau of Economic Analysis. 
 

Inflationsudviklingen i USA 
Produktivitetsvæksten er steget meget i løbet af 1990'erne, jf. figur 2.6b. 
Navnlig gennem de seneste 5 år har produktivitetsstigningen på over 4 
pct. været højere end det historiske gennemsnit. Den høje produktivitets-
vækst og den vigende lønkvote har medvirket til at dæmpe inflationen, 
der navnlig i begyndelsen af opsvinget i 2002-3 var beskeden, jf. figur 
2.7a. Siden er inflationen taget til på grund af svækkelsen af dollaren og 
højere energipriser. Det stigende inflationspres har dog ikke ført til sti-
gende inflationsforventninger på de finansielle markeder. Således er den 
lange rente forsat lav i lyset af konjunktursituationen i USA, jf. figur 2.7b. 
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Figur 2.7a. Dekomponering af inflationen 
i USA 

Figur 2.7b. Lange renter i USA og euro-
området 
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Anm.: I figur 2.7a. er vist månedlige årsvækstrater. Kerneinflationen er opgjort som 
inflationen (CPI), ekskl. bidrag fra fødevarer og energi. Den 10-årige tyske rente 
anvendt som eurorente. 

Kilde:  Ecowin og BLS. 
 
Årsgennemsnittet for forbrugerprisinflationen ventes at blive 2,6 pct. i 

2005 faldende til 2,3 pct. i 2006, jf. tabel 2.3.  
 

Tabel 2.3. Skøn for renter og inflation i USA 
 2004 2005 2006 

   Dec. Maj Dec. Maj 
 -------------------------------- Pct. ----------------- 
3-mdrs. pengemarked .......................... 1,6 2,9 3,6 3,6 4,3 
10-årig statsobligation ......................... 4,3 4,7 4,5 5,3 5,1 
 ---------------------------- Vækst i pct. ----------- 
Forbrugerpriser (CPI)........................... 2,7 2,8 2,6 2,3 2,3 

Kilde: EU-kommissionen, Ecowin og egne skøn. 
 
Pengepolitikken har været historisk lempelig under afmatningen. Cen-

tralbanken, Fed, har signaleret, at man nu er inde i et stramningsforløb. I 
takt med opsvinget har Fed hævet styringsrenten fra 1 pct. i juni 2004 til 
3 pct. i maj 2005, jf. figur 2.8a. Der ventes en fortsat stramning, så renten 
primo 2006 når et mere neutralt niveau i forhold til økonomiens kapaci-
tet og inflationspres, jf. figur 2.8b. 
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Figur 2.8a. Pengepolitisk og kort rente i 
USA 

Figur 2.8b. Faktisk (skønnet) og beregnet 
kort rente i USA 
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Anm.: I figur 2.8b er båndet omkring den beregnede rente givet som den gennemsnitlige absolut-
te forskel mellem den beregnede rente og den historiske, faktiske rente. Den beregnede 
rente ved normal kapacitetsudnyttelse angiver renten ved en inflation på 2 pct. og et out-
putgab på nul. 

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

De amerikanske renter har udviklet sig anderledes end ventet i decem-
ber. Trods stramninger af pengepolitikken er de lange renter således faldet 
og rentekurven – der viser renten for forskellige løbetider – er blevet fla-
dere. I konjunkturvurderingen er det blandt andet på baggrund af mar-
kedsforventninger lagt til grund, at rentekurven fortsat vil være relativt 
flad. Det indebærer, at skønnet for den korte rente er opjusteret med 0,7 
pct.-enheder, mens den lange rente er nedjusteret med 0,2 pct.-enheder i 
2005 og 2006, jf. tabel 2.3. Der forventes fortsat, som i december, en 
mindre stigning i den lange rente, i takt med at pengepolitikken stram-
mes. Skønnet for navnlig den lange rente er usikkert og en større stigning 
er ikke usandsynlig, blandt andet med baggrund i de store ubalancer i 
USA. 

USA har som nævnt lempet finanspolitikken meget, jf. tabel 2.4. Den 
ekspansive politik har ført til et stort underskud på de offentlige finanser, 
der nåede 4,6 pct. af BNP i 2003. 
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Tabel 2.4. Offentlige finanser, finanspolitik og outputgab i USA 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 ------------------------------Pct. af BNP ----------------------------
Offentlig saldo1) ............... 2,4 1,3 -1,5 -3,5 -3,6 -3,5 3,0 
Offentlig saldo ................ 1,6 -0,4 -3,8 -4,6 -4,3 -4,2 -4,1 
Strukturel saldo ............... 1,3 -0,1 -3,2 -4,1 -4,2 -4,2 -4,1 
Primær strukturel saldo ... 3,9 2,2 -1,2 -2,3 -2,4 -2,4 -2,1 
Outputgab ...................... 1,2 -1,3 -2,1 -1,9 -0,5 0,2 0,2 

Anm.: Prognosen er baseret på EU-kommissionens skøn for den offentlige saldo på -4,4, 
  -3,9 og -3,8 i henholdsvis 2004, 2005 og 2006. 
1)  For det føderale niveau, dvs. uden delstaternes budgetter. 
Kilde: OECD, den amerikanske finanslov for 2006 og EU-kommissionen. 

 
Målt ved ændringen i den primære strukturelle saldo var politikken 

stort set neutral i 2004. Der forventes i prognosen en svag stramning, som 
bidrager til, at det offentlige underskud bliver omtrent 4 pct. af BNP i 
2006. Det er navnlig på det føderale niveau, at underskuddet er stort. Det 
skyldes en nedgang i skatteindtægterne under afmatningen, men også de 
kraftige skattenedsættelser. Udgifter til indenlandsk sikkerhed og aktivite-
ter i Afghanistan og Irak har også belastet det føderale budget. 
 
2.3. Euroområdet 
Efter lavkonjunkturen i årene 2002-03 med en gennemsnitlig stigning i 
BNP på kun ca. 0,6 pct. steg væksten i euroområdet til 2,0 pct. i 2004, jf. 
tabel 2.5 og figur 2.9a.  

Den moderate opgang i væksten siden midten af sidste år har stoppet 
stigningen i ledigheden, og det ventes, at ledigheden i euroområdet under 
ét begynder at falde svagt mod slutningen af 2005 og gennem 2006. Stig-
ningen i ledigheden – som reaktion på den lave vækst i årene 2001-03 – 
har været tydelig, men relativ træg sammenlignet med USA.  
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Tabel 2.5. BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for euroområdet  

 2003 2004 2005 2006 
   Dec. Maj Dec. Maj 
 ------------------------ Realvækst, pct. ------------------------
BNP-vækst .......................... 0,5 2,0 2,0 1,6 2,2 2,1 
Privat forbrug ...................... 1,1 1,2 1,7 1,6 2,0 1,8 
Faste investeringer ............... -0,4 2,1 3,2 2,8 3,6 3,7 
Lagerinvesteringer1)............... 0,3 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 
Offentligt forbrug ............... 1,6 1,6 1,1 1,4 1,6 2,0 
Eksport ............................... 0,8 7,3 6,4 5,9 6,0 6,1 
Import ................................ 2,7 7,7 6,7 6,4 6,6 6,7 
Indenlandsk efterspørgsel 
(inkl. lagerinvesteringer) ......

 
1,2 

 
2,0 

 
2,0 

 
1,8 

 
2,4 

 
2,2 

 ------------------------------- Pct. -------------------------------
Forbrugerprisinflation ......... 2,1 2,1 1,9 1,9 1,7 1,5 
Lønstigning pr. beskæftiget 2,5 2,1 2,4 2,2 2,5 2,4 
 --------------------- Pct. af arbejdsstyrke ---------------------
Ledighed ............................. 8,7 8,8 8,9 8,8 8,6 8,5 
 ------------------------- Pct. af BNP ---------------------------

Betalingsbalance
2)

 ................ 0,3 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 
 

1) Vækstbidrag til BNP. 
2) Korrigeret for intra-handel i euroområdet. 
Kilde: Ecowin, EU-kommissionen og egne skøn. 
 
 BNP er i 1. kvartal i år vokset 0,5 pct. i forhold til 4. kvartal sidste år 
(flash-estimat) og væksten er dermed igen øget til et leje omkring den 
(skønnede) potentielle vækst. EU-Kommissionen skønner på baggrund af 
sin indikatorbaserede BNP-model, at væksten i både 2. kvartal og 3. kvar-
tal i år vil blive mellem 0,2 og 0,6 pct. (målt i forhold til forrige kvartal), 
jf. figur 2.9a.  
 Indikatorerne for de seneste måneder har ikke været lige opmuntrende. 
Den sammensatte konjunkturindikator for hele euroområdet er faldet tre 
måneder i træk fra 103,2 i januar til 98,0 i april, jf. figur 2.9b.  
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Figur 2.9a. BNP-vækst og indenlandsk 
efterspørgsel 

Figur 2.9b. Konjunkturindikator og for-
brugertillid i euroområdet  
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industri. 

Kilde: EU-kommissionen, Ecowin og egne beregninger. 
 
 Væksten i BNP for 2005 som helhed skønnes således at aftage til 1,6 
pct. og derefter stige til 2,1 pct. næste år, jf. tabel 2.5. Skønnet for 2005 
er således blevet nedjusteret med ½ pct.enhed i forhold til december, 
hvilket blandt andet skal ses i lyset af den svage vækst i 4. kvartal 2004 
(på 0,2 pct. k/k). 
 Olieprisen har svinget en del det seneste halve år, og har i maj ligget på 
et niveau omkring 40 euro pr. tønde, jf. figur. 2.10a. Samtidig er den 
effektive eurokurs steget gennem 2. halvår 2004 og ligger i øjeblikket 
fortsat på et forholdsvist højt niveau, hvilket hæmmer euroområdets kon-
kurrenceevne, jf. figur 2.10a. I forhold til decembervurderingen skønnes 
det på baggrund af modelbaserede beregninger, at de samlede virkninger 
af en højere oliepris og en styrket euro har sænket væksten i euroområdet 
med op til ¼ pct.-enheder i perioden 2005-2006 under ét. 
 Den negative effekt på virksomhedernes indtjening og konkurrenceev-
ne af den styrkede euro modvirkes delvist af især lavere importpriser, (og 
dermed styrket købekraft) og et mere afdæmpet inflationspres, som mu-
liggør et fortsat lavt renteniveau.  
 Den indenlandske efterspørgsel er gennem de seneste tre år kun vokset 
med gennemsnitlig ¼ pct.enhed pr. kvartal (ca. 1 pct. pr år), jf. figur  
2.9a. Det er kun ca. halvdelen af, hvad der er nødvendigt, hvis økonomi-
en samlet set skal vokse på linje med sit potentiale. Men væksten i den 
indenlandske efterspørgsel, specielt det private forbrug, skønnes at tage til 
i prognoseperioden og bidrage til en fremgang i BNP på i underkanten af 
2 pct.-enheder jf. figur 2.10b. 
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Figur 2.10a. Effektiv real eurokurs og 
oliepris 

Figur 2.10b. Bidrag til BNP-vækst, euro-
området 
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Kilde: Ecowin, EU-kommissionen og egne beregninger. 
 
 Både aktiviteten i euroområdet under ét og i de tre største medlems-
lande skønnes at vokse lidt langsommere end den potentielle vækst i år, 
hvorfor outputgabet for euroområdet under ét udvides fra -0,9 sidste år til  
-1,2 i år. I 2006 ventes væksten imidlertid at vokse på linje med den po-
tentielle vækst.  
 På trods af en høj vækst i tysk økonomi i 1. kvartal i år på ca. 1 pct.3 i 
forhold til forrige kvartal skønnes væksten i Tyskland alligevel fortsat at 
trække ned i euroområdets samlede vækst i prognoseperioden, hvilket især 
skyldes moderat indenlandsk efterspørgsel, der holdes nede af meget for-
sigtig forbrugeradfærd og meget afdæmpet vækst i de disponible indkom-
ster. Den finansielle opsparing er meget høj i Tyskland, og der er grund-
lag for fremgang i den indenlandske efterspørgsel, når først udviklingen 
vender, jf. figur 2.11a-b. 
 
  

                                                 
3 Både oplysningerne om væksten i 4. kvartal 2004 og 1. kvartal 2005 kan være påvirket 
af en for stor kalenderdagskorrektion, hvilket gør tallene usikre. Den pæne vækst i euro-
området i 1. kvartal – og i Tyskland i særdeleshed – skal ses i lyset af kalenderdagseffek-
ter, som eurostat skønner isoleret set har trukket op til 0,2 pct.-enheder ud af væksten i 
2004 og omvendt vil bidrage positivt med op til 0,2 pct.-enheder i år. Det kan ikke 
udelukkes, at kvartalsudviklingen de seneste to kvartaler har været betydeligt påvirket af 
kalenderdagseffekter og dermed bedre vurderes under ét. 
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Figur 2.11a. Finansiel opsparing i euro-
området 

Figur 2.11b. Finansiel opsparing i Tysk-
land 
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Kilde: EU-kommissionen. 
 
Den nominelle lønstigning i Tyskland målt per beskæftiget var således 
kun 0,1 pct. i 2004 mod 2,1 pct. i euroområdet som helhed, og den pri-
vate (og samlede) finansielle opsparing i Tyskland er meget høj og ligger 
langt højere end i euroområdet som helhed.  
 De reale enhedslønomkostninger i Tyskland er i gennemsnit faldet 
knap 1 pct. om året de seneste tre år, men ventes i år og til næste år kun 
at falde henholdsvis 0,2 pct. og 0,1 pct. Dermed er der over en kortere 
årrække sket en væsentlig nedadgående tilpasning i de reale enhedsløn-
omkostninger til gavn for den tyske konkurrenceevne i forhold til euro-
lande med højere inflationsrater. Det understøtter det tyske vækstpotenti-
ale i de kommende år. Lønstigningerne i Tyskland ventes i prognoseperi-
oden stadig at være ganske moderate og noget under niveauet i euroom-
rådet som helhed. 
 Prisudviklingen er blandt andet som følge af de moderate lønstignin-
ger også væsentlig mere afdæmpet i Tyskland end i det øvrige euroområ-
de, hvilket bidrager til, at der kun er udsigt til en moderat stigning i de 
korte renter i euroområdet i prognoseperioden, jf. tabel 2.7.  
 I Tyskland er der pr. 1. januar 2005 trådt en omfattende arbejdsmar-
kedsreform Hartz-IV i kraft, som indebærer stramninger af rådigheds-
regler (især for langtidsledige og personer over 45 år) og reduktioner i 
arbejdsløshedshjælp/socialhjælp, jf. boks 2.2. Det skønnes, at langt stør-
stedelen af den registrerede stigning i den tyske ledighed i jan-marts i år 
på ca. 300.000 personer er af teknisk karakter og altså kan henføres til 
skrappere rådighedsregler og en deraf følgende (teknisk) stigning i ledig-
heden. 
 Den standardiserede ledighed i euroområdet var i marts 8,9 pct. og 
har således været omtrent uændret siden oktober 2003. Ledigheden i eu-
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roområdet er lavest i Irland (4,3), Luxembourg (4,5) og Østrig (4,6) og 
højest i Grækenland (10,2), Spanien (10,2), Tyskland (9,8) og Frankrig 
(9,8), jf. figur 2.12a-b. 
 
Figur 2.12a. Ledigheden i euroområdet og 
udvalgte lande i marts 2005 

Figur 2.12b. Beskæftigelse og ledighed  
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Anm.: Ledigheden i EU er vist i procent af arbejdsstyrken og er harmoniseret og sæson-
korrigeret. For England (jan05), Italien (dec04), Holland (feb05) og Grækenland 
(dec04) er der endnu ikke standardiserede oplysninger. 

Kilde: Ecowin. 
 

Underskuddet på de offentlige finanser i euroområdet ventes at aftage 
fra 2,7 pct. af BNP i 2004 til 2,6 pct. af BNP i 2005, jf. tabel 2.6.   

EU-landene har i marts 2005 indgået en aftale om en styrket gennem-
førelse af EU-reglerne for finanspolitik i Stabilitets- og Vækstpagten. Afta-
len fastholder de grundlæggende kriterier, herunder 3-procentskriteriet 
for offentlige budgetunderskud, men indebærer nogle regelændringer, der 
overordnet sigter på en balance mellem dels en styrkelse af den forebyg-
gende indsats for at undgå store underskud, og dels øget fleksibilitet i 
proceduren for uforholdsmæssigt store underskud for lande med under-
skud over 3 pct. af BNP, især i tilfælde af lav vækst, jf. appendiks 2.1. 

 
Tabel 2.6. Offentl. finanser finanspolitik og outputgab i euroområdet  
  2002  2003  2004 2005 2006 
 ------------------------- Pct. af BNP ------------------------- 
Offentlig saldo ...................... -2,4 -2,8 -2,7 -2,6 -2,7 
Strukturel saldo1) ................... -2,6 -2,4 -2,4 -2,1 -2,2 
Primær strukturel saldo1) ....... 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0 
Outputgab ............................ 0,2 -1,1 -0,9 -1,2 -1,2 

 

1) Ekskl. provenu fra salg af UMTS-licenser. 
Kilde: EU-kommissionen. 
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Risikobilledet for euroområdet vurderes at være kraftigst på ned-siden 
og dermed mindre afbalanceret end i december. Det skyldes, at både en 
yderligere styrkelse af euroen, fortsat høje og volatile energipriser, samt en 
træg positiv reaktion på arbejdsmarkedet – der kommer til udtryk ved 
svage nøgletal og indikatorer i begyndelsen af året – vurderes at trække 
balancen ned. I opadgående retning trækker favorable investeringsvilkår 
(lav rente), høj privat opsparing, positive formueeffekter fra aktie- og bo-
ligmarkedet samt fremskridt i form af effekter fra arbejdsmarkedsreformer 
i specielt Tyskland. 

Inflationen (og renteudvikling) i euroområdet 
Forbrugerpriserne i euroområdet steg med 2,1 pct. p.a. i marts 2005 mod 
2,4 pct. p.a. i december 2004. Faldet skyldes primært et fald i kerneinfla-
tionen, som i samme periode faldt fra 2,0 pct. p.a. til 1,6 pct. p.a., jf. figur 
2.13a.  
 

Figur 2.13a. Dekomponering af inflatio-
nen i euroområdet 

Figur 2.13b. Faktisk (skønnet) og bereg-
net kort rente, euroområdet 
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Anm.: Inflationen er vist som månedlige årsvækstrater. Kerneinflation i euroområdet 
defineres som inflation ekskl. bidrag fra uforarbejdede fødevarer og energi. Bån-
det omkring den beregnede rente givet som den gennemsnitlige absolutte forskel 
mellem den beregnede rente og den historiske, faktiske rente. Den beregnede 
rente ved normal kapacitetsudnyttelse angiver renten ved en inflation på 2 pct. og 
et outputgab på nul. 

Kilde: Ecowin, Eurostat og egne beregninger. 
 

De kommende to år ventes prisstigningerne at ligge inden for ram-
merne af ECB’s definition af prisstabilitet (som er et inflationsniveau på 
op til 2 pct. p.a. på mellemlang sigt). I 2005 ventes inflationen at aftage 
til 1,9 pct., mens den ventes at aftage yderligere til 1,5 pct. i 2006, jf. 
tabel 2.7.  

Det er forventningen, at ECB gradvist begynder at hæve styringsrenten 
til et mere neutralt niveau i løbet af 2. halvår 2005 og igennem 2006 i 
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takt med at væksten bider sig fast, og ledigheden begynder at falde. Det 
forudsættes, at den korte markedsrente når et årsgennemsnit på 2,2 pct. i 
2005 og 2,7 pct. i 2006, jf. tabel 2.7 og figur 2.14a. Det er dermed lagt til 
grund, at de pengepolitiske stramninger finder sted senere end i decem-
bervurderingen. 

Pengepolitikken i euroområdet vurderes fortsat at være lempelig. 
 

Figur 2.14a. Pengepolitisk og pengemar-
kedsrente i euroområdet 

Figur 2.14b. 10-årige statsobligationsren-
ter, Tyskland og Danmark 
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Anm.: I figur 2.14b er vist renten på 10-årige (benchmark) statsobligationer. Der er i 
Danmark senest skiftet benchmark fra 5 pct. 2013 til 4 pct. 2015 pr. 1. juli 
2004. 

Kilde:  EU-kommissionen, Ecowin samt egne skøn og beregninger. 
 

Den lange rente i euroområdet er ikke steget i samme grad som den 
amerikanske rente, hvilket blandt andet skal ses i lyset af lavere vækst i 
euroområdet og at styringsrenten ikke er øget. Skønnet for den lange ren-
te i euroområdet er nedjusteret med 1,0 pct.-enhed i 2005 og 0,7 pct.-
enheder i 2006, jf. tabel 2.7. Faldet i de lange renter afspejler blandt an-
det, at forventningerne til pengepolitiske renteforhøjelser i euroområdet 
er nedtonet, og at inflationen forventes at ligge under 2 pct. i 2005 og 
2006. 

 
Tabel 2.7. Skøn for renter og inflation i euroområdet 
 2004 2005 2006 

   Dec. Maj Dec. Maj 
 ------------------------- Pct. ------------------------ 
3-mdrs. Pengemarked .......................... 2,1 2,6 2,2 3,5 2,7 
10-årig statsobligation ......................... 4,1 4,7 3,7 4,9 4,2 
 --------------------- Vækst i pct. ------------------- 
Forbrugerpriser (HICP) ....................... 2,1 1,9 1,9 1,7 1,5 
 

Kilde: EU-kommissionen, Ecowin og egne skøn. 
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Boks 2.2. Hartz-IV arbejdsmarkedsreformer i Tyskland 

Hartz-kommissionen blev nedsat i februar 2002 og fremlagde efterfølgende arbejdsmarkedsre-
former, benævnt Hartz I-IV, som nu er en del af serien af reformer under Agenda 2010. Formålet 
med Hartzreformerne er at forbedre effektiviteten i arbejdsmarkedspolitikken, herunder især 
aktiveringsindsatsen og dermed få flere ledige – især langtidsledige – i regulært arbejde, samt at 
øge erhvervsfrekvensen for den ældre del af befolkningen. 
   Hartz I-III trådte i kraft i perioden januar 2003 til januar 2004 og havde som mål, at forbedre 
jobskabelsen blandt andet ved at forbedre forholdene for lavtlønsjob med det formål at skabe et 
mere fleksibelt lavtlønsmarked og mindske incitamentet til sort arbejde. Ved indkomst op til 400 
euro pr. måned – de såkaldte mini-jobs – fritages lønmodtageren for at betale skat og sociale 
bidrag, mens arbejdsgiveren betaler 25 pct. af den udbetalte løn pr. måned til skat og sociale 
bidrag. For indkomster mellem 400 og 800 euro pr. måned – midi-jobs – sker der en gradvis 
stigende betaling af  skat og sociale bidrag for lønmodtager og arbejdsgiver. Derudover skete der 
en stramning af reglerne for ledige, som afviser et anvist arbejde. Endelig blev den meget detalje-
rede tyske lov for ansættelsesbeskyttelse lempet således, at virksomheder, som ved nyansættelser 
kommer over fem ansatte, men stadig er under ti, ikke er omfattet af reglerne for ansættelsesbe-
skyttelse. 
   Hartz IV, der trådte i kraft i januar 2005, er den mest vidtrækkende af Hartz-reformerne og har 
som mål at øge især de langtidslediges og den ældre del af arbejdsstyrkens incitament til at arbej-
de. De sociale ydelser til langtidsledige sænkes betydeligt (i gennemsnit en reduktion på ca. 33 
pct.) samtidig med, at en række rådighedsregler strammes. De største ændringer omfatter blandt 
andet: 
   Arbejdsløshedshjælpen og socialhjælpen sammenlægges til én behovsbestemt og skattefinansie-
ret ydelse, arbeitslosengeld II( ALG II), som er lavere end arbejdsløshedshjælpen, men højere end 
socialhjælpen.  
   De ledige, som modtager støtte under ALG II, har pligt til at sige ja til ethvert lovligt arbejde, 
selvom lønnen er under den overenskomstbestemte.  
Overgang til omvendt ”bevisførelse”: Det er nu den lediges ansvar at bevise, at en afvisning (af 
økonomisk støtte) ikke er berettiget. 
   Ledige kan modtage arbejdsløshedspenge i op til 12 måneder, hvorefter de overgår til den lavere 
sats på ALG2. Før Hartz4 kunne man være på den ”høje” sats i op til 32 måneder, inden man 
overgik til en lavere sats. 
   Sanktionsmulighederne og rådighedsreglerne er samtidig blevet skærpet, således at modtagelse 
af arbejdsløshedspenge er betinget af, at den ledige er registreret som ledig, er aktivt jobsøgende 
og accepterer et job, der passer med personens kvalifikationer. 
For at holde den ældre del af befolkningen på arbejdsmarkedet er der sket en markant nedsættelse 
af varigheden for modtagelse af ALG for personer over 45 år, mens aldersgrænsen for førtidig 
tilbagetrækning er sat op fra 60 til 63 år (overgangsperioden frem mod 2008, idet grænsen øges 
med 1 måned pr. måned.).  
   Alle restriktioner ved midlertidig ansættelse af folk over 52 år blevet fjernet. 
Modtagere af arbejdsløshedspenge over 58 år fra januar 2006 mister retten til ikke aktivt at skulle 
lede efter job og retten til at afvise tilbudte job (kun ledige, som på  dette tidspunkt allerede er i 
ordningen, kan bibeholde denne rettighed). 
 
   Derudover oprettes som en test på den lediges reelle rådighed mange af de såkaldte 1-euro jobs 
i (foreninger, offentlige institutioner mv.), hvor en aktiveret udover sine arbejdsløshedspenge II 
får udbetalt én euro i timen. 
   Regeringen vil anvende besparelserne fra de lavere sociale ydelser til øget uddannelse, nye støt-
tede jobs i den offentlige sektor og lokale jobcentre, hvor ledige fremover vil få den samme kon-
taktperson i alle spørgsmål. 
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2.4. Andre lande 
Den økonomiske vækst i Storbritannien har været solid i 2004. Det dæk-
ker over en kraftig stigning i aktiviteten i første halvår, mens væksten af-
tog en smule i løbet af andet halvår. For året som helhed steg BNP med 
3,1 pct., jf. tabel 2.8. Der ventes en mindre afdæmpning af væksten frem-
adrettet. BNP skønnes således at vokse med 2,8 pct. i både 2005 og 2006. 
 
Tabel 2.8. Vækstskøn for Storbritannien, Sverige og Norge 
 Gnst. 

1998-
20021) 

2003 2004 2005 2006 

    Dec. Maj Dec. Maj 
 ----------------------------------Realvækst, pct.-------------------------------
Storbritannien .. 2,8 2,2 3,1 2,8 2,8 2,8 2,8 
Sverige .............  3,1 1,5 3,5 3,1 3,0 2,9 2,8 
Norge

2)
.............  2,3 0,4 2,9 3,3 3,6 3,1 2,0 

 

1)  Gennemsnitlig årlig vækst. 
2)  BNP-vækst for fastlands-Norge. 
Kilde: Ecowin og EU-kommissionen. 
 

Den indenlandske efterspørgsel har været den væsentligste vækstdri-
vende kraft i 2004. Privatforbruget var i første halvår understøttet af fort-
sat stigende beskæftigelse, pæn fremgang i reallønningerne og stødt sti-
gende formuer, bl.a. som følge af en markant vækst i priserne på bolig-
markedet igennem en årrække. Fremdriften i privatforbruget aftog noget i 
andet halvår 2004, hvilket formentlig skal ses i lyset af den begyndende 
stagnation i ejendomspriserne og de gradvise renteforhøjelser, jf. figur 
2.15a. Afdæmpningen af væksten i det private forbrug blev modgået af 
relativt kraftige stigninger i investeringerne, og også det offentlige forbrug 
har været med til at holde hånden under aktiviteten i 2004. Den stærke 
indenlandske efterspørgsel trak importen op i 2004, og vækstbidraget fra 
nettoeksporten har været negativt for året som helhed. 

Fremgangen i den indenlandske efterspørgsel skønnes at blive mere 
moderat i 2005 og 2006. Afmatningen af boligmarkedet, som de allerede 
gennemførte renteforhøjelser har bidraget til, vurderes således at begrænse 
væksten i privatforbruget, men en fortsat høj beskæftigelse og pæn frem-
gang i de reale disponible indkomster trækker i modsat retning. Stignin-
gen i investeringerne ventes også at aftage i prognoseperioden, hvilket dog 
skal ses i lyset af det relativt høje investeringsomfang i 2004. Der ventes 
en pæn fremgang i eksporten, bl.a. som følge af stadig sund global vækst, 
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hvilket medvirker til at mindske det fortsat negative vækstbidrag fra net-
toeksporten. 

 
Figur 2.15a. Pengepolitiske renter i UK, 
Sverige og Norge 

Figur 2.15b. Effektive valutakurser i UK, 
Sverige og Norge 
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Anm.: I figur 2.15b viser en stigende kurve en svækkelse af valutaen.  
Kilde:  Ecowin og EU-kommissionen. 
 

Underskuddet på de offentlige finanser er steget stødt i de senere år og 
udgjorde 3,2 pct. af BNP i 2004. Underskuddene skal bl.a. ses i lyset af 
regeringens prioritering af øget offentligt forbrug samt diskretionære ud-
giftsstigninger som følge af engagementet i Irak og tiltag til bekæmpelse af 
terrorisme. Fremadrettet skønnes en svag reduktion i underskuddet på de 
offentlige finanser, men Treasury’s ”Golden Rule” målsætning, som tilsi-
ger, at budgetsaldoen skal balancere over konjunkturcyklen, synes ikke at 
kunne overholdes. 

Inflationen har i en årrække ligget under den nuværende inflationsmål-
sætning på 2 pct. for Bank of England, jf. figur 2.16a. Den pengepolitiske 
styringsrente har været fastholdt på 4¾ pct. siden august 2004 efter de 
gradvise rentesforhøjelser, som begyndte i november 2003. 

Risikomomenterne i Storbritannien er bl.a. knyttet til et fortsat stramt 
arbejdsmarked. Ledigheden er faldet gennem de senere år til et niveau, 
der vurderes at være en smule under det strukturelle niveau, jf. figur 
2.16b, og lønstigningstakten har vist en stødt opadgående tendens siden 
2003. Billedet af et stigende kapacitetspres afspejles også i et tiltagende 
underlæggende inflationspres, hvilket kan pege i retning af en forøgelse af 
den pengepolitiske styringsrente i løbet af 2005, selvom den i forvejen 
ligger relativt højt. En rentestigning vil potentielt have negative konse-
kvenser for prisudviklingen på boligmarkedet, som i forvejen er afmattet, 
fordi en betydelig del af boligfinansieringen sker med korte variabelt for-
rentede lån. En pludselig nedadgående korrektion af boligpriserne kan 
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have negative afsmittende effekter på privatforbruget og dermed den in-
denlandske efterspørgsel. 

 
Figur 2.16a. Forbrugerprisinflation i UK, 
Sverige og Norge 

Figur 2.16b. Udvikling i ledigheden i UK, 
Sverige og Norge 
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Anm.: Figur 2.16a viser årlige procentvise ændringer.  
Kilde:  Ecowin og EU-kommissionen. 

 
Der ventes en svag afdæmpning af den økonomiske vækst i Sverige i 

løbet af prognoseperioden, men vækstudsigterne er overordnet set forsat 
gode. Efter en stigning på 3,5 pct. i 2004 ventes BNP at vokse med 3,0 
pct. og 2,8 pct. i henholdsvis 2004 og 2005. 

Fremgangen i aktiviteten i 2004 har primært været drevet af eksporten, 
bl.a. som følge af en stærk global vækst og en gunstig sammensætning af 
den eksterne efterspørgsel. Mod udgangen af 2004 blev væksten i ekspor-
ten mere afdæmpet, og den indenlandske efterspørgsel har som ventet 
gradvist overtaget rollen som vækstmotoren i økonomien. 

Efter et fald i perioden 2001-03 er investeringerne steget pænt i 2004, 
og fremgangen skønnes at fortsætte med tiltagende styrke i 2005. Erhver-
venes investeringer understøttes af høj indtjening og kapacitetsudnyttelse 
i virksomhederne samt lempelige finansieringsvilkår, mens fremgangen i 
boliginvesteringerne navnlig skal ses i lyset af de forholdsvist kraftige stig-
ninger i huspriserne igennem de senere år. Også privatforbruget ventes at 
bidrage til fremgangen i den indenlandske efterspørgsel, bl.a. som følge af 
en pæn stigning i husholdningernes reale disponible indkomster og det 
lave renteniveau. 

Væksten i produktiviteten har i de senere år været høj. Med en fortsat 
robust stigning i efterspørgslen, blandt andet understøttet af produktivi-
tetsfremgang, er de fremadrettede udsigter for arbejdsmarkedet positive, 
og ledigheden ventes at aftage gradvist i løbet af 2005 og videre ind i 
2006. 
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Overskuddet på betalingsbalancen er steget betydeligt i 2004 til 7,8 
pct. af BNP, bl.a. som følge af den kraftige fremgang i eksporten.  

Den offentlige budgetsaldo viste et overskud på 1,1 pct. af BNP i 
2004, jf. figur 2.17b, mens den offentlige gæld udgjorde knap 50 pct. af 
BNP. 

 
Figur 2.17a. Betalingsbalancen i UK, 
Sverige og Norge 

Figur 2.17b. Offentlig saldo for UK, Sve-
rige og Norge 
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Kilde: Ecowin og EU-kommissionen.  
 
Pengepolitikken er underlagt en inflationsmålsætning på 2 pct. med et 

udsvingsbånd på +/- 1 pct.-enhed.4 Inflationen har i 2004 ligget i under-
kanten af målintervallet og forventes at ligge under den nedre grænse i 
2005 som helhed. Den lave inflation kan især tilskrives faldende import-
priser som følge af den styrkede effektive kronekurs. Riksbanken har si-
den april 2004 fastholdt styringsrenten på 2 pct., hvilket er historisk lavt. 
Med den svage inflationsudvikling er der endnu ikke tegn på, at Riksban-
ken vil begynde at hæve styringsrenten til et mere neutralt niveau. 

Efter en beskeden økonomisk vækst i 2003 er aktiviteten i Norge steget 
markant i 2004. I fastlands-Norge steg BNP således med 3,5 pct. for året 
som helhed, og der ventes en fortsat pæn fremgang på 3,3 pct. i 2005 og 
3,1 pct. i 2006. 

Det private forbrug har bidraget kraftigt til fremgangen i aktiviteten, 
bl.a. understøttet af en særdeles ekspansiv pengepolitik og en markant 
stigning i husholdningernes reale disponible indkomster. Også investerin-
gerne, herunder boligbyggeriet, har været i betydelig fremgang, mens bi-
draget til BNP-væksten fra nettoeksporten har været negativt. 

Væksten i den norske økonomi har med nogen forsinkelse smittet af 
på arbejdsmarkedet, og ledigheden er nu begyndt at falde. Forbrugerpris-

                                                 
4 Inflationen måles ved den årlige ændring i forbrugerprisindekset. 
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udviklingen har været meget moderat i 2004, men ventes at tage til i styr-
ke fremadrettet, i takt med at effekterne af den styrkede norske krone 
aftager, jf. figur 2.15b. Inflationen ventes dog fortsat at ligge under den 
pengepolitiske målsætning på 2½ pct., og Norges Bank har således fast-
holdt en lav styringsrente på 1¾  pct. siden den seneste rentenedsættelse i 
marts 2004. 

Budgetmålsætningen om, at det strukturelle, oliekorrigerede under-
skud på de offentlige finanser ikke må overstige den reale forrentning af 
formuen i Petroleumsfonden, blev ikke overholdt i 2004. På trods af en 
planlagt strammere udgiftsstyring er det vurderingen, at budgetmålsæt-
ningen også overskrides i indeværende år. 
 
Japan og Kina 
Aktiviteten i Japan har i begyndelsen af det seneste opsving været drevet 
af den eksterne sektor. Halvdelen af eksporten afsættes til det øvrige Asi-
en, der har haft høj vækst i de seneste år, jf. også tabel 2.1. Den inden-
landske efterspørgsel har gradvist overtaget rollen som drivende kraft og 
bidrog med 1,7 pct.-enheder til væksten i 2004. Nettoeksportens bidrag 
var på 0,8 pct.-enheder. Årsvæksten i BNP på 2,7 pct. i 2004 var den 
højeste i otte år, jf. figur 2.18a.5 
 
Figur 2.18a. Årlig real BNP-vækst i Kina 
og Japan 

Figur 2.18b. Output-gab og inflation i 
Japan 
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Kilde: Ecowin, EU-kommissionen og OECD. 
 

                                                 
5 Der er stor usikkerhed på japanske NR-data, hvorfor bestemmelse af den konjunktur-
mæssige situation er vanskelig. Eksempelvis oplevede Japan teknisk set en kort recession i 
2004. Efter en høj annualiseret vækst i BNP på 6 pct. i første kvartal, faldt væksten 
ifølge nationalregnskabet til ca. -1 pct. i de to næste kvartaler. I fjerde kvartal 2004 steg 
væksten igen, så den samlede vækst i året blev 2,7 pct. 
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Kombinationen af et ventet øget kapacitetspres i 2005 og stigende ind-
tjening i virksomhedssektoren i 2004 ventes fremadrettet at understøtte 
væksten i erhvervsinvesteringerne. Flere indikatorer, herunder erhvervstil-
liden, peger i retning af ekspansion i begyndelsen af 2005, jf. figur 2.19a. 
Samlet set skønnes BNP-væksten til 1,1 pct. i 2005 stigende til 1,7 pct. i 
2006.  

 
Figur 2.19a.  BNP-vækst (å/å) og er-
hvervstillid iht. Tankan-indekset 

Figur 2.19b. Ledighed samt beskæftigelse 
på del- og fuldtidsvilkår 
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Anm.:  I figur 2.19a angiver den vandrette linje det historiske gns. for Tankan-indekset. 
Ledigheden er i pct. af arbejdsstyrken. Der er vist månedlig år til år-vækst i antal 
ansatte på del- og fuldtidsvilkår.  

Kilde: Det japanske sundhedsministerium og Ecowin.  
 
Selvom inflationen målt ved forbrugerprisindekset blev positiv i efter-

året 2004 er det for tidligt at betragte deflationen for ophørt. Således 
skyldes stigningen i forbrugerprisindekset i efteråret primært store stig-
ninger i fødevarepriserne. Andre inflationsmål som kerneinflation og 
BNP-deflatoren er fortsat negative, jf. figur 2.18b. Det stigende kapaci-
tetspres øger inflationsforventningerne og vil kunne bidrage til at bryde 
deflationsspiralen. Efterhånden som aktiviteten stiger og output-gabet 
lukkes, skønnes deflationen at aftage, svarende til en stigning i forbruger-
prisindekset fra 0 pct. i 2004 til 0,2 pct. i 2006.  

Ledigheden faldt i løbet af 2004 med ca. ½ pct.-enhed og var 4,8 pct. 
af arbejdsstyrken for året som helhed. Beskæftigelsen har været svagt sti-
gende, navnlig inden for servicesektoren, mens industrien stadig skærer 
ned i antallet af ansatte. For det samlede arbejdsmarked er væksten i an-
tallet af deltidsansatte faldet siden 2003, jf. figur 2.19b. Modsat er væk-
sten i antallet af fuldtidsbeskæftigede steget. Udviklingen peger i retning 
af, at virksomhederne generelt er ved at have tilpasset beskæftigelsen til 
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den ønskede størrelse. I løbet af prognosen skønnes ledigheden at falde 
gradvist til 4,1 pct. som årsgennemsnit i 2006.  

Den økonomiske politik ventes ikke ændret betydeligt. Regeringen 
fastholder målsætningen om at reducere det primære underskud på de 
offentlige finanser med ca. ½ pct. om året, så den primære saldo balance-
rer i 2010. En konkret mellemfristet strategi for konsolideringen forelig-
ger ikke. Centralbanken, Bank of Japan, har signalleret at nul-rente-
politikken fortsættes, indtil deflationen er endegyldig ophørt. 

I det øvrige Asien var den realøkonomiske vækst 7,8 pct. i 2004. Aktivi-
teten har været understøttet af både høj eksport – i lyset af gode internati-
onale konjunkturer – og indenlandsk efterspørgsel. På globalt plan imø-
deses en mindre afmatning inden for IT-industrien i prognoseperioden. 
Det skønnes at ville dæmpe væksten i Asien, eksklusive Japan, til omtrent 
7 pct. i 2005-6, jf. også tabel 2.1. 

Tsunami-katastrofen har kostet mange menneskeliv i regionen, navnlig 
i Indonesien, Sri Lanka, Indien og Thailand. Genopbygningsomkostnin-
gerne bliver betydelige i de berørte lande, men effekten på BNP-væksten 
bliver beskeden, blandt andet fordi de berørte regioner i landene kun ud-
gør en forholdsvis lille andel af regionens BNP. 

Kinas vækst var 9,5 pct. i 2004 og har været tilsvarende høj gennem de 
seneste otte år, jf. figur 2.18a.6 For at opsuge tilgangen til arbejdsstyrken, 
herunder fra landområderne, og afgangen af ansatte fra ueffektive store 
offentlige selskaber kræves, at økonomiens vækstrate ikke kommer under 
ca. 7,5 pct.7 

Vækstmotoren har derudover været et særdeles højt centralt styret in-
vesteringsniveau. Den kraftige vækst i investeringerne har givet anledning 
til bekymringer om overophedning inden for visse sektorer, herunder stål- 
og aluminiumsindustrien, samt i bygge- og anlægssektoren. For at reduce-
re risikoen for overophedning har regeringen siden 2003 implementeret 
flere vækstdæmpende tiltag som eksempelvis kreditrationering. Den dri-
vende kraft bag væksten er nu gradvis ved at skifte fra investeringer til 
forbrug og eksport. Der skønnes samlet set en mindre nedgang i aktivite-
ten i Kina fra 8,6 pct. i 2005 til 8,4 pct. i 2006.  

Latinamerika udgør ca. 8 pct. af verdensøkonomien og bidrager – 
sammen med andre emerging market-økonomier – væsentligt til at holde 
momentum i det globale opsving. Den høje vækst i regionen på 5,6 pct. i 

                                                 
6 For en kort redegørelse om den høje vækst i Kina og den ønskede ”bløde landing”, se 
kap. 2 i Økonomisk Redegørelse, maj 2004. 
7 Iflg. World Market Research Centre. Der er en betydelig usikkerhed på denne type tal. 
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2004 skyldtes blandt andet stigende råvarepriser, som har øget værdien af 
den i forvejen høje eksport. Samtidig har landene kunnet reducere deres 
renteudgifter ved at udnytte det lave internationale renteniveau i forbin-
delse med omstrukturering af deres gæld. Væksten i Latinamerika skønnes 
i 2005-6 at ville ligge i omegnen af 3,6 til 3,9 pct., jf. tabel 2.1. 
 
2.5. Finansielle markeder i Danmark 
Den korte rente skønnes at stige fra 2,2 pct. i 2004 til 2,3 pct. i 2005, jf. 
tabel 2.9. Da Nationalbanken i kraft af fastkurspolitikken vil skygge 
ECB’s ventede stramning af pengepolitikken i 2. halvår 2005, forudsættes 
den korte rente at stige gradvist og nå et årsgennemsnit på 2,8 pct. i 
2006. I forhold til decembervurderingen er den korte rente nedjusteret 
med 50 bp. i 2005 og 1,1 pct. i 2006. Nationalbankens styringsrente, 
udlånsrenten, har siden juni 2003 været 2,15 pct. 
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Tabel 2.9. Skøn for renter i Danmark og rentespænd 
 2004 2005 2006 

   Dec. Maj Dec. Maj 
 -------------------------- Pct. --------------------- 
Renter:      
3-mdrs. pengemarked ........................ 2,2 2,8 2,3 3,7 2,8 
10-årig statsobligation1) ....................... 4,4 5,0 3,8 5,2 4,4 
1-årig rentetilpasning ......................... 2,4 3,0 2,4 3,9 3,0 
5-årig rentetilpasning ......................... 3,6 4,1 3,3 4,8 3,8 
30-årig realkredit, 4 pct.2).................... 4,9 - 4,6 - 5,1 
30-årig realkredit, 5 pct. ..................... 5,3 5,8 5,1 6,3 5,5 
 ----------------------- Pct.-enheder -----------------
Rentespænd:      
Danmark – euroområdet, 3-mdr. ....... 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 
Danmark – Tyskland, 10-årig stat ...... 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 

1)   Gennemsnitlig effektiv rente for obligationen 4 pct. 2015. 
2)  Der blev ikke skønnet over renten tilhørende denne obligation i Økonomisk 

Redegørelse, december 2004. 
Kilde:  Ecowin og egne skøn. 

 
Årsgennemsnittet for den 10-årige statsobligationsrente var på 4,4 pct. 

i 2004 og ventes at falde til 3,8 pct. i 2005. Den lange danske rente ven-
tes at følge udviklingen i euroområdet, dog med en marginalt større stig-
ning i den lange danske rente i 2006, som følge af lidt bedre vækstudsig-
ter for den danske økonomi sammenlignet med euroområdet. Spændet 
mellem den lange danske rente og euroområdet skønnes at udgøre 10 bp. 
i 2005, mens det i 2006 ventes at stige til 20 bp. 

Det fortsatte rentefald har gjort det muligt at optage realkreditlån med 
en kuponrente på 4 pct. Kurserne for traditionelle realkreditobligationer 
med en kuponrente på 5 pct. ligger i øjeblikket over kurs 100. Dermed er 
det pt. ikke muligt at optage nye traditionelle realkreditlån med en ku-
ponrente på 5 pct. Realkreditobligationer med 4 pct. kuponrente er der-
for inddraget i renteskønnene for 2005 og 2006. Det forventede stigende 
renteniveau vil dog formentlig betyde, at 5 pct. realkreditobligationer 
igen kan blive aktuelle.  

Spændet mellem den 30-årige realkreditobligation med en kuponrente 
på 4 pct. og den 10-årige danske statsobligationsrente har siden december 
2004 ligget på et nogenlunde konstant niveau omkring 70-90 bp. 

Den korte rente skønnes at falde fra 2,4 pct. i 2003 til 2,2 pct. i 2004, 
jf. tabel 2.9. Da Nationalbanken i kraft af fastkurspolitikken vil skygge 
ECBs ventede stramning af pengepolitikken i 2005-6, forudsættes den 
korte rente at stige gradvist og nå et årsgennemsnit på 3,7 pct. i 2006. 
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Nationalbankens styringsrente, udlånsrenten, har siden juni 2003 været 
2,15 pct. 

Relativt bedre økonomiske nøgletal for Danmark i forhold til euroom-
rådet har givet anledning til en nedjustering af det korte rentespænd i 
2004 til 0,1 pct.-enhed. Spændet forudses at udgøre 0,2 pct.-enheder i 
2005-6. 

Årsgennemsnittet for den 10-årige rente var i 2003 4,3 pct. og ventes 
at stige gradvist til 5,2 pct. i 2006. Der skønnes i prognoseperioden en 
svagt stigende rente på realkreditmarkedet, svarende til udviklingen i 
statspapirerne. 

 

2.6. Råvarer, valuta- og aktiemarkeder 
 

Råvarepriser og valutakurser 
Opsvinget i verdensøkonomien har medført en tendens til stigende råva-
repriser siden 2002, jf. figur 2.20a. Det er navnlig priser på råvarer til 
industriproduktion og metaller, der er steget. I den forløbne del af 2005 
er priserne steget med ca. 10 pct. i både dollar og euro. 
  
Figur 2.20a. Råvarepriser ekskl. energi i 
dollar og euro 

Figur 2.20b. Oliepris i dollar og kroner 
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Anm.: Der er vist månedsgns. for Reuters commodity indeks og Brent-olie.    
Kilde: Ecowin og egne beregninger. 
 

Siden begyndelsen af 2004 er prisen på Nordsøolie, Brent, steget ca. 
70 pct. i dollar og ca. 60 pct. i kroner, jf. figur 2.20b. Råoliepriserne har 
været meget svingende i det seneste års tid. Efter et fald omkring årsskiftet 
har priserne i løbet af foråret 2005 oversteget den tidligere historiske re-
kord fra oktober 2004 på 52 dollar (42 euro). I midten af marts 2005 
kostede en tønde Brent således 56 dollar. Prisen er primo maj faldet til 
omtrent 50 dollar. 
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Forudsigelser af oliepriser er særdeles usikre. Prisniveauet har siden 
slutningen af 2003 ligget over den øvre grænse i OPEC's officielle pris-
bånd på 22-28 dollar pr. tønde.8 Målt i kroner svarer prisen i maj omtrent 
til prisen i efteråret 2000. Den seneste stigning i foråret 2005 skyldes bå-
de faktorer på efterspørgsels- og udbudssiden. Den høje aktivitet i ver-
densøkonomien har øget efterspørgslen samtidig med, at overskudskapa-
citeten i de olieproducerende lande er minimal. Givet, at udbuddet har 
været tilnærmelsesvist konstant og olielagrene har været små, har prisen 
reageret kraftigt på selv mindre stigninger i efterspørgslen. Ifølge analyser 
fra internationale organisationer kan det ikke afvises, at der er et vist spe-
kulationselement i olieprisudviklingen. Således har omfanget af olietrans-
aktioner på råvarebørserne fra investeringsbanker og andre finansielle 
aktører været højt i 2004-5.  

 Isoleret set skulle det nuværende høje prisniveau give anledning til 
øget olieproduktion og substitution over mod andre, relativt billigere 
energikilder. Det peger i retning af, at oliepriserne vil falde på længere 
sigt. Imidlertid har de lange olie-futures ligget konstant i lang tid på et 
relativt højt niveau – omkring 50 dollar – hvilket tyder på, at oliepriserne 
ikke vil falde i prognoseperioden, jf. figur 2.21a. Således skønnes prisen 
på Brent at ville stige en smule i løbet af 2005 og derefter falde gradvist i 
løbet af 2006.9 
 

                                                 
8 Ved sit møde den 30. januar 2005 besluttede OPEC midlertidigt at ophæve prisbåndet 
med henvisning til, at den faktiske udvikling på oliemarkedet havde gjort båndet ureali-
stisk.  
9 Baseret på skøn fra Det Internationale Energiagentur, IEA, skønnes olieprisen at falde 
gradvist frem mod 2010 og herefter ligge på 28 dollar/td. (i 2000-priser), jf. kap. 5. 
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Figur 2.21a. Faktisk og skønnet pris på 
Brent-olie i USD 

Figur 2.21b. Real og faktisk oliepris på 
Brent-olie i DKK 
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Anm.: Olieprisskøn er baseret på futures-markedet medio maj. I figur 2.21b angiver den 
reale oliepris olieprisen i 2005-kroner beregnet via deflatering af den nominelle 
serie med forbrugerprisindekset for DK. 

Kilde: Ecowin og egne beregninger. 
 
Selvom oliepriserne er steget meget siden starten af 2004 og igen i 

2005, jf. figur 2.21a, er prisniveauet ikke højt i historisk sammenhæng. 
Tages der højde for den generelle stigning i priser og lønninger over tid, 
skulle den nuværende pris være ca. 590 kr. (ca. 100 dollar) for at være på 
niveau med prisen under oliekrisen i 1980'erne, jf. figur 2.21b. Hertil 
kommer, at navnlig den vestlige verdens produktion er langt mindre af-
hængig af olie og anden energi end tidligere. 

Prognosens forudsætninger vedrørende olieprisen fremgår af tabel 
2.10. I forhold til decembervurderingen er årsniveauet for olieprisen i 
dollar (kroner) justeret op med ca. 11,5 pct. (11 pct.) i 2005 og med 20 
pct. (18 pct.) i 2006.  

Efter en periode med forholdsvis stabile valutakurser i midten af 2004 
er kursudsvingene mellem hovedvalutaerne igen steget, jf. figur 2.22a. Fra 
midten af oktober faldt dollaren over for de fleste andre valutaer og nåede 
et historisk lavpunkt over for euroen på 1,36 dollar pr. euro i december. 
Fra begyndelsen af 2003 til april 2005 er dollaren faldet med omtrent 20 
pct. over for euro og kroner og med ca. 10 pct. over for yenen, jf. figur 
2.22b. I løbet af 2005 har der været en faldende tendens i yenens kursud-
vikling. Det afspejler blandt andet en række dårlige økonomiske nøgletal 
for Japan, samt at væksten i BNP under det seneste opsving ikke har væ-
ret så kraftig som tidligere vurderet, jf. tidligere. 
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Tabel 2.10. Olieprisforudsætninger i prognosen 
2003 2004 2005 2006  

   Dec. Maj Dec. Maj 
 ------------------------------- Pris pr. tønde -----------------------------

USD...................... 28,9 38,23 38,0 50,5 42,5 50,5 
EUR...................... 25,6 30,78 31,0 39,0 33,0 39,0 
DKK..................... 190,2 229,01 228,5 290,0 245,5 291,0 

Anm.: Skønnene er baseret på priser i dollar på olie-futures medio maj 2005. Ved om-
regning af oliepriserne til euro og kroner er anvendt gennemsnitlige årlige kryds-
kurser over for dollar, jf. valutakursantagelserne nedenfor.  

Kilde: Ecowin og egne skøn. 
 
Figur 2.22a. Volatilitet mellem hovedva-
lutaerne, USD, JPY og EUR 

Figur 2.22b. Kursudvikling i hovedvaluta-
erne 
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Anm.: Volatiliteten er beregnet på dagsobs. som en løbende standardafvigelse på 21 
dage. I figur 2.22b angiver en bevægelse op i diagrammet en faldende dollar. 
EUR/USD er prisen i dollar for 100 euro. USD/JPY er prisen i yen for én dollar.  

Kilde:  Ecowin og egne beregninger. 
 

Isoleret set peger det store betalingsbalanceunderskud i USA i retnin-
gen af et fortsat fald i dollaren, men den store efterspørgsel efter ameri-
kanske finansielle aktiver – herunder ikke mindst Asiatiske landes opkøb 
af obligationer til placering i valutareserven – trækker dog i modsatte ret-
ningen. Tidspunktet for en afmatning i efterspørgslen efter amerikanske 
obligationer kan ikke forudses, men vil kunne betyde et kraftigt, pludse-
ligt fald i dollaren. Beregningsteknisk er dollarkursen i prognosen – på 
linje med andre valutakurser – lagt fast på et gennemsnit beregnet i star-
ten af maj, jf. tabel 2.11. 

Valutakursudviklingen i foråret 2005 har været i overensstemmelse 
med det, der blev skønnet i december. En euro skønnes fortsat at ville 
koste ca. 1,3 dollar i 2005-6, jf. tabel 2.11. Kronen er siden december-
vurderingen faldet marginalt over for euro – uden at være kommet i nær-
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heden af udsvingsbåndene i ERM2-systemet – og er styrket lidt over for 
dollar. Både opjusteringen af eurokursen og nedjusteringen af dollarkur-
sen i 2005-6 er på under 1 pct. 

 
Tabel 2.11. Valutakursforudsætninger 

 2004 2005 2006 
  Dec. Maj Dec. Maj 

------------------------------------------Dollar pr. 100 euro---------------------------------------
EUR/USD 124,20 128,5 129,5 128,5 129,5 
-------------------------------Kroner pr. 100 enheder udenlandsk valuta---------------------- 
EUR/DKK     744,00 743,0 744,5 743,0 744,5 
USD/DKK      599,04 578,0 574,0 578,0 576,0 
--------------------------------------------------- Indeks ---------------------------------------------

Eff. DKK   102,21 102,5 102,5 102,5 102,5 
 

Anm.: Beregningsteknisk er kurserne lagt fladt den 10. maj på snittet af de forudgående 
10 handelsdage, svarende til 2 uger.  

Kilde: Ecowin og egne skøn.  
 
Aktiemarkeder 
Aktiemarkederne har de seneste år været præget af en stigende optimisme. 
Samtidig har den meget lempelige pengepolitik medført en forholdsvis 
stor likviditet på aktiemarkedet, som samlet set har gjort aktier mere at-
traktive.  

 
Figur 2.23a. Udviklingen i udvalgte aktie-
indeks, målt i DKK  

Figur 2.23b. Rentespænd ml. erhvervs- og 
10-årige statsobligationer, euroområdet 
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Kilde: Ecowin og egne beregninger.  
 
De danske aktier i KFX indekset steg med 17 pct. i 2004 og opnåede 

dermed et afkast, som var noget større end amerikanske, europæiske og 
japanske aktier. Samlet steg globale aktier med ca. 6 pct. i 2004 målt i 
danske kr. 
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De danske aktier fortsatte med at stige i 2005 i modsætning til japan-
ske aktier, jf. figur 2.23a. For 2005 som helhed vil kursstigningerne sand-
synligvis blive lidt højere i Danmark og i nye markeder end de øvrige 
lande, jf. tabel 2.12. 

Risikopræmien på erhvervsobligationer var generelt faldende i 2003 og 
2004, hvilket gav virksomhederne bedre finansieringsvilkår, jf. figur 
2.23b. Navnlig for erhvervsobligationer med lav kredit-rating (BBB) synes 
tendensen til faldende risikopræmie at være vendt i foråret 2005. Det 
skyldes blandt andet en nedgradering af en stor amerikansk koncerns kre-
ditvurdering, som har smittet af på hele markedet, samt øget usikkerhed 
omkring de økonomiske konjunkturer i euroområdet. 

 
Tabel 2.12. Aktiekursændringer i udvalgte lande og regioner 
 Gnst. 

90-011) 2002 2003 2004 20052) 
 1. dec. 2004 – 
18. maj 2005 

 ------------------------------------- Pct. ------------------------------------
USA ....................... 12 -35 5 1 6 5 
Europa ................... 8 -35 18 10 4 6 
Japan ...................... -8 -24 15 4 -3 2 
Danmark ................ 8 -27 22 17 12 12 
Nye Markeder3) ...... 8 -20 30 17 14 16 

Anm.: Der er anvendt følgende aktieindeks ekskl. udbyttebetaling: S&P 500 (USA), 
Eurostoxx Broad (Europa), Nikkei 225 (Japan), KFX (Danmark). For nye mar-
keder (udvalgte asiatiske lande, ekskl. Japan, Østeuropa og Sydamerika m.fl.) er 
anvendt MSCI, Free USD Gross Return Index (inkl. udbyttebetaling). Alle af-
kast er opgjort i DKK. 

1) Gennemsnitlig årlig vækst. 
2) 1. januar – 18. maj 2005. 
3) Data går kun til 29. april 2005. 
Kilde: Ecowin og egne beregninger. 
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Appendiks 2.1 
EU-landenes aftale om  
ændring af Stabilitets- og 
Vækstpagten  
 
 
EU-landene har i marts 2005 indgået en aftale om den fremtidige gen-
nemførelse af Stabilitets- og Vækstpagten1. Aftalen ændrer ikke på EU’s 
grundlæggende regler for finanspolitik i Traktaten – særligt grænsen for 
det offentlige budgetunderskud på 3 pct. af BNP og grænsen for den of-
fentlige bruttogæld på 60 pct. af BNP – men indebærer ændringer af Sta-
bilitets- og Vækstpagten, der udbygger og præciserer Traktat-reglerne.  

Aftalens ændringer af Pagten sigter overordnet på en balance mellem 
dels en styrkelse af ’den forebyggende indsats’ for at undgå store under-
skud på de offentlige finanser, og dels øget fleksibilitet i ’proceduren for 
uforholdsmæssigt store underskud’ (EDP) for lande med underskud over 
3 pct. af BNP, især i tilfælde af lav vækst. 

M.h.t. den forebyggende indsats bekræfter aftalen Pagtens mellemfri-
stede målsætning om budgetter ’tæt på balance eller i overskud’, idet der 
nu skal foretages en differentiering, så kravet til det enkelte lands mellem-
fristede saldo er strengere desto højere offentlig gæld og desto lavere po-
tentiel vækst. Aftalen har desuden som mål, at de mellemfristede budget-
krav skal knyttes til den samlede finanspolitiske holdbarhed – og således 
afhænge af både eksisterende offentlig gæld og fremtidige nettoudgifts-
stigninger relateret til aldring – når der for alle EU-lande er udviklet til-
strækkelige holdbarhedsanalyser. 

Finanspolitisk holdbarhed kan sikres gennem budgetkonsolidering og 
gældsreduktion (og dermed sparede rentebetalinger) på kortere sigt 

                                                 
1 Rådet af økonomi- og finansministre (ECOFIN): Improving the implementation of the 
Stability and Growth Pact; rapport fra Rådet til Det Europæiske Råd 22.-23. marts 2005. 
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og/eller reformer på pensions- og arbejdsmarkedsområdet, der dæmper 
stigningen i nettoudgifterne på længere sigt. Pagtens grundkrav om en 
strukturel saldo ’tæt på balance eller i overskud’ er formentlig – givet den 
demografiske udvikling og omfanget af gennemførte reformer – et mini-
mumskrav for at opnå finanspolitisk holdbarhed i de fleste EU-lande, jf. 
Finansredegørelse 2004 og OECD (2004)2.   

Aftalen indebærer, at alle lande har pligt til at sikre en mellemfristet 
saldo med en vis sikkerhedsmargin, så de automatiske stabilisatorer kan 
virke, uden at det faktiske underskud i en normal lavkonjunktur overskri-
der 3 pct. af BNP. En sådan margin vurderes i praksis generelt at kræve, 
at det strukturelle underskud udgør højst ca. 1,5 pct. af BNP og for de 
fleste lande mindre.  

Euro- og ERMII-landene, herunder Danmark, har konkret forpligtet 
sig til, at kravet til den mellemfristede budgetsaldo er et underskud på 
højst 1 pct. af BNP for lande med lav gæld, og mindst ’balance eller over-
skud’ for lande med høj gæld.  
 
Figur A.1a. Krav til budgetforbedringer Figur A.1b. Krav til budgetsaldo 
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Anm.: I fig. A.1b illustrer den blå kurve et land med en faktisk saldo, der svinger om-
kring en gennemsnitlig/strukturel saldo på 0 (en mellemfristet målsætning om ’balance’). 
Den lyseblå kurve illustrerer et land, som har store strukturelle underskud, og som skal 
have den faktiske saldo op og svinge omkring et højere gennemsnit (en mellemfristet 
målsætning på –1 pct. af BNP eller ’balance eller overskud’, afhængig af landets gæld). 
Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 

                                                 
2 OECD (2004), OECD Economic Surveys: Euro Area, Vol. 2004/5, OECD, Paris. 
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Lande, som ikke sikrede overskud under den seneste højkonjunktur, 
der toppede i 2000 – og dermed manglede råderum og fik store under-
skud under den efterfølgende lavkonjunktur, der bundede i 2003 – skal 
således sikre, at den strukturelle saldo fremadrettet kommer op på et høje-
re niveau, afhængig af landets gæld, jf. figur A.1a-b. 
   Alle lande har pligt til at gøre fremskridt for at nå deres mellemfristede 
målsætninger, idet budgetforbedringerne bør være relativt store i ’gode 
tider’ – i udgangspunktet defineret som et positivt output gab – og kan 
være mindre i ’dårlige tider’. Euro- og ERMII-landene har konkret for-
pligtet sig til et ’benchmark’-princip om årlige budgetforbedringer på 0,5 
pct. af BNP (målt på den konjunkturrensede saldo uden engangstiltag), 
jf. figur A.1a.  

Landene kan dog afvige fra disse principper i det omfang kort- og mel-
lemfristede budgetforbedringer erstattes af større strukturreformer med en 
målbar positiv effekt på den finanspolitiske holdbarhed på lang sigt. 

Aftalen fastholder, at hvis et lands underskud overstiger 3 pct. af BNP, 
så igangsættes EDP-proceduren, som har til formål at støtte landet i at få 
gennemført de nødvendige budgetforbedringer, og som indebærer politi-
ske henstillinger og – for eurolandene – i sidste ende eventuelt økonomi-
ske sanktioner. Der indføres imidlertid en øget fleksibilitet i form af en 
række moderate justeringer af procedurens regler i lyset af de praktiske 
erfaringer.  

For det første kan et land få en undtagelse, hvis en overskridelse af 3-
procentsgrænsen skyldes et år med en negativ real BNP-vækst eller en 
længere periode med vækst under den potentielle vækst. Den eksisterende 
regel giver kun undtagelse ved en kraftig recession med et realt BNP-fald 
på 2 pct. (og en mulig undtagelse ved et fald på 0,75 pct.). For det andet 
indføres der lidt længere tidsfrister i procedurens forskellige trin, så lan-
dene har bedre mulighed for at gennemføre effektive finanspolitiske tiltag 
med permanente positive budgeteffekter. 

Der indføres desuden mulighed for at revidere en given tidsfrist, så-
fremt et land har gennemført den anbefalede finanspolitiske stramning, 
men f.eks. har oplevet en uventet negativ konjunkturudvikling, der med-
fører, at underskuddet trods stramningen ikke bliver bragt ned under 3 
pct. af BNP inden for den fastsatte frist.  

Aftalen indeholder endelig en præcisering af Traktat-kriteriet om, at 
der ved vurderingen af et lands underskud i forhold til 3-procentskriteriet 
skal tages hensyn til alle ’relevante faktorer’, herunder landets økonomiske 
og budgetmæssige situation på mellemlang sigt.  
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Aftalen præciserer, at disse faktorer blandt andet kan vedrøre dels kon-
junkturforhold og politik rettet mod øget vækstpotentiale og dels indsats 
for konsolidering i tidligere gode tider og styrkelse af den finanspolitiske 
holdbarhed. Det berørte land kan desuden selv fremlægge en redegørelse 
for faktorer, som vurderes at være relevante for vurderingen af landets 
underskud. 

Der er således nu en mere eksplicit mulighed for, at et land kan få en 
undtagelse fra selve proceduren eller nogle af dens videre trin, også selv 
om budgetunderskuddet overstiger 3 pct. af BNP, jf. figur A.1b. Aftalen 
er imidlertid, at der skal foretages en balanceret økonomisk helhedsvurde-
ring af alle faktorer – herunder således også hvilke budget- og strukturpo-
litiske tiltag landet har gennemført for at styrke de offentlige finanser – og 
ikke en partiel vurdering af enkelte forhold i et land, og at underskuddet i 
givet fald fortsat skal være ’tæt på’, og kun midlertidigt overskride, 3 pct. af 
BNP. Ophævelse af proceduren vil dog udelukkende blive baseret på, om 
det faktiske underskud er bragt ned under 3 pct. af BNP.   
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3. Indenlandsk efterspørgsel 
og udenrigshandel 

 
Husholdningernes reale forbrugsdisponible indkomster skønnes at vokse med 
1,7 pct. i 2005 efter en ekstraordinært kraftig vækst på 4,6 pct. i 2004 som 
følge af indkomstskattenedsættelserne fra begyndelsen af året og Forårspakken. 
I 2006 ventes indkomststigningen at følge prisstigningerne, således at den 
reale værdi opretholdes. I 2004-2006 vil indkomststigningen dermed være 2,0 
pct. pr. år i gennemsnit, hvilket er en del mere end i perioden 1991-2003. 
Stagnationen i indkomsterne i 2006 kan bidrage til at forebygge inflations-
pres. 

Det private forbrug voksede med 4,3 pct. i 2004, hvilket især skal ses i ly-
set af den lempelige økonomiske politik. Fremgangen i 2004 er den højeste 
siden 1994 og skønnes at fortsætte i 2005 om end i et lidt mere afdæmpet 
tempo.  Det private forbrug skønnes således at vokse med ca. 3¾ pct. i år og 
2¼ pct. næste år. 

Kontantprisen for enfamiliehuse skønnes at stige med 9,0 pct. i 2005 og 
6,0 pct. i 2006. Den skønnede stigning i 2005 skal ses i lyset af forsat lempe-
lige finansieringsvilkår, mens den ventede afdæmpning af stigningstakten i 
2006 understøttes af de forudsatte rentestigninger. Boliginvesteringerne ventes 
at stige med 3,0 pct. og 2,0 pct. i henholdsvis 2005 og 2006. Fremgangen 
ventes drevet af navnlig det private boligbyggeri, blandt andet som følge af de 
kraftige kontantprisstigninger i 2004 og 2005. 
  Erhvervsinvesteringerne skønnes at vokse 6,0 pct. i år og 4,3 pct. i 2006. I 
2005 trækkes fremgangen primært af materielinvesteringerne, navnlig som 
følge af lave finansieringsomkostninger og stigende kapacitetsudnyttelse, mens 
bidraget fra bygge- og anlægsinvesteringerne ventes at tiltage i styrke i 2006. 

Eksporten af varer og tjenester ventes i 2005 og 2006 at vokse med hen-
holdsvis 4,0 pct. og 4,8 pct. Vækstudsigterne for eksporten begrænses af for-
ventninger om afdæmpet eksportmarkedsvækst i euromarkedet og tab af mar-
kedsandele. Importen ventes øget med 6,1 pct. og 4,8 pct. i henholdsvis 2005 
og 2006. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster skønnes at falde 
til 32,5 mia. kr. i 2005, hvorefter det vurderes at stige til 39,0 mia. kr. i 
2006. Hermed ventes udlandsgælden ved udgangen af 2006 at være reduceret 
til 99,5 mia. kr., svarende til 6,3 pct. af BNP.  
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3.1. Indkomster og formue 
 
Husholdningernes reale disponible indkomster 
Husholdningernes reale forbrugsdisponible indkomster skønnes at vokse 
med 1,7 pct. i 2005 efter en ekstraordinært stærk vækst på 4,6 pct. i 2004 
som følge af indkomstskattenedsættelserne fra begyndelsen af året og For-
årspakken, jf. tabel 3.1. Fremgangen i 2004 var den største siden 1995. 

I 2006 ventes husholdningernes disponible indkomster at følge pris-
stigningerne, således at den reale værdi stort set opretholdes selv med de 
høje oliepriser. Opbremsningen af de reale forbrugsdisponible indkom-
sters vækst skyldes det forudsatte ophør af suspensionen af indbetalinger-
ne til Særlig Pensionsopsparing1 og en forøgelse af nettorenteudgifterne 
som følge af gældsstiftelse og den ventede stigning i renten. 

For de tre år 2004-2006 under ét skønnes den gennemsnitlige årlige 
vækst i husholdningernes reale forbrugsdisponible indkomster dermed at 
være 2,0 pct., hvilket er en del mere end den gennemsnitlige stigning i 
årene 1991-2003 på 1,3 pct., jf. tabel 3.1. 

Stagnationen i indkomsterne i 2006 kan bidrage til at forebygge op-
hedning og inflationspres. 

  
Tabel 3.1. De reale disponible indkomster og formuen 

Gnst.       
 

91-03 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Reale disponible indkomster: -------------------------- Vækst i pct. ------------------------ 
   Husholdninger 1) ............... 1,3 0,8 1,7 2,6 4,6 1,7 -0,1 
   Samlet privat sektor...........  1,6 1,1 1,1 2,5 1,6 3,4 3,2 
   Do. korrigeret 2) ................ 1,6 0,5 0,3 2,5 2,4 3,9 2,3 
Real privat formue (ult.) 3) .... 1,6 1,8 -0,3 -1,2 1,9 5,2 4,7 

Anm.: Der deflateres med den implicitte deflator for det private forbrug, jf. bilagstabel 
B.1. Tallet for husholdningerne for 2004 er fortsat et skøn. 

1) De reale forbrugsdisponible indkomster ifølge ADAM, jf. bilagstabel B.17.  
2) Korrigeret for SP og aktieafkastskat, jf. bilagstabel B.17. 
3) Omfatter ikke aktier, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2002, appendiks 3.1, idet 

værdien af virksomhedernes kapitalapparat mv. indgår direkte i formuebegrebet. 
Kilde: ADAM’s databank og egne skøn. 
 

Mens indkomstfremgangen i 2003 navnlig skyldtes stigende ind-
komstoverførsler, er det i årene 2004-2006 i høj grad stigningen i den 

                                                 
1 Ændringer af SP-indbetalingerne påvirker ikke isoleret set livsindkomsten, fordi de er 
privat opsparing. 
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reale lønsum, der bidrager til fremgangen, mens overførelserne får afta-
gende betydning, jf. tabel 3.2. Det afspejler blandt andet voksende be-
skæftigelse og aftagende ledighed som følge af opsvinget. 
  
Tabel 3.2. Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible 
indkomst i 2003-2006 
 2003 2004 2005 2006 

-------------- Pct. ------------- Stigning i husholdningernes reale forbrugsdisponible 
indkomst 1) ...................................................................... 2,6 4,6 1,7 -0,1 
Heraf bidrag fra: --------- Pct.-enheder -------- 
 Real stigning i lønsummen2)........................................ 0,5 1,6 1,5 1,4 
 Real stigning i de samlede indkomstoverførsler mv.3) ... 1,4 0,8 0,5 0,2 
 I alt løn og overførsler ................................................ 1,9 2,4 2,0 1,6 
 Skattenedsættelser på arbejdsindkomst mv. ................. - 1,6 - - 
 Suspension af SP-indbetalingerne ............................... - 0,8 - -0,8 
 I øvrigt4) ..................................................................... 0,7 -0,2 -0,3 -0,9 

1) Jf. anmærkningen og note 1 til tabel 3.1. 
2) Ekskl. sociale bidrag og bidrag til kollektive pensionsordninger. 
3) Inkl. udbetalinger fra pensionskasser mv. 
4) Vedrører bl.a. husholdningernes nettorenteudgifter mv. (ekskl. pensionskapita-

lerne), bruttooverskuddet i enkeltmandsvirksomheder og opreguleringen af be-
løbsgrænserne på skatteskalaen i forhold til den nominelle indkomstudvikling. 

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 
Skønnene over væksten i husholdningernes indkomster i 2004 og 

2005 er sat op med henholdsvis 0,6 og 0,8 pct.-enheder i forhold til Øko-
nomisk Redegørelse, december 2004. 

Opjusteringen for 2004 skyldes blandt andet en nedadgående revision 
af husholdningernes nettorenteudgifter (ekskl. pensionskapitalerne), hvil-
ket for det første kan tilskrives, at omlægningerne af realkreditlån til lån 
med lavere rente har haft et større omfang end tidligere påregnet. For det 
andet indebærer det forhold, at en relativt stor del af realkreditlånene i 
dag består af flekslån, at de løbende renteudgifter i højere grad end førhen 
påvirkes af udviklingen i renten, som har ligget lavere end ventet. 
 Opjusteringen af indkomstfremgangen i 2005 skyldes blandt andet en 
ændret vurdering af udviklingen i personskatterne. 

For 2006 er væksten i husholdningernes reale disponible indkomst ju-
steret ned med 0,6 pct.-enheder, men som følge af opjusteringerne af 
skønnene for 2004 og 2005 er niveauet for indkomsten i 2006 højere end 
i decemberredegørelsen. 
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I alle tre år 2004-2006 påvirkes de reale disponible indkomster positivt 
af skattestoppet. 

 
Den samlede private sektors reale disponible indkomster og formue 
Også indkomsterne for den samlede private sektor stiger relativt kraftigt i 
disse år, jf. tabel 3.1 og figur 3.1a og 3.1b. 

Således skønnes den reale disponible indkomst2 i den samlede private 
sektor at vokse med 3,9 pct. i 2005 og 2,3 pct. i 2006 efter en stigning på 
2,4 pct. i 2004. 

I 2005 og navnlig 2006 ventes indkomststigningen for hele den private 
sektor dermed at blive noget større end for husholdningerne, mens det 
modsatte gjaldt i 2004. Den relativt store forskel i 2006 skyldes blandt 
andet den ventede stigning i husholdningernes nettorenteudgifter mv. 
(ekskl. pensionskapitaler), mens den samlede private sektor ventes at få 
faldende nettorenteudgifter mv. i 2006, jf. bilagstabel B.15. 
 
Figur 3.1a. Vækst i den private sektors 
reale disp. indkomst og det reale BNP 

Figur 3.1b. Vækst i den private sektors og 
husholdningernes reale disp. indkomst 
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Anm.: Den private sektors indkomst er korrigeret, og husholdningernes indkomster er 

de reale forbrugsdisponible indkomster ifølge ADAM, jf. tabel 3.1.  
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne skøn. 

 
Den private sektors samlede nettoformue3, der spiller en rolle for ud-

viklingen i det private forbrug, skønnes at vise en kraftig real vækst på 
henholdsvis 5,2 og 4,7 pct. igennem 2005 og 2006, jf. tabel 3.1. Årsager-
ne er blandt andet den stærke stigning i ejendomspriserne og bilbestanden 
samt forøgelsen af virksomhedernes kapitalapparat. 
  
                                                 
2  Korrigeret, jf. tabel 3.1. 
3 Opgjort ekskl. aktier, jf. note 3 til tabel 3.1. 
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Udviklingen i den reale disponible indkomst for typiske familier 
Typiske lønmodtagerfamilier skønnes i 2005 at få en vækst i den reale 
disponible indkomst på ½-1½ pct., jf. tabel 3.3. Indkomststigningen un-
derstøttes af den fortsat ret lave stigning i forbrugerpriserne som følge af 
blandt andet skattestoppet samt – for boligejernes vedkommende – stop-
pet for nominel stigning i ejendomsværdiskatten. 
  
Tabel 3.3. Udviklingen i den gennemsnitlige reale disponible indkomst 
for familietyper mv.   

 Gnst. 
95-03 

 
2001

 
2002

 
2003 

 
2004 

 
2005

 
2006

 ------------------------- Stigning i pct. ------------------- 
Boligejere:  
Privatansat timelønnet par ........... 0,7 0,5 1,1 0,5 5,1 1,0 -0,2 
 -”- funktionærpar........................ 1,6 1,1 1,7 1,6 5,5 1,6 0,6 
Offentligt ansat par ..................... 0,8 0,9 0,8 0,4 6,0 1,5 0,6 
Pensionistpar 1) ............................ 0,8 1,1 0,9 1,2 5,8 1,5 0,8 
Lejere:             
Privatansat timelønnet par ........... 0,9 1,4 0,8 0,4 3,6 0,6 -0,2 
Enlig timelønnet, 35 pct. ledig..... 1,3 1,5 0,9 0,5 3,2 0,5 -0,4 
Enlig pensionist1) ......................... 0,9 0,9 0,7 4,02) 0,9 1,0 0,3 
Faktisk gnst. for alle:3)....................        
Beskæftigede lønmodtagere.......... 2,0 1,3 1,6 1,8 ... . . 
Over 66-årige .............................. 1,8 1,9 1,4 0,9 ... . . 

Anm.: Beregningsmetoderne er uddybet i Finansministeriet: Fordeling og Incitamenter, 
juni 2004. Pensionisterne antages at have indkomst- og formueforhold, der be-
rettiger til at modtage den skattepligtige, supplerende pensionsydelse fra 2004. 

1) Ekskl. stigende udbetalinger fra private pensionsordninger. 
2) Den høje stigning i 2003 skyldes først og fremmest den supplerende engangs-

ydelse. I modsætning til den supplerende pensionsydelse fra 2004 blev den ikke 
medregnet i beregningsgrundlaget for boligstøtten. 

3) Baseret på en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen. Tallene er ændret i forhold til 
Økonomisk Redegørelse, december 2004 som følge af nye og forbedrede bereg-
ningsmetoder. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
I 2004 var indkomstfremgangen for lønmodtagerne ekstraordinært 

kraftig, op til 6 pct., som følge af nedsættelsen af skatten på arbejdsind-
komst (herunder beskæftigelsesfradraget) fra begyndelsen af året og For-
årspakken. 
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I 2006 ventes lønmodtagerfamiliernes indkomststigning at blive af-
dæmpet til under ¾ pct. blandt andet på grund af det forudsatte bortfald 
af suspensionen af indbetalingerne til Særlig Pensionsopsparing.4  

I de tre år 2004-2006 under ét er lønmodtagernes gennemsnitlige årli-
ge indkomststigning væsentlig større end i perioden 1995-2003.  

Skønnene over stigningen i lønmodtagernes reale disponible indkomst 
i 2005 er for boligejernes vedkommende justeret op med omkring ½ pct.-
enhed som følge af den lavere rente. Derimod opvejer nedjusteringen af 
den nominelle lønstigning og inflationen stort set hinanden. 

For pensionisterne ventes den reale disponible indkomst at vokse med 
1-1½ pct. i 2005 og omkring ½ pct. i 2006. 

Stigningen for pensionisterne i 2005 er sat op med ca. ½ pct.-enhed i 
forhold til decemberredegørelsen som følge af nedjusteringen af inflatio-
nen. I 2006 er stigningen sat en smule ned som følge af, at satsregule-
ringsprocenten i 2006 nu ventes at blive 2,0 mod et skøn på 2,1 i decem-
berredegørelsen.  

Der er gennemgående en noget større vækst i de faktiske gennemsnit for 
de reale disponible indkomster end i familietypeberegningerne. Det frem-
går af tabel 3.3’s nederste to linjer, der vedrører henholdsvis fuldtidsbe-
skæftigede lønmodtagere og de ”over 66-årige”, baseret på en stikprøve af 
befolkningen. 

For lønmodtagerne skyldes forskellen blandt andet, at der hvert år sker 
en forskydning af arbejdsstyrkens sammensætning over mod flere højtud-
dannede. 

For de ”over 66-årige” er forklaringen blandt andet, at der hvert år er 
en (netto)tilgang af personer i denne aldersgruppe med en relativt stor 
supplerende indkomst fra ATP og private pensionsordninger. 
 
3.2. Det private forbrug 
Efter en stigning på 0,8 pct. i 2003 voksede det private forbrug med 4,3 
pct. i 2004, hvilket især skal ses i lyset af den kraftige indkomstfremgang 
og faldende renter. Forbrugsvæksten i 2004 er den højeste siden 1994 og 
skønnes at fortsætte i 2005 om end i et lidt mere afdæmpet tempo. Væk-
sten i det private forbrug skønnes at blive 3¾ pct. i 2005, aftagende til 
2¼ pct. i 2006, jf. tabel 3.4. og figur 3.2. 
 

                                                 
4 Ændringer af SP-indbetalingerne påvirker som nævnt ikke isoleret set livsindkomsten, 
fordi de er privat opsparing. 
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Tabel 3.4. Realvækst i det private forbrug og udvalgte1) underkompo-
nenter 

 2005 2006 
 

2004 1992-
20042) 

2004 
Dec. Maj. Dec. Maj. 

 Mia. kr. --------------------- Realvækst i pct. --------------------- 
Detailomsætning.......... 250,7 2,3 4,8 4,0 5,0 2,4 2,7 
Heraf        
 - Fødevarer.................. 74,3 0,6 2,0 1,5 4,0 1,1 1,7 
 - Nydelsesmidler ......... 36,4 0,8 4,8 3,0 4,3 1,5 1,5 
 - Ikke-varige varer ...... 84,7 2,4 6,7 5,0 5,3 3,0 3,5 
 - Varige varer .............. 55,3 5,8 5,4 6,0 6,2 3,5 3,5 

Bilkøb ......................... 32,6 4,0 35,0 11,0 12,0 2,0 3,0 
Øvrige tjenester ........... 169,5 1,0 0,7 1,5 1,5 1,5 1,8 
Bolig ........................... 151,0 0,7 1,2 1,3 1,3 1,1 1,3 
Andet........................... 91,5 2,7 4,9 3,3 3,6 2,6 2,9 
Forbrug i alt ................ 695,3 1,8 4,3 3,2 3,7 2,0 2,3 
Forbrug, ekskl. biler .... 662,8 1,7 3,1 2,8 3,3 2,0 2,3 
Forbrug, ekskl. bolig 
og inkl. bilydelser ........ 551,4 1,9 3,4 3,1 3,7 2,3 2,6 
Forbrugskvote, pct.3) ... 91,4 94,7 91,4 92,7 92,9 94,3 95,3 

1) En fuldstændig oversigt over realvækst og vækstbidrag i det private forbrug er 
angivet i bilagstabel B.13. 

2) Gennemsnitlig stigning i årene 1992-2004. Gennemsnit for forbrugskvoten. 
3) Forbrugskvote i husholdningerne. Er givet som det private forbrug (ekskl. bolig-

forbrug og inkl. et fordelt lag af bilforbruget) i forhold til husholdningernes kort-
sigtede disponible indkomst, som denne er defineret i ADAM. 

Kilde:  ADAM´s databank og egne skøn. 
 
I forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2004 er det private forbrug 
opjusteret med 0,5 pct.-enheder i 2005 og 0,3 pct.-enheder i 2006. Opju-
steringen i 2005 skal ses i lyset af den meget kraftige vækst i slutningen af 
2004 (der trods en opbremsning i begyndelsen af i år indebærer et betyde-
lig teknisk ”overhæng” i 2005), samt højere boligpriser og lavere renter 
end lagt til grund i decemberredegørelsen.  

I 2006 er det specielt lavere renter og højere boligpriser, som har givet 
anledning til en mindre opjustering i forhold til december. 
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Figur 3.2a. Det private forbrug Figur 3.2b. Forbrugskvote i husholdnin-
gerne 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Forbrugskvote og indkomstudvikling frem mod 2006 
Husholdningernes reale disponible indkomst skønnes at vokse moderat i 
2005 og stagnere i 2006 efter den markante fremgang i 2004 (se tabel 
3.1)5. Prognosen indebærer dermed en stigende forbrugskvote i hushold-
ningerne i 2005 og 2006, således at husholdningernes forbrugskvote i 
2006 kommer en smule op over sit historiske gennemsnit, jf. figur 3.2b. 
Stigningen i husholdningernes forbrugskvote fra det forholdsvis lave ni-
veau i 2004 skal ses i lyset af den kraftige indkomstfremgang i 2004 og 
stigende formuer.    

Formuekvoten (dvs. formue-indkomst forholdet) steg således i 2004 
og ventes at vokse yderligere i år og næste år, jf. figur 3.3b. Stigningen skal 
specielt ses i lyset af den stigende boligformue, der understøtter en højere 
forbrugstilbøjelighed. Forbrugskvoten har historisk set fulgt formuekvo-
ten. 

På trods af solid vækst i det private forbrug sidste år og udsigt til pæn 
vækst i både 2005 og 2006 forventes den private sektors finansielle opspa-
ring positiv i perioden, jf. figur 3.3a. 
 

                                                 
5 Der henvises til afsnit 3.1 ”Indkomster og formue” for forhold vedrørende indkomst-
begreber (blandt andet tabel 3.1.).  
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Figur 3.3a. Finansiel opsparing  Figur 3.3b. Formuekvote og forbrugskvote 
i privat sektor  
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Anm.: Forbrugskvoten i husholdningerne er defineret ud fra den forbrugsbestemmende 
formue i ADAM, jf. tabel 3.4. Formuekvoten angiver formue i pct. af disponibel 
indkomst i den private sektor. 

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

Den aktuelle udvikling 
Nationalregnskabet for 4. kvartal viste en real vækst i forbruget i forhold 
til 3. kvartal på 2,9 pct. efter en stigning på 1,0 pct. i 3. kvartal og 1,1 
pct. i 2. kvartal (sæsonkorrigeret). Siden 3. kvartal 2003 er det reale for-
brug vokset med over 8 pct. eller i gennemsnit 1,3 pct. pr. kvartal. Det 
svarer til en stigning på 45 mia.kr. i faste priser og godt 66 mia.kr. i lø-
bende priser. 

Det er specielt de konjunkturfølsomme forbrugskompo-
nenter, der har trukket fremgangen, idet fx købet af biler, hvidevarer, 
elektronik, møbler mm. er gået markant frem. Forbruget af telekommu-
nikationsydelser mv. (bl.a. mobiltelefoni) bidrager imidlertid også til 
fremgangen.  
 
Detailomsætning, forbrugertillid og bilsalg 
Forbrugertilliden steg i månederne efter annonceringen af Forårspakken 
og har i store træk holdt niveauet siden, jf. figur 3.4a. Efter at have toppet 
hen over 4. kvartal 2004 faldt forbrugertilliden lidt tilbage i starten af 
2005 og ligger nu på omkring 5-8 point. Man skal tilbage til tiden inden 
Pinsepakken for at finde et højere niveau for forbrugertilliden. 

Detailomsætningen samt antallet af nyregistrerede personbiler i hus-
holdningerne er ligeledes faldet moderat tilbage i 1. kvartal, hvilket imid-
lertid skal ses i lyset af den særdeles kraftige fremgang i 4. kvartal 2004 i 
forhold til 3. kvartal 2004. Således voksede detailomsætningsindekset 
med 4,1 pct. i 4. kvartal sidste år og faldt 1,4 pct. i 1. kvartal i år, mens 
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antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne tilsvarende steg 
11,4 pct. i 4. kvartal og er omtrent uændret i 1. kvartal i år.  
 
Figur 3.4a. Forbrugertillid Figur 3.4b. Detailomsætningsindeks 
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Anm.: Sæsonkorrigeret.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Det samlede forbrug ser dermed ud til at falde lidt tilbage i 1. kvartal, 
hvilket som nævnt skal ses i lyset af den kraftige fremgang i 4. kvartal 
2004 og derfor mere har karakter af en ”normalisering” og tilbagevenden 
til mere holdbare vækstrater end en egentlig tilbagegang.  

For hele 2005 skønnes en vækst i det samlede forbrug af detailhandels-
varer på ca. 5 pct., jf. tabel 3.4.  

Bilkøbet voksede iflg. nationalregnskabet med 35 pct. sidste år, hvilket 
siden 1970 kun er overgået i 1994 (+75 pct.) og 1983 (+44,4 pct.). Der 
ventes en mere afdæmpet fremgang gennem 2005, hvilket blandt andet 
skal ses i lyset af et fald i starten af året (februar og marts) og forholdsvis 
store stigninger i usercosts (specielt benzinpriser). Bilkøbet skønnes samlet 
at stige med 12 pct. i 2005 og 3 pct. i 2006, jf. figur 3.5a-b.  

Udviklingen i bilkøbet i 2004 afspejler formentlig delvist indhentning 
efter en periode i begyndelsen af 2003 med et meget lavt antal af nyregi-
streringer, men vurderes især at være et resultat af fremgangen i hushold-
ningernes reale disponible indkomst i 2004.  
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Figur 3.5a. Bilkøb i husholdningerne  Figur 3.5b. Bilkøb og usercost  
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Anm.: I beregningen af usercost (her de samlede kapital- og driftsomkostninger) er der 
taget udgangspunkt i nationalregnskabets detaljerede opgørelse af husholdnin-
gernes brændstofforbrug, udgifter til reparation og vedligeholdelse af køretøjer, 
udgifter til autoforsikring, vægtafgifter, bilbeholdning, afskrivning på bilbehold-
ningen samt relevante udlånsrenter i pengeinstitutterne, inflation og skatteregler. 
Afskrivningen repræsenterer værditab i forhold til anskaffelsesprisen, og det anta-
ges at en ny bil er afskrevet helt efter 14½ år, jf. Økonomisk Redegørelse, december 
2002, s. 76 ff.  

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Boligejernes låntagning og finansielle forhold 
Husholdningernes rentebyrde, der sammenvejer betydningen af større 
finansiel nettogæld, ændrede skatteregler og finansieringsomkostninger 
(som følge af ændringer i renten) steg i 1999 og 2000 – blandt andet som 
følge af ændrede fradragsregler, der var en del af Pinsepakken. Rentebyr-
den har været faldende de senere år, som følge af et faldende renteniveau, 
og lå i 2004 ikke væsentligt over gennemsnittet fra 1980-2004, jf. figur 
3.6a. 

Låntagningen er imidlertid steget, og husholdningernes finansielle net-
togæld6 er øget. Stigningen i husholdningernes finansielle nettogæld skal 
ses i sammenhæng med, at aktivsiden også er vokset, blandt andet i kraft 
af stigende huspriser og placering i pensionsordninger. Pensionsformuen 
efter skat er således øget markant i 1990’erne, således at den i dag udgør 
omkring 50 pct. af BNP. 

Samtidig er værdien af husholdningernes boligformue (brutto) næsten 
fordoblet siden midten af 1990’erne målt i forhold til husholdningernes 
disponible indkomst, jf. figur 3.6b.  
 
                                                 
6 Den finansielle nettogæld er opgjort som finansielle nettoaktiver ekskl. pensionsformu-
en. 
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Figur 3.6a. Rentebyrde og finansiel netto-
gæld i husholdningerne i pct. af disponi-
bel indkomst 

Figur 3.6b. Boligformue i pct. af hushold-
ningernes disponible indkomst 
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Anm.: Rentebyrden er opgjort som husholdningernes nettorentebetalinger efter skat i 
procent af husholdningers disponible indkomst. Husholdningernes finansielle 
nettogæld er opgjort som summen af obligationsbeholdningen (netto), tilgodeha-
vender i pengeinstitutter (netto) samt lån i udenlandske pengeinstitutter (netto) 
mv. i den private ikke-finansielle sektor (ekskl. selskaber). Definitionen afviger 
lidt fra den anvendte i tabel 3.2. Den finansielle nettogæld er ekskl. aktier.  

Kilde:  ADAM’s databank samt egne beregninger. 
 
Boligejernes nuværende formueposition synes at være mindst lige så 

solid som gennem det meste af 1990’erne. Således var andelen af boligeje-
re med negativ nettoformue7 i 2003 mindre end i både 1990, 1995 og 
1999, jf. tabel 3.5 og boks 3.1. Udbygningen af arbejdsmarkedspensioner-
ne, som ikke indregnes i nettoformuebegrebet, trækker også i retning af 
en forbedring af boligejernes samlede formueposition. 

Det er navnlig blandt førstegangskøbere, at formuepositionen er nega-
tiv. Førstegangskøbere er således typisk yngre mennesker, der hverken har 
opnået formuegevinster via stigende huspriser, afdraget særlig meget på 
realkreditgælden eller har opbygget større pensionsaktiver. I 2003 var det 
skønsmæssigt ca. 53 pct. af førstegangskøberne8, der havde en negativ 
nettoformue. Det kan sammenlignes med, at kun ca. 25 pct. af boligejer-
ne under ét havde negativ nettoformue i 2003. Siden sidste halvdel af 
1990’erne er formuepositionen imidlertid styrket blandt førstegangskø-
berne. I 1995 og 1998 var der således henholdsvis ca. 61 pct. og ca. 70 

                                                 
7 Nettoformuen defineres som værdien ved den offentlige ejendomsvurdering plus finan-
sielle nettoaktiver, inkl. noterede danske aktier og ekskl. pensionsformue. 
8 En førstegangskøber er defineret som en boligejer i et givet år, der ikke var boligejer de 
to foregående år. 
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pct. af førstegangskøberne, der havde negativ nettoformue mod de nævn-
te ca. 53 pct. i 2003, jf. tabel 3.5.  
 
Tabel 3.5. Boligejernes formueposition, 1990-2003 
 1990 1995 1998 2003 
  ------ Andel af boligejere med negativ nettoformue, pct. --------- 
Alle............................. 26,6 30,3 31,2 25,4 
Førstegangskøbere ...... 61,0 60,7 70,1 52,8 
Hovedstadsområdet .... 24,7 27,0 25,3 13,5 
25-29-årige................. 54,8 55,7 61,8 51,6 
30-39-årige................. 43,0 49,1 50,0 41,6 
 

Anm.:  Boligejernes nettoformue defineres her som den offentlige ejendomsvurdering 
plus finansielle nettoaktiver, inkl. aktier noteret i Danmark, men eksklusive pen-
sionsformuen. Førstegangskøbere er defineret som en boligejer, som ikke i de to 
foregående år har haft status af boligejer. Hovedstadsområdet dækker København 
og Frederiksberg kommuner samt Københavns-, Frederiksborgs- og  Roskilde 
amter. 

Kilde: Udtræk fra lovmodellen samt egne beregninger. 
 
Førstegangskøberne skal som nævnt typisk findes i de yngre alders-

grupper og det er specielt i disse grupper, at der er høje andele med nega-
tiv formueposition. Der er imidlertid også sket en betydelig forbedring for 
de yngre aldersgrupper siden midten og slutningen af 1990,erne, jf. tabel 
3.5. 

Opdeles boligejerne på hovedstadsregionen hhv. resten af landet indi-
kerer undersøgelsen, at der er færre i hovedstadsområdet med negativ 
nettoformue end i resten af landet. Således havde ca. 13 pct. af boligejer-
ne i hovedstadsområdet i 2003 negativ nettoformue, mens ca. 30 pct. af 
boligejerne i resten af landet i 2003 havde negativ nettoformue.  

Selvom formuepositionen dermed ser ud til at være styrket har udbre-
delsen af finansiering med variabel rente og den stigende bruttogæld 
imidlertid betydet, at boligejernes økonomi er blevet mere følsom over for 
renteændringer.  

 For en almindelig LO-familie med en bruttoindkomst på ca. 550.000 
kr. og en realkreditgæld på 1,3 mio. kr. med variabel rente og uden af-
dragsfrihed, vil en stigning i renten på 1 pct.-enhed eksempelvis kunne 
reducere rådighedsbeløbet efter skat og boligudgifter med knap 2 pct.9 

                                                 
9 En LO-familie (110A, jf. Fordeling og incitamenter 2004,  bilagstabel B.14), der er 1. 
års ejere med 100 pct. belåning og et rentetilpasningslån (uden afdragsfrihed) med årlig 
rentefastsættelse primo året med en effektiv rente ved låneoptagelsen på 2,21 pct. p.a. 
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For førstegangskøbere, som har sat sig hårdt, kan renteforhøjelser derfor 
have mærkbare konsekvenser for de kortsigtede forbrugsmuligheder.  

Den stigende rentefølsomhed skal imidlertid ses i lyset af større fleksi-
bilitet i finansieringen i form af mange nye låneformer, som har vundet 
betydelig udbredelse de seneste år, jf. figur 3.7a-b. Udbredelsen af rente-
tilpasningslån er således vokset betydeligt og udgør ultimo 1. kvartal 2005 
knap halvdelen af de udestående lån.  

Nye låneformer bidrager blandt andet til større valgfrihed i placeringen 
af opsparingen samt – på det seneste – også større sikkerhed mod rente-
stigninger (udbredelsen af nye lån med indbygget renteloft). Hertil kom-
mer værdien af, at boligejerne har en højere grad af fleksibilitet i forhold 
til placeringen af realkreditgælden på rentekurven.  
 
Figur 3.7a. Lånefordeling ult. 1. kvt. 1999  Figur 3.7b. Lånefordeling ult. 1. kvt. 2005 

FFR 97 pct.

RTL 3 pct.

 

FFR 48 pct.
RTL 29 pct.

RTL afdragsfrie 19 pct.

FFR afdragsfrie 4 pct.

 

Anm.: FFR og RTL refererer til hhv. fastforrentede lån og rentetilpasningslån. I figur 
3.7b. er låneformer med indbygget renteloft indeholdt i rentetilpasningslånene. 
Det skønnes, at andelen af lånetyper med indbygget renteloft ult. 1. kvartal 2005 
udgjorde ca. 4 pct. af den samlede udestående lånemasse for ejerboliger. 

Kilde: Realkreditrådet, Nationalbanken og egne beregninger. 
 

Konverteringsaktiviteten og bruttoudlånet i 1. kvartal 2005 ligger hi-
storisk højt, og udbredelsen af nye låneformer går stærkt og kan under-
støtte forbrugsvæksten i prognoseperioden, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 
2004, boks 3.2 og figur 3.8b i afsnit 3.3. 

Der er stadig meget få tvangsauktioner, hvilket sammen med en lav re-
stanceprocent i realkreditinstitutterne afspejler den forholdsvis sunde 
økonomi blandt boligejerne. Det bidrager sammen med den lave rente 
også til at understøtte forbrugsvæksten. 
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Boks 3.1. Boligejernes formueposition i perioden 1987-2003 baseret på 
udtræk fra lovmodellen 

Boligejernes nettoformue defineres her som den offentlige ejendomsvurdering plus finan-
sielle nettoaktiver, inkl. aktier noteret i Danmark, men eksklusive pensionsformuen. 

Udviklingen i boligejernes nettoformue i perioden 1987-2003 (fordelt på 5-pct. frakti-
ler) peger ikke umiddelbart i retning af, at boligejernes formueposition er blevet forværret 
siden 1990. Således er den andel af boligejerne, der har negativ nettoformue, mindre i 
2003 end i årene 1990, 1995 og 1999, jf. figur a-b. 

 
Figur a. Boligejernes nettoformue fordelt 
på 5-pct. fraktiler, udvalgte år siden 1987 

Figur b. Boligejernes nettoformue fordelt 
på 4.-8. fraktil, udvalgte år siden 1987 
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Anm.:  Nettoformue opdelt på 5-pct. fraktiler. I figur a vises af grafiske hensyn ikke den 
  20.-fraktilværdi. Figur b er et udsnit af figur a for fraktilværdierne 4-8. 
Kilde:  Udtræk fra lovmodellen og egne beregninger. 
 
1987 var det år, hvor den laveste andel af boligejerne havde negativ nettoformue (ca. 20 
pct. svarende til den 4. 5-pct. fraktil i figur b), jf. figur b. Andelen steg frem til 1995, 
hvorefter andelen af boligejere med negativ nettoformue er faldet. Det skal blandt andet 
ses i lyset af udviklingen i boligpriserne i perioden samt betydningen af Pinsepakken. 
Stigningen i andelen af boligejere med negativ nettoformue fra 1987 til 1990 skal blandt 
andet ses i lyset af faldet i boligpriserne i den periode. 
Det er i gruppen med de laveste indkomster, at andelen med negativ nettoformue er 
mindst, jf. figur c. Således er der i gruppen med en bruttoindkomst i intervallet 214.000 – 
304.000 kr. (2. decil) kun ca. 13 pct. med negativ nettoformue, mens gruppen med en 
bruttoindkomst i intervallet 508.000 – 558.000 kr. (6. decil) har den største andel med 
negativ formue (godt 30 pct.).  Det afspejler blandt andet, at ældre, som har opbygget sin 
formue, typisk har relativ lav indkomst, og at mindre bruttoindkomst giver færre lånemu-
ligheder (og forbrugsmuligheder).   
Det er specielt gruppen af 25-29-årige og 30-39-årige, som har de laveste nettoformuer, 
mens det typisk er de ældre aldersgrupper (50+), som har de største nettoformuer, jf. figur 
d. 
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Boks 3.1. Boligejernes formueposition i perioden 1987-2003 baseret på 
udtræk fra lovmodellen (fortsat) 

Figur c. Nettoformue for udvalgte ind-
komstdeciler, 2003.  

Figur d. Nettoformue efter aldersgrupper, 
2003. 
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Anm.: I figur c er nettoformuen i 2003 fordelt på deciler af bruttoindkomsten vist for 1.-19. fraktil 
af nettoformuen, idet 20. fraktil er udeladt af grafiske hensyn. I figur d er nettoformuen i 
2003 fordelt på aldersintervaller vist for 1.-19. fraktil af nettoformuen. 

Kilde: Udtræk fra lovmodellen og egne beregninger. 
 
Førstegangskøbere (defineret som en boligejer, som ikke i de to foregående år har haft status af 
boligejer) er generelt mindre formuende end de øvrige boligejere (dvs. har en mindre nettoformue), 
jf. figur e. Førstegangskøbernes formueposition er forbedret siden 1998, jf. figur f.  I 1998 var der 
således ca. 70 pct. af førstegangskøberne, som havde negativ nettoformue, mens det i 2003 tilsvaren-
de kun var ca. 53 pct. Førstegangskøberne er mindre formuende end de øvrige boligejere, men en 
større andel af førstegangskøberne har positiv nettoformue i 2003 end i slutningen af 1990’erne.  
 
Figur e. Nettoformue for 1. gangs bolig-
købere hhv. ikke-1. gangs boligkøbere, 
2003 

Figur f. Nettoformue for 1. gangs bolig-
købere, 1995-2003 

-750

-250

250

750

1.250

1.750

2.250

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
-750

-250

250

750

1.250

1.750

2.250

Førstegangskøbere Ikke-førstegangskøbere

Tusinde kr. Tusinde kr.

 

-300

-200

-100

0

100

200

300

8 9 10 11 12 13 14 15

-300

-200

-100

0

100

200

300

03 02 01 00 99 98 95

Tusinde kr. Tusinde kr.

1998

2003

 
Anm.: Figur f viser udviklingen over tid for førstegangskøbere. 
Kilde: Udtræk fra lovmodellen og egne beregninger. 
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3.3. Boligmarkedet 
 
Kontantprisen 
Kontantprisen for enfamiliehuse ventes at stige med 9,0 pct. i 2005 og 6,0 
pct. i 2006. I forhold til decemberredegørelsen er der tale om en opjuste-
ring af den skønnede årsstigningstakt på 4,0 og 3,0 pct.-enheder i hen-
holdsvis 2005 og 2006. 

Prisstigningstakten accelererede igennem 2004, og for året som helhed 
voksede kontantprisen med 9,1 pct. efter mere beskedne vækstrater på 3-4 
pct. i 2002 og 2003, jf. figur 3.8a. Ifølge Realkreditrådet er den gennem-
snitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse steget med knap 12 
pct. i første kvartal 2005. De kraftige stigninger i kontantprisen synes 
dermed at fortsætte videre ind i 2005. 
 
Figur 3.8a. Årsstigningstakten i kontant-
prisen for enfamiliehuse 

Figur 3.8b. Bruttoudlån i ejerboliger og 
fritidshuse 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion for kontantprisen i figur 3.8a. De stiplede linjer i figur 

3.8a angiver årsniveauer for stigningstakten. I figur 3.8b er vist Realkreditrådets 
opgørelse over bruttoudlån til ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper. 
Bruttoudlånet er opgjort som nettonyudlånet plus overførsler samt ekstraordinæ-
re indfrielser. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Realkreditrådet og egne skøn. 
 
Den stærke boligefterspørgsel og stigningen i kontantprisen skyldes 

navnlig favorable vilkår for finansiering af ejerboliger. Renterne er således 
på et historisk lavt niveau, og den ventede opgang i renterne er indtil vi-
dere udeblevet, hvilket er en væsentlig årsag til opjusteringen af skønnet 
for 2005 i forhold til decemberredegørelsen. Desuden understøttes bolig-
efterspørgslen af en pæn fremgang i husholdningernes reale disponible 
indkomster, faldende ledighed samt fastfrysningen af ejendomsværdiskat-
ten i forbindelse med skattestoppet. 
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Boligefterspørgslen synes også understøttet af nye lånetyper på marke-
det for realkredit, herunder lån med variabel rente, (eventuelt kombineret 
med et renteloft) og lån med afdragsfrihed i en periode på op til 10 år. 
Udbredelsen af de nye låneformer er sket hurtigt, og de traditionelle fast-
forrentede lån udgør en stadig mindre andel af realkreditinstitutternes 
bruttoudlån, jf. figur 3.8b. De nye lånetyper giver fordele i form af øget 
fleksibilitet på realkreditmarkedet, men indebærer typisk større risici for 
låntager, jf. kapitel 3.2. 

Den forventede afdæmpning af stigningstakten i kontantpriserne i 
2006 skal ses i sammenhæng med de forudsatte renteforhøjelser, og at 
fremgangen i husholdningernes reale disponible indkomster ventes at 
være væsentlig mere moderat end i 2004 og 2005. Desuden vil forøget 
nybyggeri gradvist bidrage til at dæmpe væksten i priserne på ejerboliger. 

I navnlig hovedstadsregionen kan det dog være vanskeligt at øge bo-
ligmassen på grund af begrænsninger for etagebyggeri, begrænset adgang 
til ubebyggede arealer m.v., og nybyggeriet er på den baggrund vokset 
langsommere end i resten af landet siden midten af 1990’erne, jf. figur 
3.9a. Det bidrager til, at priserne på ejerboliger i hovedstadsregionen er 
steget hurtigere end i det øvrige land, og at kontantprisudviklingen i regi-
onen i højere grad er bestemt af efterspørgselsforhold, jf. figur 3.9b.10 
 
Figur 3.9a. Påbegyndelser af ejerboliger Figur 3.9b. Priser for parcel- og rækkehu-

se 
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Anm.: Hovedstadsregionen angiver København og Frederiksberg samt Københavns, 

Frederiksborg og Roskilde amt. I figur 3.9b er tal for 2004 ikke medtaget på 
grund af et usikkert datagrundlag. 

Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Statistik. 
 

                                                 
10 Forskelle i økonomisk vækst, øget tilflytning til hovedstadsområdet mv. bidrager også 
til den uensartede regionale udvikling i kontantpriserne. 
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Boliginvesteringerne 
Boliginvesteringerne ventes at stige med 3 pct. og 2 pct. i henholdsvis 
2005 og 2006, jf. figur 3.10a. I forhold til decemberredegørelsen er der 
tale om en opjustering på 5 pct.-enheder i 2005 og 1 pct.-enhed i 2006. 
 
Figur 3.10a. Boliginvesteringerne og det 
påbegyndte etageareal 

Figur 3.10b. Tilsagn og påbegyndelser i 
det støttede boligbyggeri 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion for påbegyndt etageareal. De senest offentliggjorte tal for 

det påbegyndte etageareal er behæftet med betydelig usikkerhed som følge af for-
sinkede og uregelmæssige indberetninger til Bygnings- og Boligregistret. I figur 
3.10b er tilsagn og påbegyndelser vist som 12 måneders glidende gennemsnit, og 
der er medtaget almene familie-, ungdoms- og ældreboliger samt støttede andels-
boliger, dvs. ekskl. støttede private lejeboliger. 

Kilde: Danmarks Statistik og Socialministeriet. 
 

Boliginvesteringerne er steget markant siden 2001 og er nu på det hø-
jeste niveau i næsten 30 år. Fremgangen har blandt andet været drevet af 
et ekstraordinært højt påbegyndelsesomfang inden for det støttede bolig-
byggeri i navnlig 2002, jf. figur 3.10b og boks 3.2. Det afspejler en øget 
tilskyndelse i kommunerne til at igangsætte nybyggeri af almene boliger, 
blandt andet som følge af den midlertidige nedsættelse af det kommunale 
grundkapitalindskud og de periodevise muligheder for lånefinansiering af 
grundkapitalindskuddet.11 
 
 

                                                 
11 Grundkapitalindskuddet, som udgør kommunernes andel af finansieringen af almene 
boliger, har været nedsat fra 14 pct. til 7 pct. siden 15. juni 2001. Ifølge den nuværende 
ordning hæves grundkapitalindskuddet atter til 14 pct. pr. 1. januar 2006.  Som led i 
Forårspakken har den automatiske låneadgang til finansiering af grundkapitalindskuddet 
senest været i kraft for tilsagn afgivet i perioden 16. marts 2004 til 1. september 2004 
med påbegyndelse senest 1. januar 2005. 
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Boks 3.2. Boliginvesteringerne og det støttede boligbyggeri 
 

Nybyggeriet af boliger består af støttet boligbyggeri og ikke-støttet boligbyggeri. Antallet 
af påbegyndelser er samlet set steget fra godt 20.000 boliger i 2001 til ca. 26.000 boliger 
i 2004, jf. tabel a. Bortset fra 2002, hvor påbegyndelsesomfanget inden for det støttede 
boligbyggeri var ekstraordinært højt, har det ikke-støttede boligbyggeri udgjort 60-70 
pct. af det samlede antal påbegyndte boliger årligt.  

 
Tabel a. Påbegyndt nybyggeri af boliger 

 2001 2002 2003 2004
 -------------- Antal påbegyndelser --------------

Nybyggeri ............................................ 20.800 22.950 25.950 25.000
 ---------- Andel af påbegyndelser i pct. ------- 
Støttede boliger .................................... 36 53 37 33
Ikke-støttede boliger............................. 64 47 63 67

 

Anm.: Skøn for 2004. 
Kilde: Socialministeriet. 
 
Nybyggeriet har i perioden 2001-2004 udgjort 50-60 pct. af de samlede boliginvesterin-
ger, mens den resterende del omfatter hovedreparationer og forbedringer af eksisterende 
boliger, jf. tabel b. Der findes ikke præcise oplysninger for, hvor stor en andel af aktivi-
tetsvirkningen af nybyggeriet, der kan henføres til henholdsvis det støttede og det ikke-
støttede boligbyggeri. Det kan med nogen usikkerhed anslås, at det støttede boligbyggeri 
i 2001 og 2004 udgjorde knap 30 pct. af den samlede aktivitet fra nybyggeriet, mens 
andelen var ca. 40 pct. i 2002 og 2003. Den højere andel i 2002 skyldes det høje påbe-
gyndelsesomfang inden for det støttede boligbyggeri samme år med afledte aktivitets-
virkninger videre ind i 2003, idet de gennemsnitlige byggetider for støttet boligbyggeri 
ligger på op mod et år. Det støttede boligbyggeri udgør en mindre andel af nybyggeriet 
målt ved aktiviteten frem for antallet af påbegyndelser, idet den gennemsnitlige bygge-
omkostning pr. støttet bolig er noget mindre end pr. ikke-støttet bolig. 
 
Tabel b. Skønsmæssig dekomponering af boliginvesteringerne 

 2001 2002 2003 2004
 -------------- Mia. kr., 1995-priser -------------
Boliginvesteringer................................ 46,2 49,0 54,5 60,4
 ------- Andel af boliginvesteringer, pct. ------ 
Nybyggeri ........................................... 54 53 56 58
- Heraf støttede boliger1) ...................... 29 40 38 28
- Heraf ikke-støttede boliger1) .............. 71 60 62 72
Hovedreparationer mv.2) ...................... 46 47 44 42

 

1) I beregningerne antages en gennemsnitlig byggetid på ½-1 år. 
2) Andelen er beregnet ud fra produktionsværdien tillagt moms. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Efter et fald i 2004 ventes antallet af påbegyndte støttede boliger at sti-
ge en smule i 2005, jf. tabel 3.6. Det skyldes blandt andet, at fremryk-
ningsinitiativerne, som blev vedtaget i forbindelse med Forårspakken, 
forventes at øge antallet af påbegyndte private ungdomsboliger og private 
udlejningsboliger i 2005. 
 
Tabel 3.6. Antal påbegyndelser inden for det støttede boligbyggeri 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 -------------------- Antal påbegyndte boliger ------------------- 
Almene familieboliger ................ 2.200 4.550 3.550 2.300 3.100 2.400 
Almene ungdomsboliger............. 800 950 550 500 950 500 
Almene ældreboliger................... 3.500 6.000 4.550 4.100 3.450 3.000 
Selvejende ældreboliger............... - 50 100 100 200 250 
Handicapboliger......................... - - - 300 400 300 
Private andelsboliger................... 950 700 750 450 350 - 
Private ungdomsboliger .............. - - - 100 1.250 1.000 
Private udlejningsboliger ............ - - - 500 1.800 800 
Støttet boligbyggeri, i alt ............ 7.450 12.250 9.500 8.350 11.500 8.250 
- Heraf sfa. regeringsinitiativer .... - 5.300 4.900 3.100 2.850 1.800 
 

Anm.: Antallet af påbegyndelser er for perioden 2001-04 baseret på de faktiske påbe-
gyndelsestal. Profilen for de påbegyndte støttede boliger som følge af regerings-
initiativer kan navnlig henføres til nedsættelse af grundkapitalindskuddet, den 
periodevis automatiske lånefinansiering, fremrykningsinitiativer mv. 

Kilde: Socialministeriet. 
 
Ophøret af den midlertidige nedsættelse af grundkapitalindskuddet og 

fremrykningsinitiativerne i Forårspakken påvirker det støttede boligbyg-
geri i 2006. Påbegyndelsesomfanget i 2006 ventes således at stabilisere sig 
på omkring 8.000 støttede boliger. Stigningen i antallet af påbegyndte 
støttede boliger i 2005 i forhold til året før ventes dog at give udslag i 
afledte aktivitetsvirkninger ind i 2006, idet de gennemsnitlige byggetider 
for støttet boligbyggeri ligger på op til et år. 

Nybyggeriet af private ikke-støttede boliger er steget markant i 2004, 
hvilket antyder, at der er gode incitamenter for private til at bygge nye 
boliger. Det skyldes primært de betydelige stigninger i kontantprisen på 
ejerboliger relativt til omkostningen ved at bygge nyt, jf. figur 3.11a. 
Fremgangen i det ikke-støttede boligbyggeri i 2005 og 2006 er kraftigere 
end lagt til grund i decemberredegørelsen, hvilket bidrager til opjusterin-
gen af skønnet for boliginvesteringerne. Det skyldes blandt andet opjuste-
ringen af den ventede prisstigningstakt for ejerboliger fremadrettet. 

Opjusteringen af skønnet for boliginvesteringerne i 2005 skal også ses i 
lyset af stormen i januar 2005. Selvom stormen ikke har påført skader i 
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nær samme omfang som orkanen i december 1999, ventes en stigning i 
hovedreparationer af boliger i første halvår 2005. Det bidrager isoleret set 
positivt til udviklingen i boliginvesteringerne i indeværende år. 

Den fortsat pæne fremgang i boligbyggeriet afspejles også i indikato-
rerne for boligbyggeriet. Indikatorerne for ordrebeholdningen for bolig-
byggeriet og den sammensatte konjunkturindikator for bygge- og anlægs-
sektoren har vist en klart opadgående tendens siden første halvår 2003, og 
begge ligger nu markant over deres historiske gennemsnit, jf. figur 3.11b. 
Samtidig er ledigheden inden for byggefagene meget lav, og lønstignin-
gerne er på vej op fra et lavt niveau, jf. kapitel 4. 
 
Figur 3.11a. Boliginvesteringerne og den 
relative kontantpris for enfamiliehuse 

Figur 3.11b. Konjunkturindikator for 
bygge- og anlægssektoren 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion for boligbyggeriets ordrebeholdning i figur 3.11b. Den 

stiplede linje i figur 3.11b angiver gennemsnittet for den sammensatte konjunk-
turindikator for bygge- og anlægssektoren i perioden 1998-2004. 

Kilde: ADAM’s databank og Danmarks Statistik. 
 
3.4. Erhvervsinvesteringer  
Efter en stigning på 2,9 pct. i 2004 ventes de samlede erhvervsinvesterin-
ger at stige med 6,1 pct. og 4,3 pct. i henholdsvis 2005 og 2006, jf. tabel 
3.7. I forhold til redegørelsen i december er det en opjustering på 1,3 
pct.-enheder i 2005, mens skønnet for 2006 er uændret. Det er dermed 
fortsat vurderingen, at erhvervsinvesteringerne er en af de væsentlige 
vækstdrivende kræfter i prognoseperioden. 
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Tabel 3.7. Private erhvervsinvesteringer 
  

2004 
Gnst. 
94-04 

 
2005 

 
2006 

 Mia. 95-kr. ------------ Årlig realvækst i pct. -----------
Samlede erhvervsinvest. .......... 209,3 6,1 6,1 4,3 
- heraf materiel ...................... 171,0 7,9 7,0 4,0 
- heraf bygninger og anlæg .... 38,1 0,7 2,0 2,0 
Konjunkturfølsomme inv. 1) ... 170,6 7,0 7,2 5,2 
- heraf materiel ...................... 149,1 7,5 7,7 4,5 
- heraf bygninger og anlæg .... 21,3 4,3 3,5 10,2 
Særlige investeringer 2) ............ 38,7 2,9 1,2 0,4 

1)  Fortrinsvis byerhvervenes investeringer. Der ses således bort fra f.eks. investerin-
ger i skibe, fly og platforme, der i mindre grad er konjunkturfølsomme. 

2)  Fortrinsvis investeringer i energisektoren, transport og kommunikation. 
Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger og skøn. 
 

Efter et fald i første kvartal 2004 er erhvervsinvesteringerne steget be-
tydeligt igennem den resterende del af året, navnlig som følge af fremgang 
i materielinvesteringerne. Ved indgangen til 2005 ligger niveauet for de 
samlede erhvervsinvesteringer tæt på det ventede niveau for året som hel-
hed, og opjusteringen af skønnet for 2005 skal blandt andet ses i lyset 
heraf. Dertil kommer, at de tidligere forudsatte rentestigninger hidtil er 
udeblevet. Bankernes udlånsrente er således fortsat historisk lav, og virk-
somhedernes finansieringsforhold skønnes at være favorable gennem hele 
året. Endvidere vurderes den stigende kapacitetsudnyttelse, som afspejles i 
outputgabet gennem prognoseperioden, at øge virksomhedernes tilskyn-
delse til at foretage yderligere investeringer, jf. figur 3.12a. 

Billedet af materielinvesteringerne som den primære drivkraft bag den 
skønnede fremgang i de samlede erhvervsinvesteringer i indeværende år 
fastholdes i forhold til decemberredegørelsen. Den forventede opgang i 
materielinvesteringerne understøttes i nogen grad af de seneste oplysnin-
ger om importen af maskiner og andet kapitaludstyr, som efter et svagt 
fald mod slutningen af 2004 igen har vist en stigende tendens i de første 
måneder af 2005, jf. figur 3.12b. Der er dog en række risikomomenter, 
der kan medvirke til, at virksomhederne er tilbageholdende med at fore-
tage yderligere investeringer. En kraftigere lønudvikling i Danmark end i 
udlandet og den stigende effektive kronekurs kan således have negative 
afsmittende virkning på investeringslysten i de konkurrenceudsatte er-
hverv. Dertil kommer en fortsat svag vækst på eksportmarkedet i Tysk-
land og høje og volatile oliepriser. 
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Figur 3.12a. Investeringskvote i den priva-
te sektor og outputgab 

Figur 3.12b. Import af investeringsgoder 
og materielinvesteringer ekskl. skibe og fly
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Anm.: Investeringskvoten er i løbende priser og angiver investeringerne i den private 
sektor i forhold til bruttoværditilvæksten. I figur 3.12b er vist sæsonkorrigerede 
tal og tremåneders glidende gennemsnit. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, egne beregninger og skøn. 
 
Væksten i materielinvesteringerne ventes at aftage en smule i 2006, i 

takt med at den forudsatte opgang i realrenterne indtræffer. Det afspejles 
også i stagnationen i investeringskvoten for materielinvesteringerne i 2006 
efter en mindre stigning i 2005. Investeringskvoten er opgjort i nominelle 
termer, og faldende priser på ny teknologi, herunder navnlig it-relaterede 
produkter, har betydet en relativt svag udvikling i investeringskvoten for 
materielinvesteringer siden begyndelsen af 1990’erne. Opgjort i reale ter-
mer ventes materielinvesteringerne at stige hurtigere end produktionen og 
beskæftigelsen i prognoseperioden, jf. figur 3.13a.12 

                                                 
12 Svarende til en forøgelse af de kapitaluddybende investeringer. 
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Figur 3.13a. Investeringskvoter i den 
private sektor 

Figur 3.13b. Påbegyndt erhvervsbyggeri 
og konjunkturfølsomme byggeinvesterin-
ger 
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Anm.: Investeringskvoterne angiver investeringerne i den private sektor i forhold til 
bruttoværditilvæksten. Den optrukne linje angiver investeringskvoter i løbende 
priser, mens den stiplede linje angiver investeringskvoter i faste priser. Egen sæ-
sonkorrektion for påbegyndt etageareal. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne skøn. 
 
Efter omfattende historiske revisioner i Nationalregnskabet viser opgø-

relsen et betydeligt fald i bygge- og anlægsinvesteringerne siden 2001. Det 
er vurderingen, at udviklingen nu er vendt til en svag opgang i bygge- og 
anlægsinvesteringerne i 2005, hvilket blandt andet understøttes af en pæn 
stigning i fjerde kvartal 2004, som primært er drevet af fremgang i er-
hvervsbyggeriet. Flere indikatorer peger i retning af, at stigningen i er-
hvervsbyggeriet vil tage til i styrke i løbet af 2005. Antallet af ledige byg-
ninger til erhvervsbrug er faldet siden midten af 2004 og videre ind i før-
ste kvartal 2005, jf. Ejendomsforeningen Danmark. Det gælder både for 
kontorer, detailhandels- samt lager- og produktionslokaler. Faldet i ud-
buddet af ledige erhvervsbygninger skal ses i lyset af stigende beskæftigelse 
inden for serviceerhvervene. Fortsat opgang i beskæftigelsen inden for 
serviceerhvervene understøtter den skønnede fremgang i erhvervsbyggeriet 
igennem prognoseperioden. 

Den seneste fremgang i erhvervsbyggeriet afspejles i nogen grad i byg-
gestatistikken. Faldet i det påbegyndte erhvervsbyggeri siden udgangen af 
2003 synes nu at være afløst af stagnation i fjerde kvartal 2004, jf. figur 
3.13b. De først offentliggjorte tal for byggevirksomheden i første kvartal 
2005 viser dog et relativt kraftigt fald i det påbegyndte erhvervsbyggeri. 
Det kan ikke udelukkes, at stormen i januar 2005 har medført reparati-
onsarbejde af bygninger og anlæg, som i nogen grad har fortrængt påbe-
gyndelsen af andet byggeri. Byggestatistikken skal dog fortolkes varsomt, 
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fordi det påbegyndte etageareal erfaringsmæssigt opjusteres betydeligt på 
grund af uregelmæssige og forsinkede indberetninger til Bygnings- og 
Boligregistret. 
 
3.5. Udenrigshandel, betalingsbalance og udlandsgæld 
På globalt niveau skønnes væksten til godt 4 pct. i 2005 og 2006 efter 
rekord høj vækst på 5 pct. i 2004. Det er fortsat USA og Asien, der træk-
ker væksten på verdensplan, mens der er en mere afdæmpet udvikling i 
euroområdet, herunder navnlig i Tyskland, Italien, Holland og Portugal. 

Den skønnede vækst på eksportmarkederne i 2005 og 2006 er nedju-
steret i forhold til vurderingen i december. Nedjusteringen kan henføres 
til den afdæmpede vækst i euroområdet, hvor det særligt er den lave akti-
vitet i Tyskland, der har negative konsekvenser for eksportmulighederne. 
Situationen i euroområdet opvejes kun i mindre grad af de fortsat pæne 
vækstudsigter i Norden, Storbritannien, USA og Kina, jf. kapitel 2. Mar-
kedsvæksten for industrieksporten skønnes at blive på 6,5 pct. i 2005, 
hvorefter den ventes at stige til 6,8 pct. i 2006 blandt andet i takt med, at 
aktiviteten i Tyskland styrkes.  

Samlet ventes eksporten at vokse med 4,0 pct. og 4,8 pct. i henholds-
vis 2005 og 2006, hvilket er en nedjustering på henholdsvis 1,4 og 0,1 
pct.-enheder i forhold til vurderingen i december, jf. tabel 3.8.  
 
Tabel 3.8 Eksport- og importvækst, pct. 
 2003 2004 2005 2006 
   Dec. Maj. Dec. Maj. 
Eksport  -1,6 4,0 5,4 4,0 4,9 4,8 
Import -1,4 7,4 6,1 6,0 5,0 4,8 
Vækstbidrag  -0,1 -1,4 -0,1 -0,8 0,1 0,0 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Den kvartalsvise vækst i eksporten af varer og tjenester var 0,9 pct i 
fjerde kvartal 2004 (efter sæsonkorrektion). Eksporten voksede dermed 
samlet set med 4,0 pct. i 2004, hvilket er 1,6 pct.-enheder mindre end 
ventet i decemberredegørelsen. Den lavere vækst skyldes den skuffende 
udvikling i dele af euroområdet samt et tab af markedsandele, der dog 
delvist skal ses på baggrund af tidligere års markedsandelsgevinster. 

Væksten i importen trækkes i øjeblikket specielt af den stærke inden-
landske efterspørgsel. Importen steg således med 7,4 pct. i 2004 trods en 
vis opbremsning i slutningen af året. Der ventes en vækst i importen på 
6,1 pct. i 2005, hvilket er stort set uændret i forhold til decembervurde-
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ringen, da lavere importtræk fra den ventede langsommere vækst i ekspor-
ten opvejes af en kraftigere stigning i den indenlandske efterspørgsel. Som 
følge af en mere afdæmpet udvikling i privatforbruget og investeringerne 
vurderes importvæksten i 2006 at aftage til 4,8 pct.  

Nettoeksportens bidrag til væksten i BNP var i 2004 på -1,4 pct.-
enheder. På baggrund af den ventede udvikling i eksporten og importen 
vurderes vækstbidraget at blive på -0,9 pct.-enheder i 2005, mens der 
ventes et omtrent neutralt bidrag i 2006. 

Saldoen på vare- og tjenestebalancen blev i 2004 på 73,9 mia. kr. Det 
var 18,1 mia. kr. lavere end ventet i december, hvilket skyldes forskyd-
ningen i efterspørgselssammensætningen over mod det indenlandske for-
brug og den langsommere vækst i eksporten. Overskuddet på vare- og 
tjenestebalancen ventes at blive på 69,5 mia. kr. og 73,5 mia. kr. i hen-
holdsvis 2005 og 2006. 

På betalingsbalancen blev det lavere end ventede overskud på vare- og 
tjenesteposterne delvist opvejet af nettooverførslerne til udlandet, der var 
mindre end skønnet. Således var overskuddet på betalingsbalancens lø-
bende poster i 2004 på 37,0 mia. kr. eller 6,2 mia. kr. mindre end ventet. 
Som følge af forskydningen i efterspørgselssammensætningen er over-
skuddet nedjusteret i 2005 og 2006 til henholdsvis 32,5 mia. kr. og 39,0 
mia. kr. Udlandsgælden kan dermed reduceres til 6,3 pct. af BNP ultimo 
2006. 
 
Udviklingen i eksporten 
Væksten i industrieksporten blev på 3,9 pct. i 2004 og dermed 2,1 pct.-
enheder mindre end vurderet i decemberredegørelsen. Eksportmarkeds-
væksten ventes at aftage i 2005 og herefter stige igen i 2006. Væksten i 
industrieksporten skønnes til 4,0 pct. og 5,0 pct. i henholdsvis 2005 og 
2006, jf. figur 3.14a.  
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Figur 3.14a. Eksport af industrivarer Figur 3.14b. Vækst i industriens eksport-
markedsandele 
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Anm.: Markedsandelen i det pågældende land er opgjort som dansk industrieksport til 
landet i forhold til landets samlede vareimport (begge i værdier). 

Kilde:  Ecowin, Danmarks Statistik og ADAM’s databank. 
 
Industrien har dermed tabt eksportmarkedsandele i 2003 og 2004, jf. 

tabel 3.9. Udviklingen skal ses i lyset af den forværrede lønkonkurren-
ceevne, som afspejler relativt høje danske lønstigninger og navnlig svæk-
kelsen af dollaren overfor euroen (og dermed kronen) siden 2001. Tabet 
af markedsandele skal samtidig ses på baggrund af de tidligere opnåede 
gevinster. Navnlig i 2001 og 2002, hvor de internationale konjunkturer 
var svage, vandt dansk industri eksportmarkedsandele.  

 
Tabel 3.9. Udviklingen i industrieksportens markedsandele og lønkon-
kurrenceevne  
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 ------------------------------ Stigning, pct. --------------------------

Eksportmarkedsvækst ..... 6,3 13,1 0,1 1,4 4,1 7,5 6,5 6,8 
Industrieksport............... 8,5 15,0 5,1 5,4 -3,2 3,9 4,0 5,0 
Markedsandele ............... 2,1 1,7 4,9 3,9 -7,0 -3,3 -2,3 -1,7 
Arb.omk. pr. time: .........  
- Danmark ..................... 4,5 4,4 4,0 5,3 4,0 3,4 3,2 3,7 
- Udlandet...................... 2,7 3,6 3,1 3,1 3,1 2,6 2,9 3,1 
Effektiv kronekurs .......... -1,7 -4,0 1,3 0,9 3,6 1,0 0,3 0,0 
Lønkonkurrenceevne...... -0,1 3,4 -2,2 -3,0 -4,3 -1,4 -0,6 -0,6 

Kilde: EU-kommissionen, OECD, BLS og egne beregninger på ADAM. 
 
I 2004 er der tabt markedsandele i blandt andet Tyskland, Norge, Sve-

rige og USA, jf. figur 3.14b. Gevinsterne i årene op til 2003 betyder dog, 
at udviklingen set over perioden fra 2000 til 2004 er mere afbalanceret. 
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Høj vækst og kapacitetspres som følge af høj indenlandsk efterspørgsel 
kan give anledning til tab af markedsandele. På baggrund af de seneste års 
konkurrenceevneforringelser og tiltagende kapacitetsudnyttelse ventes 
markedsandelene derfor også at falde i 2005 og 2006 – dog i aftagende 
grad. 

Målt ved enhedslønomkostningerne for økonomien som helhed er 
konkurrenceevnen svækket marginalt over for euroområdet de seneste år, 
jf. figur 3.15a. Denne udvikling ventes i et vist omfang at fortsætte i 2005 
og 2006. Svækkelsen kan henføres til højere lønstigninger i Danmark end 
i euroområdet, som dog delvist opvejes af en lidt højere dansk produktivi-
tetsvækst. I de senere år er konkurrenceevnen endvidere svækket kraftigt i 
forhold til USA på grund af dollarens depreciering. Som følge af et mere 
stabilt forløb for dollarkursen ventes udviklingen dog at være mere neu-
tral i 2005 og 2006.  

 
Figur 3.15a. Enhedslønomkostninger Figur 3.15b. Eksport af søtransport 
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Anm.: Enhedslønomkostningerne er i samme valuta, og euroområdet er vejet efter effek-
tiv kronekurs-vægte. 

Kilde: OECD, ADAM’s databank og egne beregning 
 
I 2004 blev væksten i den danske vareeksport (i værdier) begrænset af 

den lave indenlandske vækst i Tyskland, men samtidig blev den positivt 
påvirket af pæne konjunkturer i Sverige og Storbritannien. Den lave dol-
lar bidrog endvidere til, at den værdimæssige eksport til USA var stort set 
uændret i forhold til 2003. Ligeledes betød et fald i eksporten af elektrisk 
strøm til Norge, at den samlede eksport til Norge var omtrent uændret til 
trods for den høje vækst i norsk økonomi.   
 Den relativt høje vækst i verdenshandlen gav en kraftig vækst på 14,2 
pct. i eksporten af søtransport (i mængder) i 2004, jf. figur 3.15b. På bag-
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grund af fortsat pæn global vækst ventes eksporten af søtransport at vokse 
med 6,5 pct. i både 2005 og 2006. 

Vareeksporten voksede samlet set med 4,1 pct. i 2004, og væksten ven-
tes i indeværende år at falde til 3,4 pct. for herefter at stige til 4,3 pct. i 
2006, jf. figur 3.16a. Energieksporten skønnes at stige med 6,0 pct. og 
5,0 pct. i henholdsvis 2005 og 2006 og ventes dermed at vokse hurtigere 
end den samlede vareeksport. Landbrugseksporten, som begrænses af 
produktionskapaciteten, ventes derimod at udvise lavere vækstrater på 1,0 
pct. og 2,0 pct. i henholdsvis 2005 og 2006. 
 Tjenesteeksporten voksede med 5,3 pct. i 2004. Væksten var i høj grad 
drevet af den markante udvikling i eksporten af søtransport, mens der var 
et fald i turisteksporten og eksporten af øvrige tjenester. I 2005 og 2006 
ventes vækstraterne i disse komponenter igen at blive positive, således at 
tjenesteeksporten vil vokse med henholdsvis 5,9 pct. og 6,4 pct., jf. figur 
3.16b. I lyset af den lavere markedsvækst er skønnene dog nedjusteret i 
forhold til decembervurderingen.  
 Væksten i den samlede eksport ventes at stige fra 4,0 pct. i 2005 til 4,8 
pct. i 2006.  

Kilde:  ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Udviklingen i importen 
Importen trækkes i større grad end tidligere af den indenlandske efter-
spørgsel og i mindre grad af eksporten. I 2004 var det specielt importen af 
biler og jern- og metalvarer, der bidrog positivt til vækstraten i vareimpor-
ten. På tjenestesiden var der samtidig en betydelig vækst i importen af 
søtransport, hvilket skal ses i sammenhæng med den øgede verdenshandel 
og den hurtigt voksende eksport af søtransport. 

Figur 3.16a. Eksport og import af varer Figur 3.16b. Eksport og import af tjene-
ster 
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I 2004 voksede vareimporten med 7,4 pct., hvilket var 0,9 pct.-
enheder lavere end ventet. Omvendt voksede importen af tjenester hurti-
gere end forudsagt, men samlet set var væksten i importen i 2004 mindre 
end skønnet i december. 

Importen af varer (i værdier) fra EU-landene voksede i 2004 lang-
sommere end den samlede vareimport. Samtidig voksede importen af 
varer fra USA betydeligt hurtigere, hvilket skal ses på baggrund af den 
lave dollarkurs. Vareimporten fra Kina voksede igen markant, men den 
udgør dog fortsat en beskeden andel af den samlede danske import, jf. 
boks 3.3.  

Væksten i importen af forarbejdede varer (i mængder) vurderes at blive 
på 7,0 pct. og 5,5 pct. i henholdsvis 2005 og 2006. Trods væksten i den 
indenlandske efterspørgsel er der tale om en mindre nedjustering af skøn-
nene, der blandt andet kan henføres til et lavere niveau i importen ved 
udgangen af 2004 end tidligere ventet. Dertil kommer de lavere forvent-
ninger til industrieksporten, som typisk har et stort indirekte importind-
hold. 

Vareimporten ventes samlet at vokse med 6,3 pct. og 5,3 pct. i hen-
holdsvis 2005 og 2006, jf. figur 3.16a. Den aftagende profil kan henføres 
til den samlede efterspørgsel, som forudses at blive mere afdæmpet.  

Danske turisters forbrug i udlandet (turistimport) vurderes på bag-
grund af forventningerne til væksten i privatforbruget og dets sammen-
sætning at vokse med 6,5 pct. og 4,0 pct. i henholdsvis 2005 og 2006.  
Væksten i importen af øvrige tjenester ventes at blive på 5,1 pct. og 2,8 
pct. i henholdsvis 2005 og 2006. Samlet set skønnes importen af tjenester 
at vokse med 5,4 pct. i indeværende år og 3,1 pct. i 2006, jf. figur 3.16b. 

I 2005 og 2006 vurderes den samlede import af varer og tjenester at 
vokse med henholdsvis 6,1 pct. og 4,8 pct.  
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Boks 3.3. Samhandel med Kina 
Dansk samhandel med Kina er vokset markant siden slutningen af 1990’erne i takt med Kinas be-
gyndende industrialisering, landets WTO-medlemskab og ophævelsen af Multifiberaftalen, der 
begrænsede kinesisk eksport af beklædning.  
 Siden 1999 er værdien af importen af varer fra Kina omtrent fordoblet, mens værdien af vareeks-
porten til Kina er vokset med mere end 150 pct. Det er hovedsageligt industrivarer, såsom maskiner, 
kemiske produkter og medicinalvarer, der eksporteres til Kina, mens importen består af forbrugsva-
rer, herunder hovedsageligt beklædning samt delkomponenter og færdigvarer i tilknytning til elek-
tronikindustrien. Ifølge udenrigshandelsstatistikken udgjorde vareeksporten til Kina 6,0 mia. kr. i 
2004, mens vareimporten var på 16,1 mia. kr. Det svarer til et underskud i varehandlen med Kina på 
0,7 pct. af BNP.  
 Som andel af den samlede danske handel med varer er varehandlen med Kina dog fortsat beske-
den. I 2004 blev der importeret varer fra Kina, svarende til 4,0 pct. af den samlede danske vareim-
port. Samtidig udgjorde vareeksporten til Kina 1,3 pct. af den samlede eksport af varer. 
 Handlen med Kina er i betalingsbalancestatistikken fordelt på varer og tjenester for perioden 
1999-2003. Underskuddet over for Kina i handlen med varer opvejes delvist af et overskud i tjene-
stehandlen. Overskuddet kan primært henføres til eksporten af søtransport. I 2003 var der et samlet 
underskud i handlen med Kina på ca. 0,2 pct. af BNP, jf. figur a.  
 En betydelig del af Kinas udenrigshandel gennemløber endvidere Hongkong. Ser man på den 
danske vare- og tjenestehandel med Kina og Hongkong under ét, er der omtrent balance. 
 Dansk vareimport fra Asien har som andel af den samlede import været relativ konstant fra 1988 
til 2004. Den underliggende sammensætning er imidlertid ændret, idet importen fra Kina har været 
voksende som andel af den samlede import, mens importen fra Japan har været aftagende, jf. figur b.  
 Den danske beholdning af direkte investeringer i Kina er vokset lidt hurtigere end den samlede 
danske beholdning af udgående investeringer. Beholdningen i Kina er dog fortsat beskeden. Som 
andel af BNP er investeringerne i Kina således vokset fra 0,16 pct. i 1998 til 0,31 pct. i 2003. Det 
svarer til henholdsvis 0,8 og 1,1 pct. af de samlede danske investeringer i udlandet. I 2004 investere-
de danske virksomheder yderligere 267 mio. kr. i Kina (brutto), svarende til 0,1 pct. af de private 
bruttoinvesteringer. Beholdningen af investeringer fordeler sig omtrent ligeligt mellem fremstillings- 
og servicesektoren. 
  
Figur a. Vare- henholdsvis vare og tjeneste 
balancen over for Kina, pct. af BNP 

Figur b. Vareimport fra Asien som andel 
af samlet import af varer 
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Anm.:  Asien-11 inkluderer Indien, Thailand, Indonesien, Malaysia, Singapore, Philippi-

nerne, Kina, Sydkorea, Japan, Taiwan og Hongkong.  
Kilde:  Danmarks Statistik, udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken og egne be-

regninger. 
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Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgælden 
Overskuddet på vare- og tjenestebalancen blev på 73,9 mia. kr. i 2004. I 
2005 og 2006 skønnes overskuddet at blive på henholdsvis 69,5 mia. kr. 
og 73,5 mia. kr., svarende til henholdsvis 4,6 og 4,7 pct. af BNP, jf. tabel 
3.10. Skønnene er væsentligt nedjusteret i forhold til vurderingen i de-
cember, hvilket primært skyldes forskydningen i efterspørgselssammen-
sætningen over mod det indenlandske forbrug. Overskuddet svækkes 
yderligere i 2005, men rettes op igen i 2006, fordi eksportvæksten ventes 
at stige, mens den indenlandske efterspørgselsvækst afdæmpes. Stigende 
bytteforhold, blandt andet som følge af de høje energipriser, bidrager 
fortsat positivt til vare- og tjenestebalancen i 2005. Bytteforholdet ventes 
omtrent uændret i 2006.  
 
Tabel 3.10. Betalingsbalancens løbende poster 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 --------------------------------  Mia. kr.  -------------------------------
Handelsbalancen .......... 35,2 40,9 48,1 45,8 50,2 40,7 33,2 29,6
- Landbrugsvarer .......... 38,3 40,3 45,6 41,6 38,3 37,7 37,9 39,1
- Energivarer ................ 3,8 8,0 4,9 7,9 8,5 10,4 12,5 8,7
- Industrivarer .............. -9,6 -6,3 1,8 2,3 8,3 -4,6 -14,2 -14,7
- Andre varer ................ 2,7 -1,2 -4,2 -6,0 -5,0 -2,8 -2,9 -3,5
Tjenestebalancen.......... 22,6 35,3 37,4 31,1 35,9 33,2 36,3 43,8
- Turister...................... 0,0 1,3 2,3 1,7 0,3 -0,5 -1,5 -1,6
- Søtransport ................ 12,8 22,2 19,6 19,6 21,9 26,0 29,8 35,7
- Øvrige........................ 9,9 11,8 15,5 9,8 13,7 7,6 7,9 9,7
Vare- og tjenestebal. .... 57,8 76,2 85,5 76,9 86,1 73,9 69,5 73,5
Do. i pct. af BNP ......... 4,8 6,0 6,5 5,7 6,2 5,1 4,6 4,7
Formueindk., netto ..... -18,1 -32,9 -24,6 -26,9 -16,5 -12,1 -11,0 -7,0
EU-betalinger, netto..... -2,0 -3,7 -2,8 -5,6 -5,3 -5,6 -6,0 -7,0
Andre løbende overf.  -16,5 -21,0 -18,0 -14,1 -18,2 -20,4 -20,0 -20,5
Løbende poster, i alt..... 21,2 18,6 40,1 30,3 46,1 35,8 32,5 39,0
Do. i pct. af BNP ......... 1,8 1,5 3,0 2,2 3,3 2,5 2,1 2,5

Anm.: Siden offentliggørelsen af det seneste nationalregnskab er overskuddet på beta-
lingsbalancen for 2004 oprevideret til 37,0 mia. kr. 

Kilde:  ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

I 2004 udviste saldoen på betalingsbalancens løbende poster et over-
skud på 37,0 mia. kr. Overskuddet ventes i indeværende år at blive på 
32,5 mia. kr., mens det i 2006 skønnes til 39,0 mia. kr. Det svarer til et 
overskud på betalingsbalancen i 2005 og 2006 på henholdsvis 2,1 og 2,5 
pct. af BNP. Fusioner og eventuelle større investeringer inden for rederi-
erhvervet kan dog give anledning til forskydninger i saldoen på betalings-
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balancen. Der er tale om markant nedjusterede forventninger, som pri-
mært kan henføres til den lavere ventede saldo på vare- og tjenestebalan-
cen. I forhold til decembervurderingen er det i høj grad ændringen i 
sammensætningen af den samlede efterspørgsel, som påvirker nettoeks-
porten. De ventede skøn for efterspørgselssammensætningen i retningen 
af større privatforbrug og lavere eksport siden december, skønnes isoleret 
set at reducere overskuddet med op imod 10 mia. kr.  

Overførslerne af nettoformueindkomsterne til udlandet, der består af 
nettorenter og –udbytter til udlandet, mindskes som udgangspunkt i takt 
med, at udlandsgælden falder. Ændret porteføljesammensætning kan dog 
påvirke dette mønster. Som følge af de lavere renteskøn er disse overførs-
ler nedjusteret i 2005 og 2006 i forhold til decemberskønnet, hvilket bi-
drager til at forøge overskuddet. Den positive nettoeksport af olie betyder 
endvidere, at overskuddet på de løbende poster forøges af de høje oliepri-
ser. Virkningen opvejes dog delvist af stigende overførsler af udbytter til 
udlandet, idet en betydelig del af den danske energiproduktion er uden-
landsk ejet. 
  Udlandsgælden (Danmarks nettopassiver over for udlandet) udgjorde 
ultimo 2004 166,0 mia. kr., svarende til 11,5 pct. af BNP. Det var 23 
mia. kr. mere end vurderet i decemberredegørelsen, hvilket kan henføres 
til det lavere overskud på betalingsbalancen og til betydelige kursregule-
ringer. Den lave rente og de heraf høje obligationskurser betød således en 
væsentlig kursgevinst i udlandets favør i 2004. Den høje gæld i 2004 og 
nedjusteringen af overskuddet på betalingsbalancen indebærer en vis op-
justering af udlandsgælden i 2005 og 2006. Endvidere betyder den lavere 
rente, at der i 2005 igen ventes en kursregulering i udlandets favør, som 
således også bidrager til en opjustering. Dermed ventes udlandsgælden at 
være på 138,5 mia. kr. og 99,5 mia. kr. ved udgangen af henholdsvis 
2005 og 2006. Dette svarer til henholdsvis 9,2 og 6,3 pct. af BNP, jf. 
tabel 3.11.  
 
Tabel 3.11. Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgælden 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 ------------------------------- Mia. kr. ---------------------------------- 

Løbende poster, i alt ...... 21,2 18,6 40,1 30,3 46,1 35,8 32,5 39,0
Do. i pct. af BNP........... 1,8 1,5 3,0 2,2 3,3 2,5 2,1 2,5
Ulandsgæld, ultimo........ 152,0 218,0 224,0 227,0 178,0 166,0 138,5 99,5
Do. i pct. af BNP........... -12,6 -17,0 -16,9 -16,8 -12,8 -11,5 -9,2 -6,3
Værdireguleringer .......... 111,8 -84,6 -46,1 -33,3 2,9 -23,8 -5,0 0,0
Anm.: Udlandsgælden opgøres som udlandets nettofordringer på Danmark. 
Kilde:  ADAM’s databank og egne beregninger. 
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4. Produktion, arbejdsmarked, 
løn og priser 

 
Væksten i BNP ventes at ligge på 2,4 pct. i 2005, hvilket svarer til væksten i 
2004. I 2006 ventes en mindre afdæmpning af væksten til 2,2 pct. I forhold til 
decembervurderingen er væksten uændret i 2005 og opjusteret en anelse i 2006. 
Væksten trækkes på linje med 2004 af den indenlandske efterspørgsel i 2005, 
herunder især privatforbruget, mens nettoeksporten fortsat ventes at give et nega-
tivt vækstbidrag i 2005. Den lidt svagere vækst i 2006 afspejler en afdæmpning 
af væksten i den indenlandske efterspørgsel. Vækstbidraget fra nettoeksporten er 
neutralt i 2006. 

Beskæftigelsen, der på årsbasis steg 3.000 personer fra 2003 til 2004, skønnes 
at stige ca. 17.000 personer i 2005 og 13.000 personer i 2006, hvilket samlet set 
svarer til det ventede i decemberredegørelsen. Beskæftigelsesfremgangen i 2005 og 
2006 skal ses på baggrund af den ventede aktivitetsvækst. Forventningen om 
højere beskæftigelse understøttes af en samlet set gunstig udvikling i tillidsindika-
torerne for erhvervene. 

Arbejdsstyrken steg 8.000 personer fra 2003 til 2004. Det er lagt til grund, at 
arbejdsstyrken i 2005 og 2006 er omtrent uændret. 

Den registrerede ledighed er faldet fra 184.000 personer i december 2003 til 
164.000 personer i marts 2005. I den resterende del af 2005 og i 2006 ventes en 
fortsat nedgang i ledigheden, om end nedgangen i 2006 afdæmpes i forhold til 
2005. Ledigheden skønnes på årsbasis til 158.000 personer i 2005 og 147.000 
personer i 2006. Hvor nedgangen i ledigheden i 2004 delvist havde udgangs-
punkt i øget aktivering, afspejler den ventede nedgang i ledigheden i 2005 og 
2006 et stigende beskæftigelsesomfang. 

Lønstigningerne på det private arbejdsmarked var 2,8 pct. i 2004. I 2005 og 
2006 ventes lønstigningstakten at stige til hhv. 3,1 pct. og 3,7 pct. i takt med det 
ventede fald i ledigheden og tiltagende inflation fra det aktuelt lave niveau. I den 
offentlige sektor er lønstigningstakterne forudsat til 2,7 pct. og 3,3 pct. for hen-
holdsvis 2005 og 2006 i overensstemmelse med de overenskomstbestemte rammer. 

Inflationen ventes at stige fra 1,2 pct. i 2004 til 1,5 pct. i 2005 og 1,9 pct. i 
2006. Den stigende inflation skal ses i sammenhæng med et tiltagende inden-
landsk inflationspres. De høje oliepriser bidrager især i 2005 til højere inflation. 
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4.1. Produktion 
Siden midten af 2003 har den kvartalsvise vækst været forholdsvis stabil 
og typisk over 2 pct. i annualiserede vækstrater, jf. figur 4.1a. Opgjort på 
årsniveau er BNP-væksten dermed tiltaget fra 0,7 pct. i 2003 til 2,4 pct. i 
2004. Det moderate opsving skønnes at fortsætte i 2005 og 2006, hvor 
BNP-væksten ventes at blive henholdsvis 2,4 pct. og 2.2 pct. Vækstskøn-
net for 2005 er uændret i forhold til decembervurderingen, mens skønnet 
for 2006 er opjusteret marginalt med 0,1 pct.-enhed. 

 
Figur 4.1a. Kvartalsudvikling i BNP Figur 4.1b. Vækstbidrag til BNP 
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Anm.: I figur 4.1a vises den kvartalsvise (sæsonkorrigerede) udvikling i BNP, det forud-
satte forløb til 2005 samt de annualiserede kvartalsvise vækstrater (baseret på na-
tionalregnskabstallene for 4. kvartal 2004). I figur 4.1b angiver tallene øverst i fi-
guren BNP-væksten for det pågældende år. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Opsvinget har været drevet af fremgang i den indenlandske efterspørg-

sel, herunder navnlig privatforbruget, jf. figur 4.1b. Væksten i den inden-
landske efterspørgsel er således steget fra 0,9 pct. i 2003 til 3,9 pct. i 
2004. Det skal blandt andet ses i lyset af nedsættelse af skatten på arbejds-
indkomst i begyndelsen af 2004, Forårspakken samt gunstige finansie-
ringsforhold. Væksten i den indenlandske efterspørgsel i 2004 har ført til 
en markant importvækst. Vækstbidraget fra nettoeksporten kan således 
opgøres til -1,4 pct.-enheder i 2004. 

Den høje vækst i den indenlandske efterspørgsel skønnes at fortsætte i 
2005. Det skyldes primært et fortsat højt vækstbidrag fra privatforbruget, 
blandt andet på baggrund af lave renter, høj vækst i boligpriserne og skat-
tenedsættelser i 2004. Samtidig medvirker de lave renter til øget vækst i 
erhvervsinvesteringerne. Vækstbidraget fra nettoeksporten er fortsat nega-
tivt men forøges en anelse i kraft af lidt lavere importvækst. Samlet er 
væksten i BNP i 2005 på linje med udviklingen i 2004. 
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For 2006 skønnes nettoeksporten at give et svagt positivt vækstbidrag, 
hvilket afspejler lidt større vækst på eksportmarkederne og en mere af-
dæmpet vækst i den indenlandske efterspørgsel, som sænker import-
væksten. Med en vis afdæmpning af den indenlandske efterspørgsel er det 
i stigende grad eksporten, som trækker væksten, blandt andet understøttet 
af det ventede moderate opsving i euroområdet. 

Opjusteringen af væksten i 2006 i forhold til december skal navnlig ses 
i sammenhæng med et lidt højere vækstbidrag fra privatforbruget i lyset af 
den langsommere rentestigning. 

På produktionssiden kommer det største bidrag til væksten i både 
2005 og 2006 fra de private serviceerhverv, jf. tabel 4.1. Væksten i ser-
viceerhvervene afspejler i vidt omfang udviklingen i den indenlandske 
efterspørgsel, herunder særligt privatforbruget. I forhold til december-
vurderingen er væksten i serviceerhvervene opjusteret en smule. 

 
Tabel 4.1. Vækst i produktionen (BVT) fordelt på erhverv 
 2005 2006 
 

Andel 

Gnst. 
1980-
2004 

2004 

Dec. Maj Dec. Maj 

  ------------------ Realvækst i pct. ------------------- 
Samlet produktion (BVT) .......... 100 1,8 1,9 2,3 2,2 2,0 2,1 
Heraf        
  Landbrug ................................. 3,6 2,6 4,8 1,7 4,0 1,8 2,4 
  Udvinding af olie og gas mv. .... 1,5 30,1 5,3 4,2 0,3 -2,7 -7,6 
  Bygge- og anlægsvirksomhed .... 4,6 0,2 4,9 1,3 2,4 2,5 2,7 
  Industri mv. ............................. 17,4 1,0 -3,2 2,1 1,5 2,1 2,3 
  Private serviceerhverv ............... 45,5 2,4 3,0 3,0 3,0 2,5 2,7 
  Offentlige tjenester................... 20,4 1,2 -0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 
  Øvrige erhverv ......................... 7,0 2,2 11,1 4,7 4,0 4,7 4,5 
  Privat sektor ............................. 78,6 2,0 2,5 2,9 2,8 2,5 2,6 
  Private byerhverv...................... 67,6 1,8 1,5 2,7 2,6 2,4 2,6 
BNP-vækst.................................  1,8 2,4 2,4 2,4 2,1 2,2 

Anm.: Øvrige erhverv omfatter søtransport, boligbenyttelse og imputerede finansielle 
tjenester. Private byerhverv er eksklusive søtransport, boligbenyttelse og impute-
rede fin. tjenester. Andelene er beregnet i forhold til BVT i faste priser i 2004. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

I industrien ventes – efter nogle år med svag eller aftagende aktivitet – 
en vis fremgang i produktionen med vækstrater tiltagende til godt 2 pct. i 
2006. Det skal blandet andet ses i sammenhæng med en mere gunstig 
udvikling i industrieksporten. 

For bygge- og anlægssektoren gav de forskellige boligpolitiske initiati-
ver og fremrykning af offentlige investeringer en relativ kraftig vækst i 
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2004, mens væksten i 2005 som følge af faldende private anlægsinveste-
ringer er noget mindre. Modsat bidrager en forholdsvis kraftig vækst i de 
private anlægsinvesteringer til lidt højere vækst i bygge- og anlægssektoren 
i 2006. 

Samlet set skønnes produktionen i de private byerhverv at vokse med 
2,6 pct. i både 2005 og 2006. I forhold til decembervurderingen er der 
tale om en mindre opjustering af væksten i 2006. 

For de private byerhverv forventes en opgang i produktivitetsvæksten 
fra 1,3 pct. i 2004 til 1,6 pct. i 2005 og 1,9 pct. i 2006, jf. tabel 4.2. Væk-
sten i mandeproduktiviteten i 2005 og 2006 under ét ligger dermed lidt 
højere end den gennemsnitlige produktivitetsvækst siden 1980. Den høje-
re produktivitetsvækst i 2005 og 2006 afspejler blandt andet øget kapaci-
tetsudnyttelse. 
 
Tabel 4.2. Mandeproduktiviteten 
 2005 2006 
 

Gnst. 
1980-02 

2004 
Dec. Maj Dec. Maj 

 ----------------------------------- Pct. --------------------------------- 
Samlet......................... 1,5 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 
  Privat sektor .............. 1,9 2,5 1,9 2,0 2,0 2,0 
  Private byerhverv....... 1,5 1,3 1,6 1,6 1,8 1,9 

Anm.: Produktivitetsvæksten er beregnet ud fra BVT per beskæftiget (ifølge national-
regnskabet). 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
4.2. Beskæftigelse, arbejdsstyrke, ledighed og kapacitetspres 
Den samlede beskæftigelse steg ifølge de seneste nationalregnskabstal med 
3.000 personer fra 2003 til 2004. Det afspejler en vending i beskæftigel-
sesudviklingen i forhold til 2003, hvor beskæftigelsen faldt med 21.000 
personer. Beskæftigelsen forventes at stige yderligere med ca. 17.000 per-
soner i år og ca. 13.000 personer i 2006. 

Den kvartalsvise beskæftigelsesudvikling har i henhold til de forelig-
gende nationalregnskabstal været noget ujævn igennem 2004 med en 
kvartalsmæssig stigning på 17.000 personer i 2. kvartal og en nedgang på 
12.000 personer i 4. kvartal, jf. figur 4.2a. I 4. kvartal 2004 var beskæfti-
gelsen dermed uændret i forhold til samme kvartal året før, mens der var 
tale en om fremgang på ca. 5.000 personer sammenlignet med årets første 
kvartal. Som følge af omlægning af det statistiske grundlag for national-
regnskabets beskæftigelsestal kan usikkerheden omkring tallene være stør-
re end normalt. 
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Lønmodtagerbeskæftigelsen i ATP-statistikken viser på linje med nati-
onalregnskabet en ujævn udvikling i beskæftigelsen i 2004, jf. figur 4.2b.1 
Således var der i 4. kvartal 2004 en kvartalsmæssig nedgang i ATP-
beskæftigelsen på 12.000 personer og en år-til-år nedgang på 8.000 per-
soner, men samtidigt en beskæftigelsesfremgang på 7.000 personer i for-
hold til årets første kvartal. 

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), der er stikprøvebaseret og forbun-
det med en større statistisk usikkerhed, peger derimod i retning af en gan-
ske kraftig fremgang i beskæftigelsen i 2004. I henhold til AKU var be-
skæftigelsen i 4. kvartal 27.000 personer højere end i samme kvartal året 
før, mens der i 1. kvartal 2005 var tale om en beskæftigelsesfremgang på 
18.000 personer i forhold til samme kvartal året før. 

 
Figur 4.2a. Beskæftigelsen som forudsat i 
dec04 (stiplet) og maj05 

Figur 4.2b. År til år-ændringer i beskæfti-
gelsen, forskellige statistikker 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den private beskæftigelse var i 2004 omtrent uændret i forhold til 

2003. I 2005 ventes en fremgang i den private beskæftigelse på 15.000 
personer, efterfulgt af en fremgang på 11.000 personer i 2006. Det vente-
de forløb for den private beskæftigelse er omtrent på linje med det vente-
de i decemberredegørelsen, jf. figur 4.2a. 

Den forventede stigning i den private beskæftigelse skal først og frem-
mest ses i lyset af aktivitetsfremgangen, jf. figur 4.3a. Der påregnes en 
forholdsvis kraftig fremgang i produktionen i 2005. I 2006 forventes en 
vis afdæmpning af produktionsvæksten og som resultat heraf ventes en 
gradvist lavere beskæftigelsesvækst. Den kraftigere fremgang i 2005 sam-

                                                 
1 Det bemærkes, at ATP-statistikken er en af kilderne til nationalregnskabets kvartalsvise 
beskæftigelsestal. 
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menlignet med 2004 afspejler blandt andet, at ansættelser normalt sker 
med en vis forsinkelse i forhold til en fremgang i aktiviteten. 

I 2005 er der på årsbasis tale om en nedjustering på 3.000 personer, 
hvilket blandt andet kan henføres til, at den kvartalsvise nedgang i 4. 
kvartal 2004 alt andet lige reducerer fremgangen på årsbasis i 2005. I 
2006 er skønnet for den private beskæftigelsesvækst opjusteret med 3.000 
personer, hvilket primært afspejler, at skønnet for den økonomiske vækst i 
2006 er opjusteret en anelse. 

I henhold til de seneste reviderede nationalregnskabstal har BVT-
væksten i årene 2001 til 2004 under ét været lidt lavere end hidtidige 
opgørelser har vist, og den målte mandeproduktivitet her dermed været 
lidt svagere. Virksomhedernes behov for mere arbejdskraft i takt med en 
højere produktionsvækst kan derfor på kortere sigt være mindre udtalt 
end vurderet på baggrund af de hidtidige opgørelser. 

I 2004 var der blandt andet pga. placering af julen flere arbejdsdage 
end i et gennemsnitligt arbejdsår. Det samme gør sig gældende i 2005. I 
år og sidste år har virksomhederne derfor alt andet lige kunnet producere 
mere med det samme antal ansatte, hvilket tilsiger en lidt højere målt 
vækst i mandeproduktiviteten i 2004 og en tilsvarende lidt lavere målt 
mandeproduktivitetsvækst i 2006. 

 
Figur 4.3a. Beskæftigelse og BVT-vækst i 
den private sektor 

Figur 4.3b. Konjunkturbarometre for 
erhvervene (sæsonkorrigeret) 
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Anm.: I figur 4.3a er BVT-væksten vist som 2 års glidende gennemsnit. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

 
Konjunkturbarometrene for erhvervene er styrket væsentligt siden før-

ste del af 2003 og understøtter samlet set forventningen om en opgang i 
den private beskæftigelse. 
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For serviceerhvervene og bygge- og anlægssektoren er konjunktur-
barometrene yderligere styrket en smule siden udarbejdelsen af december-
redegørelsen, jf. figur 4.3b. Blandt andet er forventningen til beskæftigel-
sen i serviceerhvervene, som står for ca. 2/3 af den private beskæftigelse, 
steget væsentligt igennem det seneste 1½ år. For industriens vedkom-
mende har udviklingen været noget svagere med blandt andet en markant 
nedgang i konjunkturbarometeret i april (den seneste måling). Det bidra-
ger til indtrykket af et vækstforløb, hvor den kraftige indenlandske efter-
spørgselsvækst understøtter beskæftigelsesfremgang i serviceerhvervene og 
bygge- og anlægssektoren, mens industrien derimod er stagneret, jf. ne-
denfor. 

Den beskedne fremgang i den private beskæftigelse i 2004 dækker over 
forskydninger imellem erhvervene, jf. tabel 4.3.2 

 
Tabel 4.3. Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 
  Gnst.   2005 2006 
 2003-

niveau 
1980-
2003 

2003 2004
Dec. Maj Dec. Maj 

 Antal ---------------- Ændring, 1.000 personer ---------------
Privat sektor .................  1.885 1 -22 1 18 15 8 11 
Offentlig sektor ............  836 7 2 2 3 2 3 2 
I alt ..............................  2.720 8 -21 3 21 17 10 13 
Landbrug mv. 1) ............  117 -4 -3 -1 -2 -1 -2 -2 
Industri.........................  443 -4 -13 -16 -2 -7 -4 -5 
Bygge- og anlægsvirk. .... 164 -1 -3 2 1 3 0 2 
Private serviceerhverv 2) ..  1.202 11 -5 16 19 21 14 17 
Offentlige tjenester .......  804 7 4 0 2 1 2 1 
Arbejdsstyrke ...............  2.891 7 5 8 1 -1 2 1 
Ledighed ......................  171 -1 26 5 -20 -18 -8 -11 

Anm.: Afrunding kan medføre, at bidragene til den samlede ændring ikke summer til 
totalen. Der er tidsseriebrud i beskæftigelsen fra 1994 til 1995, og den gennem-
snitlige årlige vækst 1980-2003 er derfor sat sammen af de gamle og nye serier. 

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

 
Beskæftigelsen inden for serviceerhvervene steg efter en stagnation i 

2003 med 16.000 personer i 2004. Ligeledes steg beskæftigelsen i bygge- 
og anlægserhvervene i 2004. I modsætning hertil fortsatte tilbagegangen 

                                                 
2 Nationalregnskabets kvartalsmæssige beskæftigelsestal offentliggøres i øjeblikket kun 
fordelt på offentlig og privat sektor, men ikke fordelt på erhverv. 
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inden for industrien. Industribeskæftigelsen er reduceret med ca. 43.000 
personer siden 2001. 

I 2005 og 2006 skønnes beskæftigelsesvæksten ligeledes at finde sted 
inden for serviceerhvervene som følge af stigende efterspørgsel og produk-
tion. Med baggrund i forholdsvis moderat vækst i industriproduktionen 
ventes aftagende industribeskæftigelse også i 2005 og 2006. Nedgangen 
skønnes dog at blive mindre end i de seneste tre år. I bygge- og anlægs-
sektoren påregnes fortsat aktivitetsfremgang at give en yderligere frem-
gang i beskæftigelsen i 2005 og 2006, men her kan et forholdsvist lavt 
ledighedsniveau blandt visse faggrupper begrænse beskæftigelsesfremgan-
gen. 

Den offentlige beskæftigelse voksede med knap 2.000 personer i 2004 
eller omtrent halvt så meget som ventet i december. Den relativt beskedne 
vækst skal blandt andet ses i sammenhæng med udviklingen på forsvars-
området, herunder virkningen af tilbud om nedsat værnepligtstid. I 2005 
og 2006 ventes en årlig vækst i den offentlige beskæftigelse på 1.500 per-
soner, hvilket er lidt mindre end lagt til grund i decembervurderingen. 
Nedjusteringen følger blandt andet af den skønnede udvikling på for-
svarsområdet i de kommende år. Dertil kommer, at realvæksten i det of-
fentlige forbrug i 2005 blandt andet er prioriteret til sygehuse og sund-
hedsområdet, hvor væksten i lyset af knaphed på uddannet personale ikke 
nødvendigvis udmøntes igennem et øget antal offentligt beskæftigede. 

 
Arbejdsstyrken 
På baggrund af de seneste oplysninger skønnes arbejdsstyrken, opgjort 
som summen af beskæftigede og antal registrerede ledige, at være steget 
med 8.000 personer i 2004. Det er lagt til grund, at arbejdsstyrken i 2005 
og 2006 er omtrent uændret i forhold til 2004. 

Fremgangen i arbejdsstyrken på årsbasis i 2004, der var en smule kraf-
tigere end ventet i decemberredegørelsen, afspejler primært forholdsvis 
kraftige kvartalsmæssige stigninger i 4. kvartal 2003 og 2. kvartal 2004, jf. 
figur 4.4a, mens der i henhold til de senest tilgængelige tal var en nedgang 
i arbejdsstyrken i 4. kvartal 2004. 

Den forudsatte udvikling i arbejdsstyrken i 2005 og 2006 svarer om-
trent til det, der var lagt til grund i decemberredegørelsen. For de to år 
under ét er væksten i arbejdsstyrken således nedjusteret med 3.000 perso-
ner. 
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Figur 4.4a. Udviklingen i arbejdsstyrken Figur 4.4b. Erhvervsfrekvens for unge og 
ældre som opgjort fra AKU-statistikken 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.4b. Erhvervsfrekvensen er opgjort som summen 
af beskæftigede og ledige i forhold til summen af beskæftigede, ledige og personer 
uden for arbejdsstyrken. 

Kilde: Danmarks Statistik, AKU, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Arbejdsstyrken udviser normalt en vis konjunkturfølsomhed, der pri-

mært afspejler, at der blandt de unge er en tendens til, at erhvervsdeltagel-
sen varierer i takt med beskæftigelsesmulighederne, jf. f.eks. Finansredegø-
relse 2004.3 AKU-statistikken, der er behæftet med betydelig statistisk 
usikkerhed, peger på en vis opgang i erhvervsdeltagelsen blandt de 15-29-
årige i 2004, jf. figur 4.4b. I 2005 og 2006 ventes på den baggrund et 
mindre, positivt bidrag til væksten i arbejdsstyrken i takt med lavere le-
dighed, jf. tabel 4.4. 

Den underliggende tendens til fald i arbejdsstyrken skønnes i disse år i 
store træk modsvaret af effekter af tidligere gennemførte reformer og fald i 
tilgang til førtidig tilbagetrækning i slutningen af 1990’erne. Således er 
erhvervsdeltagelsen øget blandt de ældre og navnlig for de 50-59-årige 
som følge af reformer af tilbagetrækningsordninger, herunder især over-
gangsydelsen. 

 

                                                 
3 Udviklingen i den opgjorte arbejdsstyrke kan også være påvirket af udviklingen i AF-
aktiveringen, idet en registreret ledig, der AF-aktiveres i andet end støttet beskæftigelse, 
ikke medregnes i arbejdsstyrken, hvorimod en registreret ledig medregnes. 
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Tabel 4.4. Bidrag til ændring i arbejdsstyrken, 2005-2006 
 2005 2006 2005-06 
 ------- Ændring i 1000 personer ------
1. Demografi...................................................... -8 -9 -16 
2. Bidrag fra tiltag på arbejdsmarkedet................ 8 0 8 
Konjunkturer mv. .............................................. -2 10 8 
Arbejdsstyrken ................................................... -1 2 0 

Anm.:  Afrunding kan medføre, at bidrag til ændringer ikke summer til totalen. Bidraget 
fra demografi beregnes ved at fastholde andelen af befolkningen (fordelt på alder, 
køn og herkomst) i de enkelte arbejdsmarkedskategorier på niveauet i 2004. Gen-
nemførte tiltag indregner effekten af udfasning af overgangsydelse og fra førtids-
pensions- og efterlønsreformerne, samt virkningen af ”Flere i arbejde” og lavere 
skat på arbejdsindkomst. Desuden indgår effekt af et øget uddannelsesniveau. 
Det er tale om et groft skøn, da tidsprofilen er vanskelig at fastlægge præcist. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

Ledighed og kapacitetspres 
Den registrerede ledighed er faldet fra 184.000 personer i december 2003 
til 164.000 personer i marts 2005, dvs. et fald på 20.000 personer. 

Ledigheden, der på årsbasis udgjorde 176.000 personer i 2004, har så-
ledes været faldende igennem 2004 og de første måneder af 2005, jf. figur 
4.5a. Nedgangen i ledigheden igennem 2004 afspejler særligt i årets første 
del et stigende aktiveringsomfang og i sidste del af året en nedgang i an-
tallet af registrerede ledige og AF-aktiverede under ét. 

Nedgangen i ledigheden ventes at fortsætte i den resterende del af 
2005 og i 2006, således at ledigheden på årsbasis udgør 158.000 personer 
i 2005 og 147.000 personer i 2006. Baggrunden for den ventede nedgang 
i ledigheden er fremgang i beskæftigelsen. 

Skønnet for 2005 er opjusteret med 3.000 personer i forhold til de-
cembervurderingen, mens skønnet for 2006 er stort set uændret. Justerin-
gen for 2005 afspejler først og fremmest, at udviklingen i antallet af akti-
verede har været svagere end lagt til grund i decemberredegørelsen, mens 
udviklingen i antallet af registrerede ledige og AF-aktiverede under ét har 
svaret til det skønnede i decemberredegørelsen. 

I 2006 ventes, at ledigheden når ned på et niveau, der – når der korri-
geres for udviklingen i AF-aktiveringen – svarer til det historisk lave ni-
veau i 2001 og 2002, jf. figur 4.5a. 

AKU-ledigheden, der kan siges i højere grad at måle hvor mange der 
reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, men som samtidig er forbun-
det med væsentlig statistisk usikkerhed, viste i 1. kvartal 2005 et fald i 
ledigheden på 7.000 personer i forhold til samme kvartal året før. 
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Ledighedsstigningen i 2002 og 2003 afspejler navnlig, at den gennem-
snitlige ledighedsperiode blev længere, mens antallet af personer berørt af 
ledighed har været mere stabilt. Det er almindeligt i forbindelse med kon-
junkturtilbageslag, og når aktiviteten er vigende. Igennem 2004 er faldet i 
ledigheden også primært udtryk for, at længden af den gennemsnitlige 
ledighedsperiode er aftaget, jf. figur 4.5b. 

 
Figur 4.5a. Nye og gamle forløb for ledig-
hed og AF-aktivering+ledighed 

Figur 4.5b. Ledighed og varighed 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.5b. Antallet af personer berørt af ledighed er ca. 
550.000 personer om året. I figur 4.5b er antallet af berørte nedskaleret således at 
niveauet i 1. kvartal 2000 svarer til den registrerede ledighed. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Udviklingen i antallet af AF-aktiverede og registrerede ledige under ét 

kan ses som et bedre mål for de konjunkturbetingede ændringer i ledig-
heden end udviklingen i den registrerede ledighed alene. Det skyldes, at 
en registreret ledig, der AF-aktiveres, i aktiveringsperioden ikke medreg-
nes i den registrerede ledighed. 

Den konjunkturbetingede stigning i ledigheden igennem 2002 og 
2003 har dermed været ca. 29.000 personer, mens den registrerede ledig-
hed steg ca. 44.000 personer. Antallet af AF-aktiverede faldt således med 
knap 15.000 personer i denne periode, hvilket blandt andet er relateret til 
implementeringen af reformen ”Flere i arbejde”. I løbet af 2004 er sket en 
vis stigning i aktiveringen, således at AF-aktiveringen i de første måneder 
af 2005 har ligget knap 5.000 personer over niveauet ved udgangen af 
2003. Den konjunkturbetingende nedgang i ledigheden siden udgangen 
af 2003 er dermed på ca. 16.000 personer. 

Aktiveringsomfanget i 2005 og 2006 påregnes på årsbasis at være en 
smule højere end i 2004, men aktiveringsomfanget vil blandt andet i lyset 
af ”Flere i arbejde” fortsat være noget lavere end i 2001 og 2002. 
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Opgangen i ledigheden frem til slutningen af 2003 og det efterfølgen-
de fald i ledigheden har i store træk været forholdsvis jævnt fordelt på 
tværs af arbejdsmarkedet og herunder på tværs af A-kasser, jf. boks 4.1. 

 
Boks 4.1. Mismatch-indikatorer for ledighedsudviklingen 

 

Udviklingen i mismatch-indikatorer for ledighedsudviklingen indikerer overordnet set, 
at stigningen i ledigheden frem til udgangen af 2003 samt det efterfølgende fald i ledig-
heden har været forholdsvis jævnt fordelt på tværs af arbejdsmarkedet. 

En mismatch-indikator mht. faggrupper, der sammenvejer ledighedsforskelle på 
tværs af forskellige faggrupper, udviser en vis stigning frem til udgangen af 2003 efter-
fulgt af en nedgang siden udgangen af 2003, jf. figur a. Ændringerne er dog forholdsvis 
begrænsede, ligesom det indikerede mismatch er noget lavere end i 1990’erne. 

En geografisk mismatch-indikator viser en lignende udvikling, dvs. en beskeden stig-
ning frem til udgangen af 2003 efterfulgt af et fald. Her kan bevægelsen blandt andet 
henføres til, at ledigheden i Nordjyllands Amt og København i en periode steg lidt kraf-
tigere end i den øvrige del af landet. I løbet af det seneste halve år er ledigheden i Nord-
jylland dog aftaget igen således at det målte mismatch er faldende. Ligeledes er ledighe-
den i København aftaget. 

En aldersmæssig mismatch-indikator viser også en lille stigning igennem 2003 og et 
fald siden udgangen af 2003, men sammenlignet med slutningen af 1990’erne er det 
indikerede mismatch omfang beskedent, jf. figur b. Bevægelserne i mismatch-indikatoren 
siden 2001 er overvejende drevet af, at stigningen i ledigheden har været lidt større for de 
25-29-årige frem til udgangen af 2003. Tilsvarende har nedgangen i ledigheden siden 
udgangen af 2003 været lidt større for de 25-29-årige, hvilket har bidraget til at mindske 
den aldersmæssige mismatch-indikator. 
 
Figur a. Faglig og geografisk mismatch-
indikator 

Figur b. Aldersfordelt ledighed og alders-
mæssig mismatch-indikator 
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Anm.: Mismatch-indikatorerne er beregnet som en vægtet spredning af ledighedsprocen-
ten på tværs af de relevante kategorier. Vægtning er baseret på antallet af personer 
inden for de relevante kategorier. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Akademikerne har oplevet større opgang i ledigheden end gennemsnit-
ligt, men ledigheden for akademikere er faldet igen siden slutningen af 
2003. Ledigheden i A-kasser inden for byggefagene steg også frem til 
midten af 2003. Særligt siden efteråret 2004 er ledigheden inden for byg-
gefagene aftaget kraftig, og antallet af ledige personer inden for bygge-
fagene ligger nu historisk lavt, jf. figur 4.6a. 

 
Figur 4.6a. Ledigheden i udvalgte grupper 
af A-kasser 

Figur 4.6b. Faktisk og strukturel ledighed 
i forhold til arbejdsstyrken 
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Anm.: Niveauet for den strukturelle ledighed er behæftet med usikkerhed. Til illustrati-
on af usikkerheden vises konfidensbåndene, hvor den faktiske strukturledighed 
med 95 pct. statistisk sandsynlighed ligger inden for disse bånd. Egen sæsonkor-
rektion i figur 4.6a. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger.  
 
Det beregnede niveau for den strukturelle ledighed forudsættes at være 

omkring 5,6 pct. i 2003 og 2004. Som følge af initiativerne i ”Flere i ar-
bejde” forudsættes en gradvis nedgang i den strukturelle ledighed på 0,1 
pct.-enhed frem mod 2006, jf. figur 4.6b. 

I takt med at forbedringen af konjunkturerne har slået igennem på ar-
bejdsmarkedet er ledigheds-gabet (dvs. forskellen mellem den faktiske og 
den beregnede strukturelle ledighed) indsnævret og på årsbasis ventes 
ledigheden i 2005 at ligge på linje med det beregnede strukturelle ledig-
hedsniveau. I 2006 ventes et negativt ledighedsgab, hvilket afspejler, at 
ledigheden i 2006 ligger lidt under det niveau, som med nogen usikker-
hed skønnes at være foreneligt med en stabil løn- og prisudvikling på nog-
le års sigt. 
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Antallet af personer på orlov fra ledighed og på overgangsydelse er re-
duceret fra 27.000 personer i 2001 til ca. 7.000 ved udgangen af 2004, jf. 
figur 4.6a. Under ét har antallet af registrerede ledige, AF-aktiverede samt 
personer på orlov fra ledighed eller på overgangsydelse dermed været for-
holdsvis stabilt siden 2001. 

 
Figur 4.6a. Ledighed, AF-aktivering samt 
orlov fra ledighed og overgangsydelse 

Figur 4.6b. Udvalgte grupper på randen af 
arbejdsmarkedet 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn og beregninger. 
 
Der er derudover godt 100.000 personer i forskellige ordninger, der 

kan siges at ligge på randen af arbejdsmarkedet, men hvor de pågældende 
ikke medregnes i opgørelsen af arbejdsstyrken, jf. figur 4.6b. Hovedparten 
af denne gruppe udgøres af godt 65.000 kontanthjælpsmodtagere, der 
ikke er tilmeldt AF.4 Regeringens integrationsplan sigter blandt andet på 
at bringe denne gruppe tættere på egentlig deltagelse på arbejdsmarkedet. 
Fleksjobvisiterede, der ikke er i fleksjob og derfor modtager ledigheds-
ydelse5, testes ikke for rådighed i forhold til arbejdsmarkedet. Der skønnes 
at være ca. 12.000 personer på ledighedsydelse i 2005. Antallet af perso-
ner i revalidering skønnes til ca. 25.000 personer i 2005.6 

                                                 
4 En del af disse personer er omfattet af kommunal aktivering. 
5 En mindre del af de fleksjobvisiterede, der ikke er i fleksjob, modtager kontanthjælp 
eller særlig ydelse. 
6 De ca. 1.000 personer, der er i revalideringsforløb med løntilskud, medregnes i arbejds-
styrken. 
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Antallet af 15 til 64-årige overførselsmodtagere (eksklusive registrerede 
ledige og SU-modtagere) var omtrent uændret fra 2002 til 2004, hvilket 
først og fremmest dækker over en nedgang i antallet af aktiverede og per-
soner på overgangsydelse samt en stigning i antallet af efterlønsmodtagere. 

Et større antal 60 til 64-årige bidrager til at øge antallet af efterløns-
modtagere under 65 år, som påregnes at nå op på godt 150.000 personer 
i 2006 (inklusive fleksydelse) mod 112.000 personer i 2002, jf. tabel 4.5. 
Nedsættelsen af folkepensionsalderen til 65 år (fra og med juli 2004) giver 
en nedgang i det samlede antal af efterlønsmodtagere fra 2004 til 2006, 
mens antallet af folkepensionister omvendt stiger,7 jf. bilagstabel B7. 

Ophøret af tilgang til overgangsydelse bidrager frem til 2006 til at re-
ducere antallet af overførselsmodtagere, således at overgangsydelsen fra og 
med 2006 stort set vil være endelig afviklet, ca. 10 år efter at tilgangen til 
ordningen blev stoppet. 

Fra 2004 til 2006 forudses samlet en stigning i antallet af 15 til 64-
årige overførselsmodtagere på ca. 10.000 personer, hvilket overvejende 
kan henføres til et større antal af 60 til 64-årige. 

 
Tabel 4.5. Overførselsmodtagere, 15-64-årige 
 2002 2003 2004 2005 2006 2006 
 Antal --- Ændring, 1.000 personer --- Antal 
Efterløn (inkl. fleksydelse) ............... 112 8 8 12 11 151 
Aktiverede ....................................... 79 -13 4 1 0 70 
Kontanthjælp og ledighedsydelse 1) ... 78 0 1 -1 1 78 
Sygedagpenge og revaliderede .......... 95 3 -1 -4 -1 92 
Førtidspension ................................ 236 0 0 0 -1 236 
Barsel og børnepasningsorlov 2) ........ 53 3 0 0 -1 54 
Overgangsydelse .............................. 16 -4 -4 -4 -3 1 
I alt ................................................. 669 -4 8 3 7 683 

Anm.: Tabellen dækker personer i alderen 15-64 år (angivet i 1.000 personer). Nogle af 
disse personer, bl.a. visse personer i aktivering (støttet beskæftigelse) og på syge-
dagpenge, indgår i nationalregnskabets beskæftigelsestal. Dagpenge- og SU-
modtagere er ikke medtaget i tabellen. Afrunding kan medføre, at bidragene til 
den samlede ændring ikke summer til totalen. 

1)  Modtagere af kontanthjælp, der ikke er ledighedsregistrerede. 
2)  Barselsorloven er fra og med 2002 blevet forlænget til 1 år, og samtidig er tilgan-

gen til børnepasningsorlov lukket. 
Kilde: Danmarks Statistik, RAS og egne skøn. 

                                                 
7 I kraft af nedsættelsen af folkepensionsalderen vil de personer blandt de 65- og 66-
årige, der pr. 30. juni 2004 var efterlønsmodtagere, frem til 30. juni 2006 blive afløst af 
andre 65- og 66-årige, som vil være folkepensionister frem for efterlønsmodtagere. 
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4.3. Løn 
Lønstigningstakten for den private sektor var 2,8 pct. i 2004, og ventes at 
stige til 3,1 pct. i 2005. I 2006 skønnes lønstigningen at udgøre 3,7 pct. 
Dermed ventes lavere lønstigningstakter i 2005 og 2006 end skønnet i 
december. Dette skal ses i sammenhæng med de faldende lønstigningstak-
ter igennem 2004, og at inflationen har været lavere end ventet.  

Lønstigningstakten forventes at stige i 2005 og 2006 navnlig på grund 
af det forventede øgede pres på arbejdsmarkedet. 

Den samlede lønstigningstakt – som opgjort i DA’s kvartalsvise lønsta-
tistik – har udvist en faldende tendens siden 2. kvartal 2001, hvor time-
lønsstigningen lå på et i international sammenhæng højt niveau. Den 
samlede lønstigningstakt er over perioden faldet fra 4,9 pct. til 2,6 pct. 
Udviklingen dækker over en nedgang i arbejdernes lønstigningstakt fra 
4,9 pct. i 2. kvartal 2001 til 2,6 pct. i 4. kvartal 2004, mens lønstignings-
takten for funktionærer er aftaget fra 4,9 pct. til 2,7 pct. i samme periode, 
jf. figur 4.8a. I 2004 dækker den faldende lønstigningstakt blandt andet 
over en pause i de aftalte forhøjelser af pensionsbidragene. 

Lønstigningstakten har udvist en faldende tendens i både fremstil-
lingsvirksomhed og serviceprægede erhverv siden 1. kvartal 2003, mens 
lønstigningstakten i bygge- og anlægsvirksomhed nåede en bund i 3. kvar-
tal 2003 og siden har været jævnt stigende, jf. figur 4.8b. 

 
Figur 4.8a. Timefortjenesten på DA-om-
rådet 

Figur 4.8b. Timefortjenesten fordelt på 
brancher 
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Kilde:  DA og egne beregninger. 
 

Den aftagende lønstigningstakt i 2004 ser ud til primært at være et re-
sultat af lokal løndannelse, idet forskellen mellem stigningen i timefortje-
nesten og et forløb som er baseret på overenskomstaftalerne er reduceret, 
jf. figur 4.9a. Faldet i lønstigningerne er sket på baggrund af aftagende 
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inflation og reduceret pres på arbejdsmarkedet siden 1998-99, jf. figur 
4.9b. 

 
Figur 4.9a. Timefortjeneste og reference-
forløb på DA-området (arbejdere) 

Figur 4.9b. Timefortjeneste på DA-om-
rådet og ledighedsgab 
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Anm.: Referenceforløbet er baseret på fire centralt fastsatte lønelementer: Lønsatser, 
pensionsbidrag, arbejdstid samt løn under sygdom og barsel. Bidragene fra ar-
bejdstid samt løn under sygdom og barsel er samlet i kategorien ”Feriefridage 
mv.” På hovedparten af overenskomstområderne fastsættes alene mindstebeta-
lings- og minimallønssatser centralt, mens de faktiske lønreguleringer forhandles 
lokalt. Referenceforløb baseret på de centralt fastsatte satsændringer er derfor for-
holdsvis usikre pejlemærker for udviklingen i timefortjenesten. 

Kilde:  DA og egne beregninger. 
 
I takt med beskæftigelsesfremgangen og øget pres på arbejdsmarkedet 

ventes lønstigningstakten at stige i 2005 og 2006. Det indebærer at løn-
stigningerne forudsættes større end i det overenskomstbaserede forløb, 
som indebærer uændrede eller svagt tiltagende stigningstakter i disse år. 
Den tiltagende inflation kan ligeledes bidrage til større lønglidning frem 
mod 2006. 

Virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger ventes at stige med 3,2 
pct. i 2005, hvilket er 0,05 pct.-enheder mere end timefortjenesten. Dette 
kan primært henføres til stigende satser for Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sygdomssikring (AES). AES-bidragene stiger blandt andet som følge af 
arbejdsskadereformen, som gør det lettere at få anerkendt en erhvervs-
sygdom.  

For 2006 ventes de samlede arbejdsomkostninger at stige med 3,8 pct. 
Det er ligeledes 0,05 pct.-enheder mere end timefortjenesten, og skyldes 
arbejdsgivernes øgede bidrag til ATP fra 2006, jf. tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Lønstigninger og satsreguleringsprocent 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 ----------------- Stigning, pct. ----------------
Privat sektor:       

Samlede arbejdsomkostninger pr. time..... 4,3 4,5 3,9 2,7 3,2 3,8 
Timefortjeneste ....................................... 4,2 4,2 3,7 2,8 3,1 3,7 
Årsløn for arbejdere ................................ 3,5 3,8 3,5 2,7 3,0 3,6 
Årsløn for funktionærer .......................... 4,1 3,8 3,9 2,7 3,0 3,6 

Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning .... 3,3 2,5 3,7 3,5 2,7 3,3 
Timefortjeneste for offentlige ansatte ........... 4,2 2,5 3,4 - - - 
Satsreguleringsprocent ................................. 3,2 2,7 3,2 2,9 2,0 2,0 

Anm.:  For den offentlige sektors årsløn er angivet den overenskomstmæssigt aftalte løn-
stigning inkl. bidrag fra reguleringsordningen, men ekskl. eventuel reststigning. 
Lønstigningstakterne for offentligt og privat ansatte kan derfor ikke sammen-
lignes. Timefortjenesten for offentlige ansatte er fortjenesten i henholdsvis stat og 
kommuner ekskl. genetillæg men inkl. løn under sygdom mv. Fortjenesterne er 
efterfølgende vægtet sammen med andelen af beskæftigelsen. 

Kilde: DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Satsreguleringsprocenten for overførselsindkomsterne er fastlagt til 2,0 

pct. i 2005 og vurderes ligeledes at blive 2,0 pct. i 2006. 
Der er i foråret 2005 indgået overenskomster i den offentlige sektor, 

som dækker perioden 1. april 2005 til 31. marts 2008. Overenskomst-
rammen inkl. reguleringsordning og reststigning vurderes af parterne at 
udgøre ca. 10 pct. 

I kraft af de aftalte rammer vurderes lønstigningstakten for den offent-
lige sektor at være 2,7 pct. og 3,3 pct. i hhv. 2005 og 2006. Dermed for-
ventes lønstigningstakten 0,3 pct.-enheder højere i 2006 end skønnet i 
december.  

I forbindelse med de nye overenskomster er reguleringsordningen for 
det kommunale område ændret. Tidligere blev reguleringsordningen be-
regnet som forskellen i lønstigningerne i hhv. den private og den kom-
munale sektor i 3. kvartal i et givet år, mens reguleringsordningen nu 
beregnes som forskellen af et gennemsnit af lønstigningstakter over 4 
kvartaler. Opgørelsestidspunktet er endvidere ændret fra august til febru-
ar, og udmøntningstidspunktet er ændret fra april til oktober.  

Reguleringsordningen på det statslige område beregnes stadig som for-
skellen i lønstigningstakterne mellem den private sektor og det statslige 
område i 3. kvartal. 

Den nye reguleringsordning på det kommunale område giver anled-
ning til markant større udmøntning i den treårige overenskomstperiode 
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end den hidtidige ordning, og dermed store forskelle i referenceforløbet 
for hhv. det statslige og kommunale område, jf. figur 4.10a. og 4.10b.  

 
Figur 4.10a. Timefortjeneste og reference-
forløb på det statslige område 

Figur 4.10b. Timefortjeneste og referen-
ceforløb 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.  

 
Den forholdsvise store udmøntning fra reguleringsordningen i den 

kommunale sektor fra 2006 og frem vil indgå som et væsentligt tema i 
forbindelse med de kommende forhandlinger om den kommunale øko-
nomi. Overenskomsten på det kommunale område bør ikke påvirke de 
økonomiske rammer, som er afstemt med målsætningen om finanspoli-
tisk holdbarhed. 

 
4.4. Priser 
Stigningstakten i forbrugerprisindekset forventes at tiltage igennem 2005 
og nå op på ca. 2 pct. ved årets udgang. Sammenlignet med Økonomisk 
Redegørelse, december 2004 er skønnet for forbrugerprisinflationen i hele 
2005 nedjusteret til 1,5 pct. som følge af uventet lave prisstigninger på 
varer som helhed. I 2006 ventes en forbrugerprisinflation på 1,9 pct. 

Den stigende inflation i 2005 og 2006 afspejler et gradvist tiltagende 
indenlandsk inflationspres, som følge af forbedrede konjunkturer og tilta-
gende kapacitetsudnyttelse frem mod 2006. Stigninger i olieprisen bidra-
ger også isoleret set til at løfte inflationstakten i prognoseperioden. 

I året første tre måneder har inflationen på linje med udviklingen i 
2004 ligget på et lav niveau omkring 1¼ pct., jf. figur 4.11a. I Økono-
misk Redegørelse fra december var der ventet en opgang i inflationen, 
blandt andet i kraft af stigende priser på fødevarer og energi. 
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Prisfald på fødevarer og visse øvrige varer, som f.eks. computerudstyr, 
har imidlertid bidraget til at dæmpe inflationen i starten af 2005, jf. figur 
4.11b. Samtidig har inflationsgennemslaget fra de høje oliepriser været 
mindre end ventet i december. I marts og især april har inflationsbidraget 
fra både energi og øvrige varer været stigende. Den samlede forbrugerpris-
inflation er steget til 1,8 pct. i april. 
 
Figur 4.11a. Forbruger- og nettopriser, 
årsstigningstakt 

Figur 4.11b. Dekomponering af forbru-
gerprisinflationen 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
De lave prisstigninger på øvrige varer igennem det seneste år skyldes 

blandt andet prisfald på elektronisk udstyr (audiovisuelt, fotografisk og 
computer udstyr) som under ét er faldet med ca. 11 pct. på årsbasis, jf. 
figur 4.12a. Eksempelvis er priserne på databehandlingsudstyr faldet med 
knap 30 pct. igennem det seneste år.  

Disse prisfald afspejler produktivitetsgevinster som følge af teknologi-
ske fremskridt, som pga. konkurrence nedvæltes i priserne og derved 
kommer forbrugerne til gode. Prisudviklingen for elektronisk udstyr og 
andre varer som i stort omfang importeres er også påvirket af de seneste 
års stigning i den effektive kronekurs, som isoleret set har sænket import-
priserne. 

 



Kapitel 4 – Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2005 141
 

Figur 4.12a. Prisudvikling på elektronisk 
udstyr 

Figur 4.12b. Inflationen i Danmark og 
euroområdet 
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Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 
 
Den danske årsstigningstakt i det EU-harmoniserede forbrugerpris-

indeks (HICP) ligger i starten af 2005 fortsat under inflationstakten i 
euroområdet, jf. figur 4.12b. Den noget lavere inflation i Danmark sam-
menlignet med euroområdet skyldes, at prisstigningerne på varer som 
helhed er væsentligt lavere i Danmark. 

Forskellen mellem inflationstakten i Danmark og euroområdet er ind-
snævret en anelse i de seneste måneder. Det kan blandt andet tilskrives, at 
den danske prisstigningstakt på føde- og drikkevarer samt beklædning og 
fodtøj er tiltaget og nu ligger omtrent på linje med euroområdet. 

 
Inflationsudsigter 
Inflationsskønnet for 2005 er sammenlignet med Økonomisk Redegørelse, 
december 2004, nedjusteret med 0,5 pct.-enheder og stigningen i forbru-
ger- og nettoprisindekset vurderes til henholdsvis 1,5 pct. og 1,8 pct. i 
2005, jf. tabel 4.7. 

Den fortsat relativt lave inflation i 2005 skal primært tilskrives et lavt 
inflationsbidrag fra den underliggende inflation – et beregnet mål for den 
indenlandske markedsbestemte inflation. Dertil kommer at prisstignin-
gerne på fødevarer fortsat ventes at være afdæmpede. Disse forhold for-
ventes at opveje øgede prisstigninger på energi, som bidrager med 0,5 
pct.-enheder til inflationen.  

Nedjustering af inflationsskønnet for 2005 skal ses i lyset af uventet lav 
inflation i starten af året og at lønstigningerne og dermed enhedslønom-
kostningerne skønnes at stige mindre end tidligere ventet. 

Derudover kan inflationen dæmpes af såkaldte anden-runde effekter 
fra de seneste års faldende importpriser. Normalt må man forvente, at 
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fald i importpriserne kun gradvist slår igennem i inflationstakten, fordi de 
lavere importpriser indledningsvist i stort omfang opfanges i højere avan-
cer. 

 
Tabel 4.7. Prisudvikling og forklarende faktorer 
 2005 2006 
 

2003 2004 
Dec. Maj Dec. Maj 

 -------------------------- Stigning, pct. ------------------------ 
EU-harmoniseret forbru-
gerprisindeks (HICP) ........ 2,0 0,9 1,9 1,4 1,7 1,8 
Forbrugerprisindeks ..........  2,1 1,2 2,0 1,5 1,8 1,9 
Afgifter, bidrag .................. -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 
Nettoprisindeks................. 2,3 1,5 2,2 1,8 1,9 2,0 
 ------------------- Vækstbidrag, pct.-enhed ------------------ 
Fødevarer .......................... 0,2 -0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 
Energi ............................... 0,2 0,3 0,3 0,5 -0,2 0,2 
Husleje og off. takster........ 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 
       
Importvarer, ekskl. energi .. -0,2 -0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 
Underliggende inflation..... 0,9 0,7 0,9 0,6 1,1 0,8 
 -------------------------- Stigning, pct. ------------------------ 
Enhedslønomkostning1) ..... 1,5 1,9 2,1 1,3 2,0 1,7 
Lønkvote, pct. af BVT1) ..... 67,3 67,6 66,0 67,3 65,4 67,2 
Outputgab, pct. af BVT .... -0,8 -0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 

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

 
I 2006 ventes forbrugerprisinflationen at stige til 1,9 pct., hvilket er en 

marginal opjustering i forhold til skønnet i december. Det skyldes pri-
mært højere energiprisstigninger i 2006. Bidraget fra den underliggende 
inflation øges til 0,8 pct.-enheder. 

Skattestoppets fastfrysning af afgiftssatser i kronebeløb indebærer, at 
forbrugerprisinflationen reduceres med henholdsvis 0,2 og 0,1 pct.-
enheder i 2005 og 2006. 

Inflationen i Danmark forventes for 2005 og 2006 under ét at ligge på 
linje med euroområdets samt overholde ECB’s mellemfristede inflations-
målsætning om højst 2 pct. inflation. I kraft af fastkurspolitikken over for 
euroen gælder dette mål også for Danmark. 
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Appendiks 4.1 
Nye overenskomster  

 
 
 

1. Forsikringsområdet og den finansielle sektor 
På forsikringsområdet blev Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og 
Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) enige om en 
overenskomst den 25. januar 2005.  

Overenskomstens samlede ramme over en toårig periode udgør 6,13 
pct. Rammen fordeler sig med 5,25 pct. til lønstigning – heraf 1,25 pct. 
til lokal lønpulje, ca. 0,46 pct. til pension og ca. 0,22 pct. til sundhedsfor-
sikring. Resten af aftalen dækker ændring af sociale forhold. 

Den 8. marts 2005 nåede finanssektorens forhandlere til enighed om 
en treårig overenskomst for ansatte i banker, sparekasser og realkreditin-
stitutter.  

Den samlede overenskomstramme er på 9,6 pct. over hele perioden. 
Aftalen indebærer en stigning på 6,71 pct. over de første to år. Denne 
stigning er fordelt på generelle lønstigninger, lokale puljer, forhøjelse af 
pension, et øget ferietillæg samt andre forhold. Aftalen indebærer en ge-
nerel stigning på 2,35 pct. pr. 1. juli 2005 og 2006. Herudover er der 
aftalt lokale puljer til forhandling af virksomhedsoverenskomster på 0,5 
pct. pr. 1. juli 2005 og 2006.  

For 2007 indebærer aftalen en generel stigning på 2,4 pct. pr. 1. juli. 
Herudover er der aftalt lokale puljer til forhandling af virksomhedsover-
enskomster på 0,5 pct. også pr. 1. juli.  

I standardoverenskomsten, hvor der ikke er mulighed for lokale puljer, 
er der i stedet aftalt generelle reguleringer på i alt 2,85 pct. pr. 1. juli 
2005 og 2006 og 2,9 pct. pr. 1. juli 2007.  
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Udover løn og pension dækker aftalen blandt andet: 
• Udbygning af uddannelsesmuligheder 
• Valgfrihed mellem enten 6 ugers ferie og udligning af mertid eller 5 

ugers ferie og overtidsbetaling 
• Mere betalt frihed ved børns og pårørendes sygdom 

 
2. Den offentlige sektor 
For perioden 1. april 2005 til 31. marts 2008 er der den 22. februar 2005 
indgået forlig på det statslige område mellem Centralorganisationernes 
Fællesudvalg (CFU) og Finansministeren. Den 25. februar er der på det 
statslige område også indgået forlig mellem Finansministeren og Akade-
mikernes Centralorganisation (AC). For samme periode er der indgået 
forlig mellem KL og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 
(KTO) samt med sundhedskartellet. Forligene blev indgået hhv. den 19. 
og 28. februar 2005.  
 
Staten 
Den samlede lønstigning over tre år inkl. skøn for reguleringsordningen 
og reststigningen vurderes at udgøre ca. 10 pct. på det statslige område.  

Hovedparten af den aftalte ramme udmøntes i generelle lønregulerin-
ger, jf. tabel A.1. Herudover er der i den aftalte ramme afsat midler til 
puljer til en række forskellige formål såsom pension under barsel, ATP-
bidrag og justering af omsorgsdage. 

 
Tabel A.1. Ramme for OK05 (2005-2007) på det statslige område. 
I pct. 1.4 

2005 
1.10 
2005

1.4 
2006

1.10 
2006

1.4 
2007

1.10 
2007 

OK05 
i alt 

Generelle lønreguleringer .......... 2,30  1,52  1,94  5,76 
Puljer ........................................ 0,16  0,09 0,89 0,06  1,20 
Aftalt ramme i alt....................... 2,46  1,61 0,89 2,00  6,96 
Reguleringsordning1) ................. -0,54  -0,45  0,98  -0,01 
Reststigning1)............................. 1,00 1,00 1,00 3,00 
Årsstigning, ultimo ..................... 2,92 3,05 3,98 9,95 
Kalenderårsvirkning2)................. 2,5 1,6 3,2 7,3 

1) Arbejdsgivernes skøn for udmøntning af reguleringsordningen samt reststigning 
ved overenskomstens indgåelse. 

2) I kalenderårsvirkningen for 2005 indgår et overhæng på 1,05 pct. fra 2004. 
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Arbejdsgiveren skønner, at der vil være en neutral udmøntning fra regule-
ringsordningen set over hele overenskomstperioden. Reguleringsordnin-
gen på det statslige område videreføres uden ændringer.  
 
Boks 1. Reguleringsordning på det statslige område 
Reguleringsordningen betyder, at der sker en regulering af lønningerne pr. 1. april – 
ud over de aftalte stigninger – som kan være positiv eller negativ afhængig af lønudvik-
lingen i henholdsvis den private og statslige sektor. 
Udgangspunktet for reguleringsordningen er forskellen mellem den årlige stigning i 
timefortjenesten i den private og statslige sektor som opgjort ud fra Danmarks Stati-
stiks summariske lønindeks for 3. kvartal året forinden. 80 pct. af forskellen udmøntes 
i reguleringen pr. 1. april. 

 
Kommunerne  
Den samlede lønstigning over tre år inkl. skøn for reguleringsordningen 
og reststigningen vurderes ligeledes at udgøre ca.10 pct. på det kommu-
nale område.  
En af ændringerne ved overenskomstforhandlingerne på dette område er, 
at reguleringsordningen er blevet omlagt for kommunerne.   

 
Med den nye reguleringsordning:  
• flyttes opgørelsestidspunktet fra august til februar. 
• udskydes udmøntningstidspunktet fra april til oktober 
• baseres udmøntningen på et gennemsnit af fire årsstigningstakter 

 
Hidtil har udmøntningen fra reguleringsordningen på det kommunale 

område været beregnet ligesom på det statslige område. Idet udmøntnin-
gen fra den nye reguleringsordning flyttes til oktober bidrager ordningen 
til større budgetsikkerhed.  

 En stor del af rammen på det kommunale område udmøntes i puljer 
til blandt andet lokal løndannelse. Reguleringsordningen skønnes af par-
terne at udmønte 2,63 pct. over den treårige periode. 
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Tabel 2. Ramme for OK05 på det kommunale område. 

I pct. 
1.4 

2005 
1.10 
2005 

1.1 
2006 

1.4 
2006

1.10 
2006

1.1 
2007

1.4 
2007

1.10 
2007 I alt 

Trin+generelle 
lønreguleringer....... 1,52  0,69    0,80  3,01
Puljer, lokal løn-
dannelse mv. ..........  0,09 0,30 1,96  1,31   3,66
Aftalt ramme i alt.... 1,52 0,09 0,99 1,96 0,00 1,31 0,80 0,00 6,67
Reguleringsord-
ning1)......................   0,702  1,23   0,70 2,63
Reststigning1).......... 0,25 0,25 0,25 0,75
Årsstigning, ultimo .. 1,86 5,13 3,06 10,05
Kalenderårsvirk-
ning3)...................... 2,8 3,9 3,5 10,2 

1) Som skønnet af parterne ved overenskomstens indgåelse. 
2) Denne udmøntning af reguleringsordningen er aftalt. 
3) I kalenderårsvirkningen for 2005 indgår et overhæng på 1,62 pct. fra 2004. Ka-

lenderårsvirkningen er baseret på de aftalte lønforbedringer inklusive skønnene 
for udmøntningen af reguleringsordningen.  

 
Der er en markant forskel i kalenderårsvirkningen i 2006 på hhv. det 

statslige og kommunale område. Det skyldes blandt andet overgangen til 
den nye reguleringsordning, der alt andet lige indebærer mærkbart større 
lønstigninger i overenskomstperioden, end den tidligere reguleringsord-
ning ville have gjort. Hertil kommer, at parterne – baseret på historiske 
erfaringer – regner med forholdsvis beskedne reststigninger på det kom-
munale område. En større reststigning ville alt andet lige reducere forskel-
len mellem de private og offentlige lønstigningstakter og dermed føre til 
en mindre udmøntning fra reguleringsordningen.  

Virkningen af overenskomstforliget i den kommunale sektor fra 2006 
og frem vil indgå som et væsentligt tema i forbindelse med de kommende 
forhandlinger om den kommunale økonomi. Overenskomsten på det 
kommunale område bør ikke påvirke de økonomiske rammer, som er 
afstemt med målsætningen om finanspolitisk holdbarhed.  
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5. Offentlige finanser og  
  finanspolitik   
 
I 2004 er overskuddet på de samlede offentlige finanser foreløbig opgjort til 
33¾ mia. kr. (2,3 pct. af BNP). Overskuddet ventes forøget til 38¾ mia. kr. 
(2,6 pct. af BNP) i 2005 og dernæst reduceret til 36½ mia. kr. (2,3 pct. af 
BNP) i 2006. Overskuddene er mærkbart højere end skønnet i december. 
Højere indtægter fra moms og registreringsafgift og lavere nettorenteudgifter 
bidrager hertil i hele perioden 2004-06. Højere indtægter fra pensionsafkast-
skatten forøger overskuddet i 2004 og 2005, mens større selskabsskatteindtæg-
ter bidrager i 2005 og 2006. 
 Korrigeret for suspensionen af SP-bidraget er det strukturelle offentlige 
overskud beregnet til ca. 1¾ pct. af BNP i årene 2004-2006. Det er inden 
for det såkaldte målinterval, der tilsiger strukturelle overskud på 1½-2½ pct. 
af BNP i gennemsnit frem til 2010. Den strukturelle saldo for stat og kom-
muner udgør tilsvarende godt ¾ pct. af BNP i årene 2004-2006. 
 Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken skønnes at være nogenlunde neu-
tral i 2005. Finanspolitikken for 2006 er endnu ikke fastlagt. Den finanspo-
litiske prioritering og stramhedsgrad vil blandt andet blive fastlagt i forbin-
delse med finanslovforslaget, der offentliggøres i august. 
 Udgiftstrykket forventes at falde fra knap 55 pct. af BNP i 2004 til ca. 
52¾ pct. af BNP i 2006. Det er renteudgifterne, det offentlige forbrug og 
indkomstoverførslernes andel af BNP, som ventes at falde. Samtidig forventes 
skattetrykket at falde fra knap 49¾ pct. af BNP i 2004 til 48½ pct. af BNP 
i 2006. Det er primært et forventet fald i indtægterne fra pensionsafkastskat-
ten, der reducerer skattetrykket. 
 Fortsatte overskud på statens og kommunernes samlede saldo bidrager til 
en reduktion af nettogælden i stat og kommuner fra ca. 21½ pct. af BNP i 
2004 til 16¾ pct. af BNP i 2006. Samtidig ventes ØMU-gælden at falde fra 
42¾ pct. af BNP i 2004 til 34¾ pct. af BNP i 2006.  
 Kapitlet indeholder desuden en opdateret mellemfristet fremskrivning af 
dansk økonomi til 2010. 
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5.1. Den offentlige saldo og gæld 
På baggrund af det forventede forløb i samfundsøkonomien og forudsæt-
ningerne om den økonomiske politik skønnes overskuddene på den of-
fentlige saldo at udgøre 38¾ mia. kr. i 2005 og 36½ mia. kr. i 2006, jf. 
tabel 5.1. De skønnede overskud svarer til henholdsvis 2,6 pct. af BNP i 
2005 og 2,3 pct. i 2006.  
 
Tabel 5.1. Oversigt over offentlige finanser  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 --------------------- Mia. kr. ---------------------- 
Offentlig saldo1) .................................... 37,5 21,2 14,6 33,7 38,8 36,4
Offentlig saldo fordelt på delsektorer:       

Stat og kommuner........................... 15,5 7,7 -0,9 18,4 25,2 23,0
Sociale kasser og fonde1)................... 22,1 13,4 15,5 15,3 13,7 13,4

 -------------------- Pct. af BNP ------------------- 
Offentlig saldo1) .................................... 2,8 1,6 1,0 2,3 2,6 2,3
Nettorenteudgifter ................................ 1,4 1,4 0,9 0,5 0,3 0,4
Udgifter i alt ....................................... 54,4 55,0 55,2 54,9 53,3 52,7
Indtægter1) ............................................ 57,2 56,5 56,2 57,2 55,9 55,0
 Skatter1) ........................................... 50,0 49,3 49,0 49,7 49,1 48,5
 Andre indtægter .............................. 7,2 7,3 7,2 7,5 6,8 6,5
Strukturel offentlig saldo1) ..................... 1,8 1,4 1,5 2,0 2,1 1,8
Do. korr. for suspension af SP-bidrag.... 1,8 1,4 1,5 1,8 1,8 1,8

 

1) I 2001 indgår den Særlige Pensionsopsparing (SP) med bidrag svarende til ca. ½ 
pct. af BNP i opgørelsen af den offentlige saldo. Den enkelte bidragyder fik god-
skrevet egne indbetalinger fuldt ud i 2001, men først fra og med 2002 regnes SP-
bidraget som privat opsparing i nationalregnskabet. Som følge af Forårspakken er 
SP-bidraget midlertidigt suspenderet i 2004 og 2005.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Danmarks Statistik har siden decembervurderingen offentliggjort fore-
løbige tal for de offentlige finanser i 2004, der viser et overskud på 33,7 
mia. kr. svarende til 2,3 pct. af BNP, jf. tabel 5.1. Overskuddet blev der-
med ca. 11¾ mia. kr. større end skønnet i december. Det højere overskud 
kan primært henføres til større renteindtægter i ATP-fonden (4¾ mia. 
kr.) samt højere indtægter fra pensionsafkastskatten (2 mia. kr.), person-
skatter (2¼ mia. kr.) og moms (1¾ mia. kr.).  

Det opgjorte offentlige overskud i 2004 er forbundet med usikkerhed. 
Det skyldes blandt andet, at opgørelsen ikke er baseret på endelige regn-
skabsoplysninger for kommuner og amter. Herudover er der betydelig 
usikkerhed omkring niveauet for personskatteindtægterne i 2004, idet der 
først i efteråret 2005 foreligger en mere endelig opgørelse for indkomst-
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året 2004. De seneste oplysninger peger i retning af, at personskatterne 
kan være overvurderet med 0,1-0,2 pct. af BNP i den foreløbige opgørel-
se. 

Forbedringen af den offentlige saldo fra 2004 til 2005 skal blandt an-
det ses i lyset af den gunstige konjunkturudvikling samt lavere nettoren-
teudgifter, mens udviklingen i den offentlige saldo fra 2005 til 2006 
blandt andet afspejler det forudsatte udløb af suspensionen af SP-
bidraget, der på kort sigt reducerer den skattepligtige indkomst. 

I forlængelse af de foreløbige tal for 2004 er det offentlige overskud 
opjusteret med 13¼ mia. kr. i 2005 og 9½ mia. kr. i 2006 sammenlignet 
med skønnet i december.  

Opjusteringen af den offentlige saldo i 2005 skyldes blandt andet stør-
re forventede indtægter fra selskabsskatterne på 4¼ mia. kr., en nedjuste-
ring af nettorenteudgifterne på 4½ mia. kr. samt skønnede merindtægter 
fra moms og afgifter på 4¼ mia. kr., jf. også Budgetoversigt 1, maj 2005. 

Opjusteringen af overskuddet i 2006 kan også henføres til et skønnet 
større selskabsskatteprovenu på 3 mia. kr., lavere nettorenteudgifter på ca. 
3½ mia. kr. samt merindtægter fra moms og afgifter på godt 5½ mia. kr.  

Primo juni 2005 offentliggør Danmarks Statistik reviderede tal for de 
offentlige finanser i 2004 og tidligere år. Revisionen af de offentlige finan-
ser er en del af den samlede hovedrevision af nationalregnskabet, som 
ventes offentliggjort medio juli 2005. 

Revisionen betyder blandt andet, at ATP-fonden ikke længere indgår i 
opgørelsen af de samlede offentlige finanser, jf. boks 5.1. Den ændrede 
nationalregnskabsmæssige placering af ATP medfører isoleret set en tek-
nisk reduktion af den offentlige saldo svarende til ¾-1 pct. af BNP i årene 
2000-2006, jf. tabel 5.2. 

 
Tabel 5.2. Offentlig saldo med og uden ATP-fonden 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 ------------------------------------ Mia. kr. ----------------------------------- 
Inkl. ATP.......... 32,5 37,5 21,2 14,6 33,7 38,8 36,4 
Ekskl. ATP........ 20,6 23,3 7,7 -0,4 18,8 28,2 24,9 
Forskel .............. 11,9 14,2 13,5 15,0 14,9 13,1 12,8 
 ---------------------------------- Pct. af BNP --------------------------------- 
Inkl. ATP.......... 2,5 2,8 1,6 1,0 2,3 2,6 2,3 
Ekskl. ATP........ 1,6 1,8 0,6 -0,0 1,3 1,7 1,5 
Forskel .............. 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 
 

Anm.:  Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik. 
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Boks 5.1. Danmarks Statistiks revision af de offentlige finanser  
I forbindelse med en metoderevision af nationalregnskabet offentliggør Danmarks 
Statistik primo juni 2005 reviderede tal for de offentlige finanser i 2004 og tidligere 
år.  

En væsentlig ændring vedrører ATP-fondens nationalregnskabsmæssige placering. 
ATP-fonden er for nuværende placeret i sektoren offentlig forvaltning og service, hvor-
ved ATP-fonden indgår i opgørelsen af de samlede offentlige finanser. Efter revisionen 
vil ATP-fonden være placeret i den private (finansielle) sektor. Den ændrede placering 
af ATP hænger sammen med en beslutning truffet af Eurostat. Offentligt forvaltede 
fuldt bidragsfinansierede pensionskasser med fastlagte bidrag uden offentlige garantier 
og med individuelt øremærkede, aktuarmæssigt neutrale udbetalinger skal ifølge be-
slutningen fremover behandles som private pensionsordninger i nationalregnskabet. 

Udskillelsen af ATP indebærer en teknisk reduktion af den offentlige saldo, pri-
mært fordi ATP-fondens renteindtægter ikke længere vil optræde som offentlige ind-
tægter. Skatteindtægterne påvirkes ligeledes. ATP-bidragene vil ikke længere figurere 
som en skattebetaling, mens provenuet fra pensionsafkastskatten forøges, fordi ATP’s 
betaling af pensionsafkastskat fremover vil blive medregnet i den offentlige saldo. 
Samlet set reduceres det målte skattetryk med i størrelsesordenen ¼-½ pct. af BNP. 
Udskillelsen af ATP medfører herudover en reduktion af de offentlige udgifter, her-
under primært de offentlige overførselsudgifter som følge af ATP’s pensionsudbetalin-
ger og i beskedent omfang blandt andet det offentlige forbrug i lyset af ATP’s drifts-
udgifter. Alt i alt indebærer udskillelsen af ATP en teknisk reduktion af den offentlige 
saldo på ca. ¾-1 pct. af BNP i perioden 2000-06. 

Ud over udskillelsen af ATP-fonden omfatter Danmarks Statistiks revision af de of-
fentlige finanser en ændret periodisering af selskabsskatteindtægterne. Den nuværende 
opgørelse af indtægterne er baseret på selskabernes skat for det foregående år fratruk-
ket samme års obligatoriske acontoskat og tillagt opgørelsesårets obligatoriske acon-
toskat. Den reviderede opgørelse vil være baseret på selskabernes indkomst i opgørel-
sesåret i lighed med tilgangen i opgørelsen af personskatteindtægterne. Revisionen 
omfatter desuden indarbejdelse af metodemæssige ændringer vedr. SWAP-arrange-
menter og afskrevne skatter, som p.t. kun er indarbejdet fra og med 1999, jf. også 
Økonomisk Redegørelse, december 2002.  

Udover ovenstående ændringer med betydning for den offentlige saldo medfører 
revisionen nogle saldoneutrale omplaceringer af visse offentlige udgifter, der blandt 
andet omfatter ledighedsydelsen, der flyttes fra de offentlige subsidier til de offentlige 
overførselsudgifter. 

Endelig vil Danmarks Statistiks officielle fastprisberegninger fremover være baseret 
på kædeindeks, hvilket påvirker opgørelsen af realvæksten i det offentlige forbrug og 
de offentlige investeringer. De traditionelle fastprisberegninger baseret på faste vægte 
vil fortsat blive offentliggjort, men basisåret skifter fra 1995 til 2000. 

Som led i Stabilitets- og Vækstpagten foretager Danmark indberetning af offentlig 
gæld (ØMU-gælden) og saldo til EU-Kommissionen under proceduren om ufor-
holdsmæssigt store budgetunderskud (Excessive Deficit Procedure eller EDP). EDP-
indberetningen foretages to gange årligt henholdsvis i marts og september. Den ænd-
rede placering af ATP-fonden i nationalregnskabet vil i første omgang ikke påvirke 
Danmarks EDP-indberetning. Den offentlige saldo på EDP-form og ØMU-gælden 
vil frem til indberetningen i marts 2007 fortsat være inklusive ATP-fonden.  
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Den ændrede behandling af ATP i nationalregnskabet har ikke betyd-
ning for den finanspolitiske holdbarhed og kravene til finanspolitikken, 
fordi ATP’s formue allerede er disponeret til fremtidige pensionsudbeta-
linger, jf. afsnit 5.6. Udskillelsen af ATP indebærer derfor også en teknisk 
reduktion af målintervallet for de offentlige finanser svarende til i størrel-
sesordenen ¾-1 pct. af BNP. 

 
Den offentlige gæld 
Den offentlige nettogæld forventes at falde fra 1,6 pct. af BNP i 2004 til i 
2006 at udgøre en nettofordring – dvs. et tilgodehavende – på 3,9 pct. af 
BNP, jf. tabel 5.3. Ændringen i nettogælden følger som udgangspunkt 
udviklingen i den offentlige saldo. Faldet i nettogælden skal derfor ses i 
lyset af de skønnede overskud på de samlede offentlige finanser. Hertil 
kommer mulige kursreguleringer, idet nettogælden opgøres til markeds-
værdi.  

 
Tabel 5.3. Oversigt over den offentlige gæld 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 ---------------------- Pct. af BNP --------------------
Offentlig nettogæld1) .......................... 6,4 7,7 5,3 1,6 -1,6 -3,9
Nettogæld i stat og kommuner2) .......... 26,1 25,1 23,8 21,6 19,0 16,8
ØMU-gæld ......................................... 47,9 47,6 44,9 42,8 37,1 34,6
Do. korrigeret for genudlån3) ............... 47,4 46,7 43,9 41,5 35,9 33,3
 ------------------------ Mia. kr. -----------------------
Offentlig nettogæld1) .......................... 85,3 103,8 73,2 23,4 -23,9 -61,3
Nettogæld i stat og kommuner2) .......... 345,1 339,3 330,8 312,0 286,8 263,8
ØMU-gæld ......................................... 633,2 642,8 624,8 618,4 561,7 544,4
Do. korrigeret for genudlån3) ............... 627,4 630,3 610,2 599,9 542,2 523,8

1) Beregningsteknisk fremskrevet på baggrund af udviklingen i de offentlige finan-
 ser. 

2) Beregningsteknisk fremskrevet på baggrund af udviklingen i de offentlige finan-
 ser ekskl. sociale kasser og fonde. 

3) Genudlån til A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen og Ørestads
 selskabet A/S. 

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 
Den offentlige nettogæld omfatter alle offentlige finansielle aktiver og 

passiver i stat, kommuner og sociale kasser og fonde, herunder ATP. For 
statens vedkommende indgår derfor blandt andet aktiver i form af udlån 
til de statsgaranterede enheder og de statslige aktiebesiddelser.  

I beregningen af finanspolitikkens holdbarhed er nettogælden i stat og 
kommuner (dvs. eksklusive formuen i ATP) det relevante begreb, jf. afsnit 



Kapitel 5 – Offentlige finanser og finanspolitik 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2005 152 

5.6, idet formuen i ATP allerede er disponeret til fremtidige pensionsud-
betalinger.1 

Overskuddene på statens og kommunernes saldo i årene 2004 til 2006 
skønnes at reducere nettogælden i stat og kommuner fra 21,6 pct. af BNP i 
2004 til 16,8 pct. af BNP i 2006. 

I modsætning til den offentlige nettogæld er de øvrige offentlige 
gældsbegreber – dvs. ØMU-gælden og statsgælden – såkaldte brutto-
gældsbegreber, som ikke fuldt ud tager højde for aktivsiden i stat og 
kommuner. ØMU-gælden og statsgælden er derfor ikke lige så velegnede 
til at belyse kravene til finanspolitikken og holdbarheden af de offentlige 
finanser. 

ØMU-gælden skønnes at falde fra 42,8 pct. af BNP i 2004 til 37,1 pct. 
af BNP i 2005, svarende til et fald på godt 5½ pct.-enhed eller knap 57 
mia. kr., jf. tabel 5.3. ØMU-gælden korrigeret for statens genudlånsporte-
følje (udlån til A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen og 
Ørestadsselskabet A/S), som reelt indebærer en parallel forøgelse af statens 
passiver og aktiver, ventes ligeledes reduceret med godt 5½ pct.-enhed fra 
2004 til 2005.  

Faldet i ØMU-gælden fra 2004 til 2005 skyldes blandt andet, at sta-
tens indestående i Nationalbanken ultimo 2004 blev mere end 25 mia. 
kr. højere end skønnet i december. Dette får dog først effekt på opgørel-
sen af ØMU-gælden i 2005. Herudover skal reduktionen af ØMU-
gælden ses i lyset af det ventede overskud på statens DAU-saldo på godt 
30 mia. kr. i 2005, jf. Budgetoversigt 1, maj 2005. 

I 2006 ventes ØMU-gælden yderligere nedbragt til 34,6 pct. af BNP 
eller 33,3 pct. af BNP, hvis ØMU-gælden korrigeres for genudlån. 

I forhold til decembervurderingen er skønnet for ØMU-gælden nedju-
steret med 1,6 pct. af BNP i 2005, jf. tabel 5.4. Nedjusteringen kan pri-
mært henføres til højere statslige overskud samt større positive bidrag fra 
periodiseringer og øvrige afgrænsninger. I 2006 udgør nedjusteringen af 
ØMU-gælden 2,2 pct. af BNP.2   

                                                 
1 Efter Danmarks Statistiks hovedrevision af nationalregnskabet, hvor ATP placeres i den 
(finansielle) private sektor, vil den samlede nettogæld i store træk være sammenfaldende 
med nettogælden i stat og kommuner. 
2 I gennemsnit vil niveauet for ØMU-gælden blive øget med omtrent 1¾ pct. af BNP, 
når ATP’s beholdning af statsobligationer ikke længere fratrækkes i opgørelsen af ØMU-
gælden. 
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Tabel 5.4. Skøn for ØMU-gælden december- og majvurderingen  
Pct. af BNP 2005 
ØMU-gæld, maj 20051)................................................................................... 37,1 
ØMU-gæld, december 20041).......................................................................... 38,7 
Ændring ......................................................................................................... -1,6 
Bidrag fra2):  
Statens og kommuners saldo ........................................................................... -0,8 
Udlån3) ........................................................................................................... 0,0 
BNP nedjustering ........................................................................................... 0,4 
Beholdningen af obligationer i DSP ................................................................ -0,1 
Sociale kassers obligationsbeholdning ............................................................. 0,2 
Periodiseringer og øvrige afgrænsninger mv. 4) ................................................. -1,2 

 

1) ØMU-gælden opgjort med fradrag for ATP’s beholdning af statsobligationer.  
2) Afrundede tal. 
3) Genudlån til A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen og Ørestads

 selskabet A/S samt Danmarks Skibskreditfond. 
4) Periodisering og øvrige afgrænsninger mv. dækker primært over, at den national

 regnskabsmæssige opgørelse af statens indtægter og udgifter ikke nødvendigvis er 
 tidsmæssigt sammenfaldende med statens faktiske betalinger, som har betydning 
 for gældsudviklingen. Endvidere indgår omlægning af statslige aktiver, der har 
 betydning for ØMU-gældsopgørelsen. 

Kilde:  Egne beregninger.  
 

5.2. De offentlige udgifter  
Der er forudsat et fald i det samlede offentlige udgiftstryk fra 54,9 pct. af 
BNP i 2004 til 52,7 pct. af BNP i 2006, jf. tabel 5.5. Faldet i udgiftstryk-
ket fra 2004 til 2006 udgør dermed ca. 2,2 pct.-enheder, hvoraf ca. 1,5 
pct.-enheder kan henføres til lavere primære offentlige udgifter, mens ca. 
0,7 pct.-enheder skyldes lavere renteudgifter.  
 
Tabel 5.5. De offentlige udgifters sammensætning 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 ---------------------- Pct. af BNP --------------------- 
Offentlige udgifter (udgiftstryk) .... 54,4 55,0 55,2 54,9 53,3 52,7 
 Primære udgifter .......................... 50,3 51,3 51,7 51,7 50,6 50,2 

 Offentligt forbrug .................... 25,9 26,5 26,7 26,7 26,2 26,1 
 Offentlige investeringer1) .......... 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 
 Indkomstoverførsler................. 17,4 17,7 18,2 18,0 17,6 17,3 
 Subsidier.................................. 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
Øvrige primære udgifter .......... 3,0 3,0 3,0 3,1 2,8 2,9 

 Renteudgifter ............................... 4,0 3,7 3,4 3,2 2,7 2,5 
 

1) Offentlige nyinvesteringer, dvs. eksklusive nettokøb af bygninger, maskiner mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Det offentlige forbrugstryk forudsættes at falde 0,6 pct.-enheder fra 
2004 til 2006. Med en realvækst på ca. ½ pct. vil de offentlige udgifter til 
forbrug under normale forhold vokse lidt langsommere end nominelt 
BNP.  

Skønnet for det nominelle offentlige forbrug i 2005 beror på Dan-
marks Statistiks nationalregnskabsbaserede opgørelse af forbruget i hen-
hold til de offentlige budgetter for 2005, de ministerielle rammeredegø-
relser for de statslige udgifter i 2005 samt den opfølgende aftale mellem 
regeringen og KL om begrænsning af udgiftsvæksten i 2005. Som i de-
cember skønnes realvæksten i det offentlige forbrug til 0,6 pct. i 2005.  

Det offentlige forbrug forudsættes at vokse realt med 0,5 pct. i 2006. 
Det er på linje med de mellemfristede sigtelinjer frem mod 2010. Niveau-
et for det nominelle offentlige forbrug i 2006 er opjusteret med 0,8 mia. 
kr. siden december. Skønnet for det nominelle offentlige forbrug i 2006 
er blandt andet baseret på foreløbige beregningstekniske antagelser om 
virkningen af de overenskomster på det statslige og kommunale område, 
som blev indgået i februar 2005. 

Overenskomstresultatet på det kommunale område indebærer et væ-
sentlig højere niveau for de aftalte lønstigninger inklusive udmøntning af 
den såkaldte reguleringsordning end den statslige overenskomst.3  

Det skyldes forholdsvis lave skøn over reststigningen på det kommuna-
le område i forbindelse med overenskomstindgåelsen og indførelsen af en 
ny reguleringsordning på det kommunale område.4 I forbindelse med 
overgangen til den nye reguleringsordning er der således blandt andet 
aftalt en udmøntning pr. 1. januar 2006, der forekommer høj. Denne 
ekstraordinære udmøntning er endvidere fastlagt før de faktiske gennem-
snitlige lønstigninger i henholdsvis den kommunale og private sektor er 
kendt.  

Gennemslaget af den kommunale overenskomst på udgiftsniveauet i 
kommuner og amter fra 2006 og frem vil indgå som et væsentligt tema i 
forbindelse med de kommende forhandlinger om den kommunale øko-

                                                 
3 Reguleringsordningen skal bidrage til at sikre en lønudvikling i den offentlige sektor, 
der på sigt er på linje med lønudviklingen i den private sektor. Lavere lønstigninger i den 
offentlige sektor end i den private sektor indebærer således en positiv udmøntning af 
reguleringsordningen og vice versa. Udmøntningen sker med en vis forsinkelse, idet 
beregningerne af reguleringsordningen bygger på faktisk konstaterede lønstigninger og 
ikke skøn herfor. 
4 Reststigningen er givet ved forskellen mellem de faktiske og de aftalte gennemsnitlige 
lønstigninger. En forholdsvis lav reststigning vil for givne aftalte lønstigninger bidrage til 
større udmøntning af reguleringsordningen end en høj reststigning. 
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nomi. Overenskomsten på det kommunale område bør ikke påvirke de 
økonomiske rammer, som er afstemt med målsætningen om finanspoli-
tisk holdbarhed. 

I forhold til decembervurderingen er skønnet for den offentlige be-
skæftigelsesvækst nedjusteret med 1.000 personer i både 2005 og 2006. 
Som led i tilpasningen til det nye forsvarsforlig, herunder en kortere vær-
nepligtstid, skønnes forsvaret i lighed med 2004 at bidrage til aftagende 
statslig beskæftigelse i de kommende år. Den offentlige beskæftigelses-
vækst skønnes hermed at udgøre 1.500 personer i hvert af årene 2005 og 
2006.  

De offentlige investeringers andel af BNP udgør 1,7 pct. i 2004 og 
skønnes at udgøre 1,8 pct. i 2005 og 2006. Skønnet for de offentlige in-
vesteringer i 2005 er baseret på finansloven for 2005 og de kommunale 
budgetter for 2005 og skønnes som i december at vokse med 4,7 pct. 
realt. I 2006 er der beregningsteknisk forudsat en realvækst i de offentlige 
investeringer på 1,0 pct. ligesom i decembervurderingen.  

Udgifterne til indkomstoverførsler skønnes at falde fra 18,0 pct. af 
BNP i 2004 til 17,6 pct. af BNP i 2005 og 17,3 pct. af BNP i 2006. Fal-
det skal blandt andet ses i sammenhæng med det forventede fald i ledig-
heden, et skønnet fald i antallet af førtidspensionister samt den afdæmpe-
de satsregulering. På baggrund af lønstigningerne i den private sektor i 
2003 er der fastlagt en satsregulering af overførslerne på 2,0 pct. i 2005. I 
2006 er der beregningsteknisk forudsat en satsregulering på 2,0 pct. med 
udgangspunkt i et skøn for den private lønstigningstakt i 2004.  

Som i de foregående år skønnes de offentlige subsidier at udgøre 2,2 
pct. af BNP i 2005. Den uændrede andel dækker over stigende udgifter 
til fleksjobordningen og den hertil knyttede ledighedsydelse. I 2006 
skønnes subsidiernes andel af BNP ligeledes til 2,2 pct.  

I takt med gældsnedbringelsen forventes fortsat faldende renteudgifter 
målt i pct. af BNP i 2005 og 2006. 

I Budgetoversigt 1, maj 2005, er redegjort nærmere for udviklingen i de 
offentlige udgifter. 
 
5.3. De offentlige indtægter 
Skattetrykket ventes at falde fra 49,7 pct. i 2004 til 49,1 pct. i 2005 og 
dernæst til 48,5 pct. i 2006, jf. tabel 5.6. Fra 2003 til 2004 steg det målte 
skattetryk med 0,7 pct.-enheder. Det skyldes især markant højere prove-
nu fra pensionsafkastskatten, hvortil kommer stigende indtægter fra sel-
skabsskatten og de indirekte skatter. Modsat vurderes nedsættelsen af 



Kapitel 5 – Offentlige finanser og finanspolitik 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2005 156 

personskatterne og suspensionen af SP-bidraget samlet set at have reduce-
ret skattetrykket med 0,4 pct.-enheder i 2004. Selve nedsættelsen af per-
sonskatterne (indførelse af beskæftigelsesfradrag og forhøjelse af mellem-
skattegrænsen) reducerer skattetrykket med 0,7 pct.-enheder, mens su-
spensionen af SP-bidraget øger det målte skattetryk med 0,3 pct.-enheder. 
Suspensionen af SP-bidraget medfører en fremrykning af beskatning, som 
ellers ville have fundet sted, når SP-pensionen var blevet udbetalt.  

På baggrund af de nuværende opgørelser er personskatternes andel af 
BNP samlet set reduceret med 0,3 pct.-enheder fra 2003 til 2004. Det 
skal ses i lyset af, at der p.t. er betydelig usikkerhed omkring niveauet for 
personskatteindtægterne i 2004. De seneste oplysninger peger som nævnt 
i retning af, at personskatterne kan være overvurderet med 0,1-0,2 pct. af 
BNP i 2004. I indeværende prognose er der taget højde herfor i de skøn-
nede personskatteindtægter for 2005 og 2006.  

 
Tabel 5.6. De offentlige indtægters sammensætning  
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 ---------------------- Pct. af BNP ---------------------- 
Offentlige indtægter...................... 57,2 56,5 56,2 57,2 55,9 55,0 
Skattetryk ..................................... 50,0 49,3 49,0 49,7 49,1 48,5 

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

Renteindtægter.............................. 2,6 2,3 2,5 2,7 2,4 2,1 
Øvrige indtægter3) ......................... 4,6 5,0 4,7 4,8 4,4 4,3 

 

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 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. Statens indtægter fra overskudsdeling i forbindelse med 
DUC’s olie- og gasindvinding i Nordsøen indgår i øvrige indtægter, hvor 
royalties, der bortfalder fra 2004, også indgår.  

Kilde: Danmarks Statistik for årene 2001-2004 og egne beregninger for 2005-2006. 
 

I 2005 forventes skattetrykket at falde til 49,1 pct. af BNP. Det skyl-
des blandt andet, at der skønnes faldende indtægter fra pensionsafkast-
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skatten og lavere personskatter målt som andel af BNP. Stigende indtæg-
ter fra selskabsskatterne bidrager isoleret set til højere skattetryk i 2005. 

I 2006 skønnes skattetrykket at falde yderligere med 0,5 pct.-enheder 
til 48,5 pct. af BNP. Det skal blandt andet ses i lyset af det forudsatte 
udløb af suspensionen af SP-bidraget, hvorved SP-bidraget igen fradrages 
i den skattepligtige indkomst. Hertil kommer et forventet yderligere fald i 
indtægterne fra pensionsafkastskatten. I perioden 2004-2006 som helhed 
skønnes skattetrykket at falde med i alt 1,2 pct. af BNP. 

Personskatterne bidrager i 2005 til en reduktion af skattetrykket med 
0,4 pct.-enheder, jf. tabel 5.7. Den betydelige reduktion skal blandt andet 
ses i lyset af, at 2004-tallene kan være overvurderet, jf. ovenfor. Hertil 
kommer en moderat udvikling i lønsummen og overførselsindkomsterne i 
2005. I 2006 skønnes det forudsatte udløb af suspensionen af SP-bidraget 
– som fradrages i den skattepligtige indkomst mv. – at indebære en re-
duktion af skattetrykket med 0,3 pct.-enheder. 

 
Tabel 5.7. Ændring i skattetrykket 
 2003 2004 2005 2006 
  ---------- Pct. af BNP ----------
Skattetryk 49,0 49,7 49,1 48,5
Ændring i skattetryk........................................................ -0,2 0,7 -0,7 -0,5
Heraf: 

- Personskatter mv. ...................................................... -0,2 -0,3 -0,4 -0,3
(heraf beskæftigelsesfradrag og forhøjelse af mellem-
skattegrænsen) ........................................................... 0,0

 
-0,7 0,0 0,0

- Arbejdsmarkedsbidrag ................................................ -0,1 0,0 -0,1 0,0
- Selskabsskatter............................................................ -0,1 0,1 0,4 0,1
- Pensionsafkastbeskatning............................................ 0,3 0,7 -0,5 -0,2
- Moms......................................................................... -0,1 0,1 0,0 0,0
- Afgifter og indirekte skatter ........................................ -0,2 0,1 0,0 -0,1
- Øvrige skatter ............................................................. 0,0 0,0 -0,1 0,0

 

Kilde:  Egne beregninger. 
 
Selskabsskatten forventes at bidrage til en stigning i skattetrykket på 

knap 0,5 pct.-enheder fra 2004 til 2006. Det dækker over en stigning på 
ca. 0,4 pct.-enheder fra 2004 til 2005 og en stigning på 0,1 pct.-enhed fra 
2005 til 2006. Stigningen fra 2004 til 2005 skyldes blandt andet højere 
forventet slutskat vedrørende indkomståret 2004, der nationalregnskabs-
mæssigt henføres til 2005. Det er dog fortsat usikkert, hvor stor en del af 
selskabsskatteindbetalingerne i 2004, der kan henføres til selskabernes 
indtjening i 2004. I lyset af stigende oliepriser forventes stigende indtæg-
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ter fra kulbrinteskatten og selskabsskatten fra kulbrinteskattepligtige sel-
skaber i både 2005 og 2006. Lavere forventet olieproduktion kombineret 
med et større forudsat investeringsomfang i olie- og gassektoren i 2005 
bidrager derimod til at reducere selskabsskattetrykket. 

Nye regnskabsregler for de finansielle virksomheder indebærer reduce-
rede hensættelser til tab på udlån og garantier fra 1. januar 2005, hvilket 
forøger skattegrundlaget i 2005 (engangsvirkning). Nationalregnskabs-
mæssigt indregnes ændringen i 2006, hvor den forventes at øge selskabs-
skattens andel af BNP med godt 0,1 pct.-enhed i forhold til 2005. Der er 
ikke indregnet virkninger af evt. diskretionære tiltag med henblik på at 
neutralisere rentevirkningen af engangsprovenuet. 

I skønnet for selskabsskatten er indregnet en ændring i de danske reg-
ler for international sambeskatning i form af indførelse af et såkaldt glo-
balpuljeprincip fra og med 2005. Hermed vil det ikke længere være mu-
ligt at opnå fradrag for underskud i datterselskaber i den danske skat uden 
samtidig at lade overskudsgivende datterselskaber indgå under dansk be-
skatning. Provenugevinsten herfra skønnes at udgøre ca. 2 mia. kr. Sam-
tidig sænkes selskabsskattesatsen fra de nuværende 30 pct. til 28 pct., 
hvilket isoleret set medfører et tilsvarende provenutab på ca. 2 mia. kr. 

Pensionsafkastskatten bidrager samlet set til et fald i skattetrykket på 
0,7 pct.-enheder fra 2004 til 2006. Det dækker over et fald på 0,5 pct.-
enheder fra 2004 til 2005 og et yderligere fald på 0,2 pct.-enheder fra 
2005 til 2006. Det kraftige fald i pensionsafkastbeskatningens andel af 
BNP i 2005 på 0,5 pct.-enheder hænger blandt andet sammen med, at 
indtægterne fra pensionsafkastskatten var ekstraordinært høje i 2004, 
hvilket især skyldes det kraftige rentefald, som gav store kursgevinster på 
obligationer og renteafdækningsinstrumenter. Hertil kommer, at de 
skønnede indtægter i 2005 ligger en smule under provenuet i et normalår 
som følge af et lavt afkast på obligationer afledt af det forventede rente-
fald, der kun delvist modsvares af et forholdsvist højt aktieafkast. Faldet 
på 0,2 pct.-enheder fra 2005 til 2006 skyldes primært et yderligere for-
ventet kurstab på obligationer og renteafdækningsinstrumenter i takt med 
den forudsatte stigning i renteniveauet samt et forventet fald i afkastet på 
aktier. 

Afgifterne bidrager til en reduktion i det samlede skattetryk på knap 
0,2 pct.-enheder fra 2004 til 2006. Dette kan primært henføres til skatte-
stoppets nominalprincip, som reducerer afgiftstrykket med knap 0,1 pct.-
enhed om året, samt forventningen om moderat vækst i afgiftsgrundlaget 
for energi- og miljøafgifter. Bilkøbet ventes på den anden side at stige 
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mærkbart i 2005. Registreringsafgiften bidrager således isoleret set til en 
stigning i skattetrykket på godt 0,1 pct.-enhed i 2005. 
 
5.4. Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Finanspolitikken – målt ved den ét-årige finanseffekt – skønnes at øge 
den økonomiske aktivitet svarende til 0,1 pct. af BNP i 2005, jf. tabel 5.8. 
I forhold til decembervurderingen er der tale om en marginal opjustering 
på 0,1 pct.-enhed.  

Den marginale opjustering af finanseffekten i 2005 følger navnlig af et 
lidt større bidrag fra den skønnede udvikling i det nominelle offentlige 
forbrug. Væksten i det nominelle offentlige forbrug er ca. 0,2 mia. kr. 
større end skønnet i december. Desuden indebærer nedjusteringer af den 
forventede pris- og lønvækst i den private sektor i kombination med om-
trent uændret offentlig pris- og lønvækst et lidt større bidrag til finansef-
fekten fra det offentlige forbrug i 2005.  

Hertil kommer virkningen af en lidt større vækst i de nominelle of-
fentlige investeringer, der følger af en marginal nedjustering af niveauet 
for investeringerne i 2004 samt et lidt større bidrag fra de offentlige sub-
sidier i lyset af forventede merudgifter til fleksjob og den hertil knyttede 
ledighedsydelse.  
 
Tabel 5.8. Bidrag til den økonomiske aktivitet  
 2002 2003 2004 2005 2006
 -------------------- Pct. ------------------
BNP-vækst .......................................................... 0,5 0,7 2,4 2,4 2,2 
Ét-årig finanseffekt .............................................. 0,2 0,0 0,5 0,1 - 
 ------------- Pct.-enheder --------------
Flerårige virkninger:  
-  Flerårig finanseffekt ......................................... 0,2 0,1 0,4 0,2 - 
 - Opsparingsvirkninger1) ..................................... -0,2 0,0 0,1 0,1 - 
 - Investeringstiltag mv.2)...................................... 0,1 0,2 0,1 0,1 - 
 - Stedfundne renteændringer3)............................. 0,2 0,7 1,2 0,9 0,8 
 

1) Opsparingsvirkningen i 2002 er afledt af reduktionen af rentefradragets skatte-
værdi i forbindelse med Pinsepakken. I 2004 og 2005 dækker opsparingsvirknin-
gerne over Forårspakkens suspension af SP-bidraget. 

2) Ekskl. aktivitetsvirkningen af offentlige subsidier, som indgår i bidraget fra akti-
vitetsvirkning af finanspolitikken.  

3) Opgjort som de isolerede virkninger på BNP-væksten af renteudviklingen fra og 
med 2002 og frem til medio maj 2005. Renten er antaget uændret derefter.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Udover aktivitetsvirkningen på knap 0,1 pct. af BNP fra den traditio-
nelle finanspolitik skønnes suspensionen af SP-bidraget at øge den øko-
nomiske aktivitet svarende til 0,1 pct. af BNP i 2005, jf. bidraget fra 
”Opsparingsvirkninger” i tabel 5.8. Hertil kommer aktivitetsvirkningen af 
boligpolitiske initiativer inklusive boliginitiativerne i Forårspakken, der 
ligeledes skønnes til 0,1 pct. af BNP i 2005.  

Den flerårige finanseffekt5 viser, at finanspolitikken siden 2002 bidra-
ger til at øge den økonomiske vækst i 2005. Den stedfundne renteudvik-
ling fra og med 2002 bidrager ligeledes til højere økonomisk aktivitet i 
2005, jf. tabel 5.8. Det skal ses i sammenhæng med en gradvis indsnæv-
ring af outputgabet, således at dette skønnes at være positivt i 2005. Dette 
peger i retning af, at kapacitetsgrænsen på arbejdsmarkedet kan blive af-
prøvet i løbet af 2005 eller 2006. 

Stramhedsgraden af finanspolitikken for 2006 er endnu ikke fastlagt. 
Indeværende prognose bygger således i overvejende grad på beregnings-
tekniske forudsætninger om finanspolitikken i 2006, som er på linje med 
den mellemfristede 2010-fremskrivning. Den konkrete finanspolitiske 
prioritering for 2006 vil finde sted i løbet af 2005, herunder som led i 
udarbejdelsen af finanslovforslaget for 2006, der præsenteres til august. 
Det stedfundne rentefald bidrager til at øge den økonomiske aktivitet i 
2006. 
 
5.5.  Den strukturelle offentlige saldo 
Den faktiske offentlige saldo er blandt andet påvirket af konjunkturfor-
hold og giver dermed ikke et retvisende billede af niveauet for og udvik-
lingen i de underliggende offentlige finanser. I beregningen af den struk-
turelle offentlige saldo søges den faktiske saldo således renset for konjunk-
turernes påvirkning og en række andre midlertidige forhold.6 Derfor anses 
den strukturelle saldo for at være et bedre mål for, om finanspolitikken er 
afstemt med de mellemfristede krav om gældsnedbringelse. 

Det faktiske offentlige overskud er foreløbig opgjort til at udgøre 2,3 
pct. af BNP i 2004. I 2005 ventes som nævnt en forøgelse af overskuddet 
til 2,6 pct. af BNP. Det skal blandt andet ses i lyset af forventningen om 

                                                 
5 De flerårige finanseffekter tager højde for, at den førte finanspolitik i et givet år også 
påvirker den økonomiske aktivitet i de efterfølgende år. Den flerårige finanseffekt opgø-
res her som ændringen af finanspolitikken siden 2002. 
6 Konjunkturerne påvirkning af de offentlige finanser baseres dels på et beskæftigelses-
gab, der bestemmes af forskellen mellem den faktiske og beregnede strukturelle beskæfti-
gelse, dels beregninger af de offentlige budgetposters konjunkturfølsomhed. 
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stigende beskæftigelse, faldende ledighed og forholdsvis høj vækst i det 
private forbrug. 

På trods af en fortsat gunstig konjunkturudvikling skønnes det faktiske 
offentlig overskud reduceret til 2,3 pct. af BNP i 2006. Det skyldes i en 
vis udstrækning faldende indtægter fra pensionsafkastskatten og stigende 
nettorenteudgifter fra 2005 til 2006. Hertil kommer, at det forudsatte 
udløb af suspensionen af SP-bidraget – der er fradragsberettiget i ind-
komstskatten – medvirker til at reducere det faktiske overskud i 2006. En 
eventuel genindførelse af SP-bidraget indebærer, at beskatningen af bidra-
gene udskydes til det tidspunkt, hvor bidragene udbetales som pensioner. 
Det vil ikke påvirke de offentlige finansers holdbarhed og de langsigtede 
krav til finanspolitikken. 

 
Den strukturelle saldo i 2004-06  
Overskuddet på den strukturelle saldo er beregnet til 2,0 pct. af BNP i 
2004 og 2,1 pct. af BNP i 2005, mens det strukturelle overskud for 2006 
vurderes at udgøre 1,8 pct. af BNP. Eksklusive virkningerne af Forårs-
pakkens suspension af SP-bidraget udgør den strukturelle saldo ca. 1¾ 
pct. af BNP i gennemsnit for perioden 2004-06, jf. tabel 5.9.  

Det operationelle pejlemærke for finanspolitikken er gennemsnitlige 
overskud på de samlede offentlige finanser i målintervallet 1½-2½ pct. af 
BNP frem mod 2010. Det er den strukturelle saldo korrigeret for bidraget 
fra Forårspakkens suspension af SP, der skal sammenholdes med målin-
tervallet. I 2004-06 ligger den strukturelle saldo korrigeret for suspensio-
nen af SP-bidraget inden for målintervallet. 
 
Tabel 5.9. Bidrag til den strukturelle saldo 
 2003 2004 2005 2006 
 ------------- Pct. af BNP -------------
Faktisk saldo ........................................................... 1,0 2,3 2,6 2,3 
Konjunkturer .......................................................... 0,3 0,5 0,1 -0,5 
Selskabsskat1) ........................................................... -0,2 -0,4 -0,4 -0,3 
Pensionsafkastskat ................................................... 0,3 -0,3 0,2 0,5 
Nettorentebetalinger ............................................... -0,1 -0,2 -0,2 0,1 
Specielle poster........................................................ 0,1 0,1 -0,2 -0,3 
Strukturel saldo ....................................................... 1,5 2,0 2,1 1,8 
Forårspakkens suspension af SP-bidraget ................. 0,0 -0,3 -0,3 0,0 
Strukturel saldo (ekskl. suspension af SP-bidraget)... 1,5 1,8 1,8 1,8 
 

1) Eksklusive indtægter fra kulbrinteskatten og selskabsskat fra Nordsø-produk-
tionen. Disse indtægter indgår i de specielle poster. 

Kilde: Egne beregninger. 
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For perioden 2004-06 vurderes de beregnede strukturelle overskud at 
være lavere end de ventede faktiske overskud. I 2004 afspejler det, at ind-
tægterne fra selskabsskatter og pensionsafkastskat blev henholdsvis ca. 0,4 
og 0,3 pct. af BNP højere end det anslåede normalniveau for disse skat-
ter7. I modsat retning trækker, at konjunkturerne skønnes at have bidra-
get til lavere faktisk overskud på de offentlige finanser svarende til 0,5 pct. 
af BNP i 2004. 

I 2005 bidrager ekstraordinært høje indtægter fra selskabsskatten – 
svarende til 0,4 pct. af BNP – fortsat til, at det faktiske offentlige over-
skud vurderes at være større end det beregnede strukturelle overskud. 
Hertil kommer, at de offentlige indtægter fra Nordsø-aktiviteterne skøn-
nes at ligge over det gennemsnitlige niveau, jf. bidraget fra ”specielle po-
ster” på -0,2 pct. af BNP. I modsat retning trækker, at indtægterne fra 
pensionsafkastskatten i 2005 forventes at blive 0,3 pct. af BNP lavere end 
normalt. 

I 2006 skønnes konjunkturerne at bidrage positivt til det faktiske of-
fentlige overskud svarende til 0,5 pct. af BNP, hvilket der tages højde for 
i opgørelsen af den strukturelle saldo. Fortsat høje indtægter fra selskabs-
skatten og Nordsø-aktiviteterne bidrager også til, at det faktiske overskud 
overstiger den beregnede strukturelle saldo svarende til hver 0,3 pct. af 
BNP. Derimod skønnes indtægterne fra pensionsafkastskatten i 2006 at 
blive ca. 0,5 pct. af BNP lavere end et beregnet normal-niveau. 

 
År til år-ændring i den strukturelle saldo 
Det beregnede strukturelle overskud stiger med 0,4 pct. af BNP fra 2003 
til 2004, jf. tabel 5.10. Forøgelsen af det strukturelle overskud sker på 
trods af, at finanspolitikken (herunder især skattenedsættelserne) trækker i 
retning af en reduktion af det offentlige overskud på 0,6 pct. af BNP. 

Det er blandt andet tendensen til faldende nettorentebetalinger, som 
bidrager til en forbedring af den strukturelle saldo svarende til 0,2 pct. af 
BNP. 

Hertil kommer, at efterspørgselssammensætningen i 2004 – med høj 
vækst i privatforbruget og lav vækst i eksporten (ved given konjunkturle-
dighed mv.) – har medført større afgiftsindhold i den samlede efterspørg-

                                                 
7 Beregningerne af den strukturelle saldo tager udgangspunkt i et skønnet normalniveau 
for selskabsskatten (ekskl. kulbrinteskat og selskabsskat fra Nordsø-aktiviteterne) på 2,1 
pct. af BNP, mens et skønnet normalniveau for pensionsafkastskatten er baseret på et 
gennemsnitligt normalafkast på 6,5 pct., hvilket svarer til et skatteprovenu på i størrel-
sesordnen 0,7-0,9 pct. af BNP i perioden 2003-2006. 
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sel. I opgørelsen af den strukturelle saldo bidrager sådanne skift i retning 
af større afgiftsindhold til at styrke den strukturelle saldo med 0,4 pct. af 
BNP i 2004 og 0,2 pct. af BNP i 2005. Det skal ses i sammenhæng med, 
at der i perioden fra 1998 og frem til 2003 har været en forholdsvis svag 
vækst i det private forbrug og dermed typisk negative bidrag fra efter-
spørgslens sammensætning. 

Endelig bidrager de specielle poster – herunder stigende indtægter fra 
Nordsø-aktiviteterne – til en forøgelse af det beregnede strukturelle over-
skud svarende til 0,1 pct. af BNP i 2004. 

 
Tabel 5.10. År til år-ændring i den strukturelle offentlige saldo 
 2003 2004 2005 2006 
 ------------------ Pct. af BNP -----------------

Strukturel saldo............................................ 1,5 2,0 2,1 1,8 
Ændring i strukturel saldo............................ 0,1 0,5 0,1 -0,3 
Bidrag til ændring:  
Provenuer fra finanspolitikken1).................... -0,2 -0,6 -0,1 -0,1 
Strukturel beskæftigelse (målt i timer) .......... -0,1 0,1 0,1 -0,1 
Nettorentebetalinger .................................... 0,3 0,2 0,2 0,2 
Specielle poster2) ........................................... 0,1 0,1 0,0 -0,2 
Efterspørgselssammensætning ...................... 0,0 0,4 0,2 0,0 
Andre forhold .............................................. 0,0 0,3 -0,3 -0,1 

 

1) Bidraget er baseret på en ADAM beregning og kan som følge af metodeforskelle 
afvige fra de direkte provenuer, som indgår i beregningen af finanseffekten. End-
videre er virkningerne af Forårspakkens suspension af SP-bidraget i 2004 og 
2005 indregnet. 

2) De specielle poster indeholder blandt andet bidrag fra offentlige drifts- og kapi-
taloverførsler, indtægter fra olie- og gasindvinding i Nordsøen, skatteværdien af 
nettopensionsindbetalinger samt indførelsen af SP-bidraget og omlægningen her-
af fra en kollektiv til en individuel ordning. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
I 2005 øges det strukturelle overskud med 0,1 pct. af BNP. Det skal 

ses i lyset af det nævnte bidrag fra ændret efterspørgselssammensætning og 
den fortsatte reduktion af nettorentebetalinger. I modsat retning trækker, 
at personskatternes andel af BNP falder med omtrent 0,4 pct. af BNP, 
hvilket er afspejlet i posten ”andre forhold”.8  

                                                 
8 Faldet i personskatternes andel af BNP fra 2004 til 2005 hænger blandt andet sammen 
med, at de seneste oplysninger som nævnt peger i retning af, at personskatterne kan være 
overvurderet med 0,1-0,2 pct. af BNP i 2004. Det er der taget højde for i de skønnede 
personskatteindtægter i 2005 (og 2006). 
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I 2006 reduceres det strukturelle overskud umiddelbart med 0,3 pct. af 
BNP. Dette fald skal ses i lyset af det forudsatte udløb af suspensionen af 
SP-bidraget, jf. også ovenfor.  
 
Ændring i den strukturelle saldo siden decembervurderingen 
Sammenlignet med decembervurderingen er det beregnede strukturelle 
overskud øget med ca. 0,6 pct. af BNP i 2004, jf. tabel 5.11. I 2004 vur-
deres konjunktursituationen uændret eller måske marginalt svagere end i 
december, både målt ved det såkaldte outputgab og forskellen mellem 
faktisk og strukturel beskæftigelse. Derfor kan de merindtægter, der bi-
drager til det højere faktiske offentlige overskud i 2004, ikke eller kun i 
begrænset omfang forklares af almindelige konjunkturforhold. 

Siden december er efterspørgslens sammensætning samtidig ændret i 
retning af mere afgiftsbelagt privatforbrug og mindre eksport. Det har 
medført større indtægter fra moms og afgifter i 2004 (ved given konjunk-
turledighed mv.), som derfor styrker den beregnede strukturelle saldo.  

Derudover er der i de nye 2004-tal en revision af overførselsindkom-
ster og kildeskatter, som – fordi de ikke kan forklares af ændret beskæfti-
gelse eller antal overførselsmodtagere – også indgår som et bidrag til den 
strukturelle saldo. Endelig bidrager lavere nettorentebetalinger – herunder 
ikke mindst højere renteindtægter i ATP – i en vis udstrækning også til at 
øge det beregnede strukturelle overskud.9  

 
Tabel 5.11. Ændring i den strukturelle saldo siden december 
 2004 2005 2006 
 ---------------- Pct. af BNP ---------------- 
ØR04, december ........................................... 1,4 1,6 1,3 
ØR05, maj .................................................... 2,0 2,0 1,8 
Forskel .......................................................... 0,6 0,5 0,5 
 

Det højere niveau for det strukturelle offentlige overskud i 2004 bærer 
i vidt omfang med over i 2005 og 2006, hvor den beregnede strukturelle 
saldo ligger ½ pct. af BNP højere end i december.  

De strukturelle overskud er dermed opjusteret mindre end de faktiske 
overskud i perioden 2004-06. Dette skal primært ses i lyset af, at de høje-
re faktiske overskud hænger sammen med en række forhold af mere mid-

                                                 
9 Dette hænger sammen med, at lavere faktiske nettorentebetalinger påvirker det centre-
rede glidende gennemsnit, der anvendes til at beregne det strukturelle niveau for netto-
rentebetalingerne.  
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lertidig karakter – herunder større indtægter fra selskabsskatten og pensi-
onsafkastskatten. 

I relation til finanspolitikkens holdbarhed og de langsigtede krav til fi-
nanspolitikken er det staten og kommunernes finanser, der er af afgøren-
de betydning, jf. afsnit 5.6. Det vurderes, at det strukturelle primære over-
skud i stat og kommuner er forøget med godt 0,3 pct. af BNP siden vur-
deringen i december.  

 
5.6.  Mellemfristet fremskrivning og finanspolitisk holdbarhed 
Den mellemfristede fremskrivning af dansk økonomi til 2010 er opdate-
ret i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2004 (ØR04, december) 
blandt andet på baggrund af den nye konjunkturvurdering. 
 Udgangspunktet for fremskrivningen er pæn BNP-vækst, faldende 
ledighed og sunde opsparingsbalancer. De overordnede mellemfristede 
kriterier for finanspolitikken er fortsat skattestoppet og en holdbar udvik-
ling i de offentlige finanser. Det følger af regeringens udmeldinger i rege-
ringsgrundlaget ”Nye mål”, februar 2005. Sammenfattende beskriver 
fremskrivningen forudsætningerne for at nå en række samfundsøkonomi-
ske målsætninger, som er centrale for at sikre en stabil økonomisk udvik-
ling samtidig med, at dansk økonomi er velforberedt, når stigningen i 
antallet af ældre sætter ind. 

Det centrale operationelle mål for finanspolitikken er, at overskuddet 
på de offentlige finanser (strukturelt) skal udgøre mellem 1½ og 2½ pct. 
af BNP i gennemsnit frem til 201010. Fremskrivningen viser, at det struk-
turelle offentlige overskud kan udgøre 2,0 pct. af BNP i gennemsnit fra 
2003 til 2010, dvs. i midten af det opstillede målinterval. 

Det centrale kriterium i fremskrivningen er finanspolitisk holdbarhed. 
Det vil sige, at den besluttede finanspolitik frem mod 2010 under de op-
stillede langsigtede forudsætninger om rente, levetid m.v., vil kunne fast-
holdes efter 2010. I henhold til beregningerne vil en holdbar finanspolitik 
forudsætte afdæmpet vækst i de samlede offentlige udgifter og et vedva-
rende løft i beskæftigelsen, som er beregnet til i størrelsesordnen 60.000 
personer, når fremgangen realiseres før 2010. Stigningen i beskæftigelsen 
indebærer isoleret set en forbedring af de offentlige finanser på ca. 1 pct. 
af BNP, jf. boks 5.2. 

                                                 
10 Målintervallet for de gennemsnitlige offentlige overskud frem til 2010 vil omtrent 
udgøre ½-1½ pct. af BNP, når den offentlige saldo opgøres ekskl. ATP. 
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Der er ikke politisk taget stilling til eller truffet beslutninger om den 
konkrete prioritering f.eks. mellem service og skat efter 201011. 
 
Boks 5.2. Samfundsøkonomiske forudsætninger til 2010 

 

• Overskud på de offentlige finanser (strukturelt) på 1½-2½ pct. af BNP i gennem-
snit frem til 2010. 

• Skattestop og lavere skat på arbejdsindkomst. 
• Et vedvarende løft i beskæftigelsen som følge af nye initiativer, der modsvarer en 

forbedring af de offentlige finanser på ca. 1 pct. af BNP. Det svarer til en varig 
fremgang i beskæftigelsen på ca. 60.000 personer frem mod 2010. 

• Realvækst i offentligt forbrug på 0,6 pct. i 2005 og ½ pct. årligt fra 2006 til 2010.
 

 
De beregnede langsigtede krav til finans- og strukturpolitikken er ikke 

ændret nævneværdigt siden december-vurderingen. 
Det strukturelle primære overskud i stat og kommuner skønnes for-

øget med omtrent 0,3 pct. af BNP i 2006 i forhold til vurderingen i de-
cember, hvilket isoleret set trækker i retning af en tilsvarende forbedring 
af finanspolitikkens holdbarhed. Det afspejler primært oprevisionen af det 
offentlige overskud i Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse for 2004. 

Der er endvidere udarbejdet en ny befolkningsprognose, som bygger 
på et forbedret data- og metodegrundlag. Hvis dette nye grundlag ind-
regnes, vil de offentlige finanser svækkes mere på længere sigt end hidtil 
lagt til grund, pga. større beregnet vækst i udgifter til pensioner m.v. 
Virkningen svarer ifølge beregningerne til en fast årlig merudgift på ca. 
0,2 pct. af BNP, når det forudsættes, at der ikke sker en forøgelse af tilba-
getrækningsalderen i takt med stigende levetid12, jf. appendiks 5.1. 

Det forbedrede udgangspunkt for de offentlige finanser er derfor med 
de anvendte forudsætninger tilstrækkeligt til at opveje den beregnede 
virkning af at indarbejde det nye befolkningsgrundlag. De reviderede 
beregningsforudsætninger er vist i boks 5.3. 
 

                                                 
11 I henhold til regeringsgrundlaget vil regeringen i foråret 2006 fremlægge en ny øko-
nomisk flerårsplan for Danmark. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at ”Planen vil blive 
udarbejdet i lyset af analyserne fra Velfærdskommissionen. Den vil række mindst til 
2015 og indeholde klare mål for fortsat vækst i beskæftigelsen, nedbringelse af den of-
fentlige gæld og gradvis sænkning af beskatningen”. Desuden fremgår af regeringsgrund-
laget, at ”Forudsat at det økonomiske råderum er tilvejebragt, vil regeringen sænke skat-
ten på arbejdsindkomst yderligere”. 
12 De beregnede virkninger af at indarbejde den nye prognose er derudover følsom over-
for forudsætninger omkring bl.a. rente, jf. Finansredegørelse, 2004. 
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Boks 5.3. Reviderede beregningsforudsætninger ift. ØR04, december 
 

• Ny vurdering af konjunkturudsigterne frem til 2006. 
• Revideret befolkningsprognose. 
• Nyt skøn for Nordsø-indtægter. 
• Nyt datagrundlag for aldersfordelt offentligt forbrug og arbejdstid. 
• De langsigtede krav til finanspolitikken er genberegnet. 
 

 
Fremskrivningen indebærer, at BNP realt øges med 2 pct. om året fra 

2004 til 2010, mens det private forbrug realt kan vokse med 2½ pct. om 
året frem mod 2010, jf. tabel 5.12 og bilagstabel B.25. Væksten i det pri-
vate forbrug i fremskrivningsperioden indebærer en svagt faldende for-
brugskvote. 

Fremskrivningen forudsætter en stigning i arbejdsstyrken på 21.000 
personer fra 2004 til 2010 og et fald i ledigheden på 41.000 personer. 
Det indebærer en samlet fremgang i beskæftigelsen på 62.000 personer, 
fordelt med 49.000 personer i den private sektor og 13.000 personer i 
den offentlige sektor. 

Overskuddet på den offentlige saldo udgør ca. 2,2 pct. af BNP i gen-
nemsnit fra 2003 til 2010, mens overskuddet på den strukturelle offentli-
ge saldo skønnes til i gennemsnit 2,0 pct. af BNP i samme periode –
eksklusive det midlertidige bidrag som følge af lavere skattefradrag afledt 
af Forårspakkens suspension af SP-bidraget. Den strukturelle saldo ligger i 
midten af det opstillede målinterval på 1½-2½ pct. af BNP. 

Stat og kommuners nettogæld reduceres fra 22 pct. af BNP i 2004 til 
ca. 9 pct. af BNP i 2010, mens den offentlige ØMU-gæld reduceres fra 
43 til 25 pct. af BNP i samme periode. 

Gode rammevilkår for den private opsparing og overskud på de offent-
lige finanser indebærer overskud på betalingsbalancen og løbende ned-
bringelse af udlandsgælden. Udviklingen på betalingsbalancen indebærer, 
at udlandsgælden kan vendes til tilgodehavende frem mod 2010. Forløbet 
indebærer desuden lav og stabil inflation i underkanten af 2 pct. om året. 
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Tabel 5.12. Samfundsøkonomiske nøgletal 
 1995-04 2005-06 2007-10 2004-10 
 ------------------- Årlig realvækst, pct. -----------------
BNP............................................... 2,1 2,3 1,8 2,0 
Privat forbrug................................. 1,4 3,0 1,8 2,5 
 --- 1.000 personer, niveau i slutår ---- Ændring 
Beskæftigede .................................. 2.723 2.752 2.785 62 
- Privat........................................... 1.885 1.911 1.934 49 
- Offentlig...................................... 838 841 851 13 
Arbejdsstyrke ................................. 2.899 2.899 2.920 21 
Ledighed ........................................ 176 147 135 -41 
Strukturel ledighed......................... 163 160 135 -28 
 ------ Pct. af BNP, niveau i slutår ----- Ændring 
Offentlig saldo ............................... 2,3 2,3 2,4 0,1 
Strukturel offentlig saldo1) .............. 1,8 1,8 2,4 0,6 
Stat og kommuners saldo ............... 1,3 1,5 1,4 0,1 
Stat og kommuners primære saldo.. 2,7 2,5 2,1 -0,6 
Betalingsbalance............................. 2,5 2,5 3,8 1,3 
Nettogæld i stat og kommuner ....... 21,6 16,8 9,3 -12,3 
Offentlig ØMU-gæld ..................... 42,8 34,6 25,4 -17,4 
Udlandsgæld .................................. 11,5 6,3 -5,4 -16,9 

 

1) Korrigeret for virkningen af suspensionen af SP-bidraget i 2004 og 2005. 
Kilde: ADAM’s databank samt egne beregninger. 
 
Forudsætninger for finanspolitikken 
I fremskrivningen er forudsat en stigning i det reale offentlige forbrug på 
0,6 pct. i 2005 og ½ pct. om året fra 2006 til 2010, jf. tabel 5.13 – sva-
rende til ca. 2 mia. kr. årligt. 

I perioden 2006-2010 er det akkumulerede råderum dermed på i alt 
30 mia. kr. i reale termer. Omdrejningspunktet for den konkrete priorite-
ring frem til 2010 er regeringsgrundlaget, der omfatter en række initiati-
ver, herunder blandt andet en styrkelse af forskningen, bedre vilkår for 
børnefamilier og serviceforbedringer på sundheds- og ældreområdet. Ini-
tiativerne er i fremskrivningen finansieret inden for den generelle for-
brugsramme. 

Den forudsatte realvækst i det offentlige forbrug er større end det be-
regnede demografisk betingede træk på ressourcerne til offentlig service, 
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som er omtrent uændret fra 2006 til 201013. Der er derfor i gennemsnit 
plads til en vækst i de såkaldte reale offentlige servicestandarder (dvs. real-
vækst i det offentlige forbrug i forhold til det beregnede demografiske 
træk) på knap 0,5 pct. årligt fra 2006 til 2010. 
 Realvækst i det offentlige forbrug svarende til det beregnede demogra-
fiske træk er ikke udtryk for et uændret serviceniveau, blandt andet fordi 
løbende effektiviseringer indenfor den offentlige sektor kan give et bidrag 
til bedre service i tillæg til væksten i ressourcerne. Rammen skal endvidere 
ses i sammenhæng med muligheden for omprioriteringer, som også af-
hænger af produktivitetsforhold i den offentlige sektor. 
 
Tabel 5.13. Realvækst i offentligt forbrug og demografisk træk 

  2004 2005 2006 2007-10 2006-10 
      Årligt Akk. 

----------------------- Realvækst, pct. ---------------------- 
Offentligt forbrug ..................... 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 2,5 
Beregnet demografisk træk ....... 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 
Offentlige servicestandarder ...... 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 2,4 

 

Kilde:  ADAM’s databank, DREAM’s befolkningsprognose 2004 og egne beregninger. 
 

Indkomstoverførslerne er i henhold til satsreguleringsloven forudsat 
reguleret med udgangspunkt i lønudviklingen i den private sektor. De 
reale offentlige investeringer antages at stige med knap 5 pct. i 2005 og 1 
pct. årligt i perioden 2006-10, jf. boks 5.4 og ØR04, december, kapitel 
5.5. 
 
Boks 5.4. Centrale forudsætninger for udgiftspolitikken til 2010 

 

• Realvækst i offentligt forbrug på 0,6 pct. i 2005 og ½ pct. årligt fra 2006 til 2010. 
• Realvækst i offentlige investeringer på ca. 5 pct. i 2005 og 1 pct. årligt til 2010. 
• Indkomstoverførsler reguleres i overensstemmelse med satsreguleringsloven. 
• Subsidier og tilskud samt overførsler til udlandet (herunder EU) mv. fastholdes 

beregningsteknisk som uændret andel af BNP. 
 

 

                                                 
13 Det (reale) demografisk betingede træk er en mekanisk sammenvejning af befolk-
ningsudviklingen med de alders-, køns- og herkomstfordelte offentlige udgifter pr. bru-
ger i udgangsåret. Endvidere korrigeres de aldersbetingede udgifter fremadrettet for at 
tage højde for virkningen af bedre sundhedstilstand i takt med den stigende middelleve-
tid. Udgifterne til kollektivt offentligt forbrug antages at følge den generelle befolk-
ningsudvikling. 
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Omdrejningspunktet i skattepolitikken er skattestoppet. Skattestoppet 
indebærer, at ingen skat eller afgift må stige, uanset om den er fastsat i 
procentstørrelse eller i nominelle kronebeløb. Desuden er der loft for den 
nominelle ejendomsværdiskat. På grund af nominalprincippet for punkt-
afgifter og ejendomsværdiskat vil skattestoppet isoleret set reducere den 
betalte skat med ca. ½ pct. af BNP i perioden 2004 til 2010 sammenlig-
net med et forløb, hvor punktafgifter m.v. fastsat i kronebeløb aktivt øges 
i takt med priserne. Det indebærer en reduktion af skattebelastningen, 
fordi det betalte beløb falder i forhold til indkomsterne. Skattestoppet 
bidrager derudover til en bedre styring af de offentlige udgifter. 

Skatten på arbejdsindkomst er i medfør af Forårspakken nedsat med 
knap 10 mia. kr. i 2004 (svarende til 0,7 pct. af BNP). Skattenedsættelsen 
er fordelt på et beskæftigelsesfradrag og en forhøjelse af grænsen for mel-
lemskat, jf. boks 5.5. 
 
 Boks 5.5. Centrale forudsætninger for skattepolitikken til 2010 

 

• Skattestoppet reducerer beskatningen med ca. ½ pct. af BNP i perioden 2004-10. 
• De aftalte skattenedsættelser på arbejdsindkomst (svarende til 0,7 pct. af BNP) er 

fuldt gennemført i 2004 i medfør af Forårspakken. 
• Indtægter fra olie- og gasindindvinding i Nordsøen følger Nordsøaftalen. 
 

 
Forudsætninger for arbejdsmarkedspolitikken 
Fremskrivningen forudsætter en samlet fremgang i beskæftigelsen på 
62.000 personer fra 2004 til 2010. 

Befolkningsudviklingen indebærer, at antallet i de normalt erhvervsak-
tive aldre falder, hvilket isoleret set medfører et demografisk betinget fald 
i beskæftigelsen på 40.000 personer frem til 201014, jf. tabel 5.14 (række 
1). 

Allerede gennemførte reformer, herunder efterlønsreform, førtidspen-
sionsreform, skatteaftale, Flere i arbejde m.v. skønnes at øge beskæftigel-
sen med i størrelsesordnen 27.000 personer (række 2) i forhold til dette 
mekaniske forløb, der kun tager højde for den demografiske udvikling. 
Det er således lagt til grund, at den strukturelle beskæftigelse vil falde med 
ca. 13.000 personer fra 2004 til 2010 i fravær af yderligere initiativer, 
som varigt kan øge beskæftigelsen (række 3).  

                                                 
14 Baseret på en mekanisk fremskrivning med uændret strukturel erhvervsfrekvens (op-
delt på køn, alder og herkomst) og en strukturel ledighedsprocent som i 2004. 
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Hertil kommer, at en del af beskæftigelsesfremgangen (17.000 perso-
ner) forventes at ske automatisk som følge af en forudsat normalisering af 
konjunktursituationen (række 4). En del af ledigheden i 2004 skønnes 
således at være konjunkturbetinget (ca. 14.000 personer), mens arbejds-
styrken i 2004 vurderes at være lidt under sit strukturelle niveau (3.000 
personer).  

Samlet set kan beskæftigelsen dermed påregnes at stige med omkring 
4.000 personer fra 2004 til 2010 i fravær af yderligere strukturelle initia-
tiver (række 5). 
 
Tabel 5.14 Bidrag til stigning i strukturel beskæftigelse, 1.000 personer 
 Ændring 2004-10 
1. Demografisk bidrag1)............................................................. -40 
2. Forudsat bidrag fra allerede gennemførte reformer ................  27 
3. Basisforløb for strukturel beskæftigelse (1+2) ........................ -13 
4. Konjunkturbidrag................................................................. 17 
  - Heraf fra arbejdsstyrke.......................................................... 3 
  - Heraf fra ledighed ................................................................ 14 
5. Basisforløb for faktisk beskæftigelse (3+4) ............................. 4 
6. Krav til nye strukturtiltag, der øger beskæftigelsen ................ 58 
7. 2010-forløb for faktisk beskæftigelse (5+6)............................ 62 

 

1) Her er forudsat uændret aggregeret ledighedsprocent og uændret erhvervsfre-
kvens for de enkelte køns-, alders- og herkomstgrupper fra 2004 til 2010. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
2010-forløbet forudsætter yderligere initiativer, som kan øge den 

strukturelle beskæftigelse med knap 60.000 personer (omtrent 2¼ pct. af 
beskæftigelsen), som isoleret set styrker de offentlige finanser med 1 pct. 
af BNP (række 6). 

Regeringen har meldt ud, at den vil fremlægge en beskæftigelsesplan 
for at få flere i arbejde. Initiativerne sigter blandt andet på bedre integra-
tion af indvandrere, hurtigere gennemstrømning i uddannelsessystemet, 
mindre sygefravær, flere ældre på arbejdsmarkedet og et serviceeftersyn af 
beskæftigelsespolitikken. Første udspil er regeringens integrationsplan En 
ny chance til alle, maj 2005. 
 
Offentlig saldo, offentlig gæld og holdbarheden af de offentlige finanser 
Overskuddet på den offentlige saldo udgør ca. 2,2 pct. af BNP i gennem-
snit fra 2003 til 2010, jf. figur 5.1a, mens overskuddet på den strukturelle 
offentlige saldo – eksklusive det midlertidige bidrag som følge af lavere 
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skattefradrag afledt af Forårspakkens suspension af SP-bidraget – skønnes 
til i gennemsnit 2,0 pct. af BNP i samme periode. 

Frem mod 2010 styrkes den strukturelle saldo, som følge af fortsat fal-
dende nettorentebetalinger og forudsætningerne om stram udgiftsstyring 
og yderligere strukturelle initiativer på arbejdsmarkedet. Udviklingen i 
saldoen frem mod 2010 er derudover påvirket af, at olieprisen er højere 
end forventet på længere sigt. Midlertidige udsving i olieprisen påvirker 
som udgangspunkt ikke de langsigtede finanspolitiske handlemuligheder, 
jf. boks 5.6 og appendiks 5.1. 
 
Figur 5.1a. Offentlige saldo Figur 5.1b. Offentlig gæld 
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Anm.: Den strukturelle offentlige saldo er eksklusive det midlertidige bidrag som følge 
af lavere skattefradrag afledt af Forårspakkens suspension af SP-bidraget i 2004 
og 2005. 

Kilde: ADAM’s databank. 
 

Ved opgørelsen af finanspolitikkens holdbarhed er det centrale 
gældsmål den offentlige nettogæld eksklusive nettoaktiver i offentlige 
fonde, herunder ATP, dvs. den del af nettogælden, som vedrører stat og 
kommuner. I fremskrivningen skønnes stat og kommuners nettogæld 
reduceret fra 22 pct. af BNP i 2004 til ca. 9 pct. af BNP i 2010, mens 
den offentlige ØMU-gæld reduceres fra 43 til 25 pct. af BNP i samme 
periode, jf. figur 5.1b. 
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Boks 5.6. Virkningen af nye skøn for Nordsø-indtægter på saldoen 
I konjunkturvurderingen er indarbejdet nye forløb for udviklingen i olieprisen og olie- 
og gasudvindingen i Nordsøen blandt andet på baggrund af nye udvindingsskøn fra 
Energistyrelsen. Det indebærer øgede indtægter fra 2006 til 2008, men derimod lavere 
indtægter fra 2009 til 2013, jf. figur a. Holdbarheden af de offentlige finanser er isoleret 
set omtrent upåvirket af disse ændringer. 

Oliepriserne er aktuelt høje (på ca. 50 $) i forhold til niveauet det seneste årti og sam-
menlignet med marginalomkostningerne ved at udvinde olie. Olieprisen er påvirket af 
forstyrrelser på udbudssiden og væksten i verdensøkonomien, som i 2004 var den største 
i 30 år. OPEC-landene har et målinterval for olieprisen på 22-28 $ pr. tønde. IEA (Det 
Internationale Energi Agentur) skønner – under betydelig usikkerhed – at olieprisen i et 
basisforløb på langt sigt vil udgøre 25 $ pr. tønde og 35 $ pr. tønde i et højpris-scenario 
(2000-niveau). Det er konkret i fremskrivningen lagt til grund, at olieprisen gradvist vil 
falde frem mod 2010, og herefter udgøre 28 $ pr. tønde (2000-niveau).  

 

Figur a. Nordsø-indtægter 
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Kilde: Energistyrelsen, Skatteministeriet samt egne 
            beregninger. 

 
Omdrejningspunktet i den mellemfristede fremskrivning til 2010 er en 

holdbar finanspolitik. En holdbar finanspolitik indebærer, at stat og 
kommuners nettogæld kan forventes at udvikle sig stabilt efter 2010, hvis 
finanspolitikken videreføres efter såkaldte finanspolitisk neutrale princip-
per. Disse principper indebærer blandt andet uændret beskatning, og at 
de offentlige udgifter til forbrug og overførsler per bruger udvikler sig i 
takt med lønningerne i den private sektor15. 
 Det beregningsmæssige krav om finanspolitisk holdbarhed kan ses som 
et test af, om finanspolitikken med besluttede regler m.v. overordnet 

                                                 
15 De beregningstekniske forudsætninger efter 2010 indebærer, at den samlede økonomi-
ske politik, korrigeret for befolkningsmæssige ændringer, virker omtrent neutralt på de 
offentlige finanser. Bl.a. er erhvervsfrekvensen og ledighedsprocenten uændret efter 
2010. 
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hænger sammen på længere sigt, således at der med de opstillede forud-
sætninger ikke optræder større stramningsbehov efter 2010 (i forhold til 
det forudsatte). De konkrete regneregler efter 2010 er ikke finanspolitiske 
mål, og der er som nævnt ikke taget politisk stilling til prioriteringen efter 
2010.  

Når fremskrivningen opfylder kravet om finanspolitisk holdbarhed, vil 
overskuddet i stat og kommuner i alle år præcis kunne modsvare rente-
byrden af stat og kommuners nettogæld og de beregnede fremtidige of-
fentlige nettoforpligtigelser, der følger af aldringen mv. 

De fremtidige merforpligtelser, der gradvist svækker stat og kommu-
ners saldo på længere sigt, kan i fremskrivningen omregnes til en fast årlig 
merudgift på 1,8 pct. af BNP i 2004. Derudover medfører statens og 
kommunernes nettogæld en rentebyrde på 0,6 pct. af BNP i 2004, jf. 
tabel 5.15. 
 
Tabel 5.15. Krav til den strukturelle offentlige saldo opgjort i 2004 
 Pct. af BNP 
1. Stat og kommuners strukturelle primære saldo .................................. 2,3 
2. Beregnet krav til stat og kommuners strukturelle primære saldo......... 2,4 

      - heraf fremtidige nettoforpligtelser bl.a. sfa. aldring ............................. 1,8 
      - heraf rentebyrde på offentlig nettogæld............................................... 0,6 
3. Holdbarhedsindikator (1-2) .........................................................   -0,1 
4. Stat og kommuners strukturelle nettorenteudgifter ............................ -1,5 
5. Strukturel saldo i offentlige fonde (ATP m.v.) ................................... 1,0 
6. Beregnet krav til den strukturelle offentlige saldo (2+4+5) ................. 1,9 
7. Den strukturelle offentlige saldo (ekskl. suspension af SP-bidraget) ... 1,8 

 

Anm.: Virkningen på den finanspolitiske holdbarhed (”råderummet”) er defineret som 
den faktiske nettoudgift år for år omregnet til en (hypotetisk) fast årlig udgift i al 
fremtid fra og med i dag – dvs. en såkaldt annuitet. Omregningen til en fast årlig 
ydelse (varig virkning) betyder, at indtægter og udgifter kan sammenlignes, selv 
om de falder på forskellige tidspunkter. Råderumsvirkningen afhænger af niveau-
et for realrenten korrigeret for økonomisk vækst og profilen for nettoudgiften/-
indtægten. Jo senere en given merindtægt optræder, jo mindre vil råderumsvirk-
ningen være. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

De fremtidige nettoforpligtelser inkl. rentebyrden af gælden indebærer 
dermed et beregnet krav til overskud på stat og kommuners strukturelle 
primære saldo på 2,4 pct. af BNP i 2004. Det strukturelle primære over-
skud i stat og kommuner er samtidig beregnet til 2,3 pct. af BNP. For-
skellen mellem de to – den såkaldte holdbarhedsindikator – er dermed     
-0,1 pct. af BNP. Det vil sige, at kravet om finanspolitisk holdbarhed er 
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indfriet på nær en marginal afvigelse på 0,1 pct. af BNP, som også indgik 
i vurderingen i december16. Det dækker over en forbedring af den struktu-
relle primære saldo i konjunkturårene og en opjustering af de beregnede 
fremtidige nettoforpligtigelser – blandt andet som følge af en ny befolk-
ningsprognose – der opvejer hinanden, jf. appendiks 5.1. 

Det beregnede krav til stat og kommuners primære saldo kan omreg-
nes til et krav til den samlede offentlige saldo ved at indregne dels rente-
udgifter på den offentlige gæld og dels midlerne i offentlige pensionsfon-
de (primært ATP), som er disponeret til pensionsudbetalinger på længere 
sigt og dermed ikke kan medgå til at finansiere det fremtidige udgiftspres. 
Kravet til stat og kommuners strukturelle primære saldo svarer således til 
et krav om overskud på den samlede strukturelle offentlige saldo på 1,9 pct. 
af BNP i 2004 (ekskl. suspension af SP-bidraget). 

                                                 
16 Det er her og i december valgt at fastholde kravet til fremgang i beskæftigelsen frem 
mod 2010. Forudsætningen om fremgang i beskæftigelsen styrker isoleret set de offentli-
ge finanser med ca. 1 pct. af BNP. 
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Appendiks 5.1  
Revisioner af holdbarheds-
indikatoren 
 
Indarbejdelsen af en ny konjunkturvurdering har bevirket, at den under-
liggende stilling på de offentlige finanser strukturelt er forbedret med 
omkring 0,3 pct. af BNP, jf. tabel A5.1. 

De anslåede fremtidige offentlige nettoforpligtigelser er i forhold til 
ØR04, december blevet revideret blandt andet som følge af ny befolk-
ningsprognose og en ændret fremskrivning af indtægterne fra Nordsøen. 
Samlet set har revisioner af de fremtidige offentlige nettoforpligtigelser 
svækket holdbarhedsindikatoren med ca. 0,3 pct. af BNP, jf. tabel A5.1. 
 
Tabel A5.1. Revisioner af holdbarhedsindikatoren i 2010-forløb, 2004 

Pct. af BNP
1. Økonomisk Redegørelse, december 2004 .......................................... -0,1 
2. Samlet revision af holdbarhedsindikator (2.1+2.2)............................. 0,0 
2.1 Revision af primær strukturel saldo i 2004....................................... 0,3 
2.2 Revision af fremtidige nettoforpligtigelser........................................ -0,3 
Heraf bidrag fra  
  - Revideret befolkningsprognose.......................................................... -0,2 
  - Nyt skøn for Nordsø-indtægter ......................................................... 0,0 
  - Øvrige revisioner............................................................................... -0,1 
3. Økonomisk Redegørelse, maj 2005 (1+2).......................................... -0,1 

 

Anm.: De beregnede effekter af de enkelte revisioner afhænger af rækkefølgen. 
Kilde:  Egne beregninger. 
 

DREAM’s 2004-befolkningsprognose, som ligger til grund for frem-
skrivningen, indebærer en større stigning i middellevetiden for især kvin-
der, mens middellevetiden for mænd er stort set uændret i forhold til 
2003-prognosen benyttet i ØR04, december. 

Den gennemsnitlige levetid stiger således til 86 år for kvinder i 2080, 
sammenlignet med 82 år i den forrige prognose. Mænds gennemsnitlige 
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levetid skønnes uændret til 80 år i 2080. Den væsentligste ændring i 
fremskrivningen er, at de historiske data for dødeligheder, som fremskriv-
ningen baseres på, går tilbage til 1903 og ikke blot til 1980 som tidligere. 
Dette har stor betydning, da kvinders levetidsstigning var usædvanlig lav 
gennem 1980’erne og 1990’erne. Endvidere er der benyttet en ny metode 
(den såkaldte Lee-Carter metode) til fremskrivning af middellevetiden 
svarende til den, der anvendes i Velfærdskommissionens prognose.  
 Nye skøn for udviklingen i olieprisen og olie- og gasudvindingen i 
Nordsøen indebærer øgede indtægter fra 2006 til 2008, men en ”normali-
sering” af olieprisen og dermed lavere indtægter i fra 2009 til 2013, hvor-
for holdbarheden af de offentlige finanser isoleret set er stort set upåvir-
ket. 
 De øvrige revisioner dækker blandt andet over indarbejdelsen af den 
nye konjunkturvurdering, herunder profilen for Nordsø-indtægterne, nye 
RAS-tal, nye aldersfordelte udgifter og transfereringer, nye tal for arbejds-
tid og en ny metode til korrektion af forbedret helbred i forbindelse med 
stigende levetid. Samlet set medfører disse øvrige revisioner, at den bereg-
nede holdbarhedsindikator reduceres med 0,1 pct. af BNP. 
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Tabel B.1. Efterspørgsel, import og produktion 
  Mængder Priser 

 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

 ---------- Mia. kr. --------- ----------- Pct. ---------- ----------- Pct. ---------- 
Privat forbrug ..................... 695 730 760 4,3 3,7 2,3 1,1 1,3 1,7 
Offentligt forbrug1) ............. 386 397 410 0,7 0,6 0,5 3,0 2,3 2,6 
Offentlige investeringer ...... 25 27 28 6,6 4,7 1,0 -0,9 2,3 1,8 
Boliginvesteringer .............. 73 77 80 10,8 3,0 2,0 1,1 3,1 1,7 
Faste erhvervsinvesteringer . 188 208 217 2,9 6,1 4,3 -2,0 4,3 0,2 
I alt indenlandsk 
efterspørgsel ekskl. 
lagerændringer ................... 1.367 1.439 1.494 3,5 3,3 2,2 1,1 1,9 1,6 
Lagerændringer2) ................. 4 4 4 0,4 0,1 0,0     
I alt indenlandsk 
efterspørgsel ....................... 1.373 1.443 1.498 3,9 3,4 2,2 1,3 1,7 1,6 
Eksport af varer og tjenester 629 672 718 4,0 4,0 4,8 1,7 2,7 1,9 

Samlet efterspørgsel ............ 2.002 2.115 2.216 3,9 3,6 3,0 1,4 2,0 1,7 

Import af varer og tjenester  555 603 644 7,4 6,1 4,8 1,6 2,3 1,9 

Bruttonationalproduktet .... 1.446 1.512 1.571 2,4 2,4 2,2 1,6 2,1 1,7 

Produktskatter, netto ......... 210 226 233    

Bruttoværditilvækst ............ 1.236 1.286 1.338 1,9 2,2 2,1 1,8 1,8 1,9 

Heraf i private byerhverv3) ... 806 835 871 1,5 2,6 2,6 1,1 1,0 1,7 

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. Nøgletal for den internationale økonomi 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
BNP  -------------------------------- Realvækst, pct. --------------------------------   
EU 25 ................................ 3,6 1,7 1,1 0,9 2,4 2,0 2,3 
Euroområdet ...................... 3,5 1,6 0,9 0,5 2,1 1,6 2,1 
        
Tyskland ............................ 3,2 1,2 0,2 0,0 1,6 0,8 1,6 
Frankrig ............................. 4,0 2,2 1,0 0,6 2,6 2,0 2,2 
Italien ................................ 3,0 1,8 0,4 0,3 1,2 1,2 1,7 
Spanien .............................. 4,4 2,8 2,2 2,5 2,7 2,7 2,7 
Holland ............................. 3,5 1,4 0,6 -0,9 1,4 1,0 2,0 
Belgien ............................... 3,9 0,7 0,9 1,3 2,9 2,2 2,3 
Østrig ................................ 3,4 0,7 1,2 0,8 2,0 2,1 2,1 
Finland .............................. 5,1 1,1 2,2 2,4 3,7 3,3 2,9 
        
Danmark ........................... 2,8 1,3 0,5 0,7 2,4 2,4 2,2 
        
Sverige ............................... 4,3 1,0 2,0 1,5 3,5 3,0 2,8 
Storbritannien .................... 3,9 2,3 1,8 2,2 3,1 2,8 2,8 
        
USA ................................... 3,7 0,8 1,9 3,0 4,4 3,6 3,0 
Japan ................................. 2,4 0,2 -0,3 1,4 2,6 1,1 1,7 
Norge ................................ 2,8 2,7 1,4 0,4 3,0 3,8 2,9 
        
OECD................................ 3,9 1,1 1,6 2,2 3,6 2,9 3,1 
Forbrugerpriser 1) 

--------------------------------- Pct.vis vækst -----------------------------   
EU 25................................. 2,4 2,5 2,1 1,9 2,1 1,9 1,7 
Euroområdet ...................... 2,1 2,4 2,3 2,1 2,1 1,9 1,5 
        
Tyskland ............................ 1,4 1,9 1,3 1,0 1,8 1,3 1,1 
Frankrig ............................. 1,8 1,8 1,9 2,2 2,3 1,9 1,8 
Italien ................................ 2,6 2,3 2,6 2,8 2,3 2,0 1,9 
Spanien .............................. 3,5 2,8 3,6 3,1 3,1 2,9 2,7 
Holland ............................. 2,3 5,1 3,9 2,2 1,4 1,3 -3,0 
Belgien ............................... 2,7 2,4 1,6 1,5 1,9 2,0 1,8 
Østrig ................................. 2,0 2,3 1,7 1,3 2,0 2,3 1,7 
Finland .............................. 3,0 2,7 2,0 1,3 0,1 1,1 1,4 
        
Danmark ........................... 2,8 2,2 2,4 2,0 0,9 1,5 1,7 
        
Sverige ............................... 1,3 2,7 2,0 2,3 1,0 0,4 1,4 
Storbritannien .................... 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 1,7 2,0 
        
USA ................................... 3,4 2,8 1,6 2,3 2,7 2,6 2,3 
Japan ................................. -0,7 -0,6 -0,9 -0,3 0,0 -0,1 0,2 
Norge ................................ 3,0 2,7 0,8 2,0 0,6 1,5 1,6 
Anm.: På grund af datarevisioner kan historiske tal for væksten i BNP afvige fra EU-kommissionens 

forårsprognose. 
1)  For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), for andre lande er vist 

nationale forbrugerprisindeks (CPI). 
Kilde:  Ecowin, EU-kommissionens forårsprognose 2005, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.3. Nøgletal for den internationale økonomi 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Lønudvikling 1) 

-------------------------------- Pct.vis vækst ---------------------------- 
EU 15 ................................ 3,7 2,9 2,7 3,4 2,7 2,8 2,9 
Euroområdet....................... 3,4 2,8 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 
        

Tyskland ............................  4,1 1,9 1,6 1,9 2,0 1,9 2,5 
Frankrig .............................  1,9 2,5 3,1 1,5 3,4 2,6 2,8 
Italien ................................  3,1 3,3 2,3 3,0 3,5 3,2 2,7 
Spanien ..............................  3,3 4,5 3,6 4,1 3,7 3,4 3,5 
Holland .............................  4,7 4,6 6,6 3,7 0,3 0,6 0,8 
Belgien ...............................  1,7 3,7 3,7 3,6 2,3 2,2 2,0 
Østrig ................................  1,6 0,3 1,6 2,2 3,0 3,1 2,7 
Finland ..............................  4,6 6,0 2,8 2,9 -1,3 3,2 3,5 
        

Danmark 1) .........................  4,4 4,0 5,3 4,0 3,4 3,2 3,8 
        

Sverige ............................... 9,3 4,5 1,5 2,6 4,1 3,5 3,7 
Storbritannien .................... 4,9 3,9 4,7 8,3 4,2 4,4 4,3 
        

USA ...................................  8,2 -0,1 6,7 8,5 4,3 4,8 4,6 
Japan .................................  0,5 -0,1 -0,8 -0,6 -1,1 0,0 -0,1 
Norge ................................  4,7 4,0 4,4 2,9 4,0 4,0 4,0 
Betalingsbalancesaldo 2) --------------------------------- Pct. af BNP --------------------------------- 
EU 25 ................................  -0,6 -0,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 
Euroområdet3) ..................... -1,2 -0,2 0,8 0,3 0,6 0,5 0,5 
        

Tyskland ............................  -1,1 0,4 2,4 2,4 3,8 4,1 4,4 
Frankrig .............................  1,3 1,5 1,5 0,4 -0,2 -0,5 -0,6 
Italien ................................  -0,2 0,3 -0,3 -0,8 -0,4 -0,5 -0,4 
Spanien ..............................  -3,3 -3,1 -2,7 -3,3 -5,0 -5,7 -6,2 
Holland .............................  4,9 3,8 2,8 2,7 3,2 3,3 3,9 
Belgien ...............................  4,0 4,5 5,8 4,4 3,9 3,7 4,0 
Østrig ................................  -1,0 -0,4 2,5 1,5 2,1 2,2 2,2 
Finland ..............................  7,2 6,9 7,4 4,3 4,2 4,0 4,1 
        

Danmark ...........................  1,5 3,0 2,2 3,3 2,6 2,1 2,5 
        
Sverige ...............................  4,2 4,6 5,4 5,9 7,8 7,5 7,3 
Storbritannien ....................  -2,5 -2,3 -1,7 -1,8 -1,9 -2,2 -2,2 
        

USA ...................................  -4,1 -3,7 -4,4 -4,7 -5,4 -5,9 -5,8 
Japan .................................  2,5 2,1 2,8 3,2 3,7 3,8 4,2 
Norge ................................  15,6 15,4 12,9 12,9 12,3 17,9 16,7 
Anm.: På grund af datarevisioner kan historiske tal for væksten i BNP afvige fra EU-kommissionens 

forårsprognose. 
1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget i fremstillingsvirksomhed. 

For Danmark anvendes stigningen i timelønomkostningerne. 
2) Nationalregnskabsdefinition, for Danmark dog den officielle betalingsbalance. Nationalregnskabets 

opgørelse afviger fra den officielle betalingsbalance pga. definitionsforskelle. 
3) Korrigeret for intra-handel i euroområdet. 
Kilde:  EU-kommissionens forårsprognose 2005, OECD samt egne skøn.
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Tabel B.4. Nøgletal for den internationale økonomi 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Ledighed 1) ----------------------------- Pct. af arbejdsstyrke ---------------------------- 
EU 25 ................................  8,6 8,4 8,7 8,9 9,0 9,0 8,7 
Euroområdet ......................  8,2 7,8 8,2 8,7 8,8 8,8 8,5 
        
Tyskland ............................  7,2 7,4 8,2 9,0 9,5 9,7 9,3 
Frankrig .............................  9,1 8,4 8,9 9,5 9,6 9,4 9,1 
Italien ................................  10,1 9,1 8,6 8,4 8,0 7,9 7,7 
Spanien ..............................  11,3 10,6 11,3 11,3 10,8 10,4 10,3 
Holland .............................  2,9 2,5 2,7 3,8 4,7 5,2 5,0 
Belgien ...............................  6,9 6,7 7,3 8,0 7,8 7,7 7,5 
Østrig ................................. 3,7 3,6 4,2 4,3 4,5 4,1 3,9 
Finland ..............................  9,8 9,1 9,1 9,0 8,8 8,4 8,0 
        
Danmark2) .......................... 5,2 5,0 5,0 5,9 6,1 5,5 5,1 
Danmark ........................... 4,4 4,3 4,6 5,6 5,4 4,9 4,5 
        
Sverige ...............................  5,6 4,9 4,9 5,6 6,3 5,9 5,3 
Storbritannien ....................  5,4 5,0 5,1 4,9 4,7 4,7 4,7 
        
USA  .................................. 4,0 4,8 5,8 6,0 5,5 5,2 5,0 
Japan .................................  4,7 5,0 5,4 5,3 4,8 4,4 4,1 
Norge ................................  3,4 3,6 3,9 4,5 4,4 4,0 4,0 
Beskæftigelse -------------------------------- Pct.vis vækst ---------------------------------
EU 25 ................................  1,5 1,0 0,3 0,2 0,5 0,7 0,8 
Euroområdet ...................... 2,2 1,4 0,5 0,2 0,6 0,7 0,9 
        
Tyskland ............................  1,8 0,4 -0,6 -1,0 0,3 0,7 0,8 
Frankrig .............................  2,8 1,9 0,9 0,1 -0,2 0,5 0,8 
Italien ................................  1,7 1,6 1,3 0,4 0,8 0,4 0,5 
Spanien ..............................  3,7 2,5 1,4 1,7 2,1 2,1 2,0 
Holland .............................  1,8 1,3 -0,1 -1,0 -1,6 0,3 1,3 
Belgien ...............................  1,9 1,5 -0,3 0,0 0,7 0,8 0,8 
Østrig .................................  1,3 0,4 0,1 0,0 1,0 0,2 0,7 
Finland ..............................  2,3 1,5 0,9 0,0 0,0 0,6 0,8 
        
Danmark ...........................  0,5 0,4 -0,2 -0,8 0,1 0,6 0,5 
        
Sverige ...............................  2,4 1,9 0,2 -0,2 -0,4 0,5 1,0 
Storbritannien ....................  1,1 0,8 0,7 0,9 0,9 0,4 0,5 
        
USA  .................................. 2,2 -0,1 -0,8 0,0 1,1 1,1 0,8 
Japan .................................  -0,1 -0,6 -1,4 -0,3 0,2 0,1 0,0 
Norge ................................  0,4 0,3 0,3 -0,6 0,2 0,7 0,7 

1)  Eurostats ledighedsbegreb, der kan sammenlignes på tværs af lande, afviger fra den danske 
registrerede ledighed. Blandt andet stiller EU’s opgørelse en række krav til søgeaktivitet og 
rådighed. Til gengæld medtages arbejdssøgende personer, selv om de ikke modtager 
dagpenge eller kontanthjælp. Principperne som tilsvarende i den danske AKU-opgørelse. 

2) Opgjort efter dansk definition, den registrerede ledighed. 
Kilde: EU-kommissionens forårsprognose 2005, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.5. Nøgletal for den internationale økonomi 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Samlet offentlig saldo ---------------------------------- Pct. af BNP ---------------------------------  
EU 25 ................................ 0,2 0,6 0,1 0,4 0,1 -0,2 -0,6 
Euro-landene ..................... 0,1 -1,7 -2,4 -2,8 -2,7 -2,6 -2,7 
        
Tyskland ............................ 1,3 -2,8 -3,7 -3,8 -3,7 -3,3 -2,8 
Frankrig ............................. -1,4 -1,5 -3,2 -4,2 -3,7 -3,0 -3,4 
Italien ................................ -0,6 -3,0 -2,6 -2,9 -3,0 -3,6 -4,6 
Spanien .............................. -0,9 -0,5 -0,3 0,3 -0,3 0,0 0,1 
Holland ............................. 2,2 -0,1 -1,9 -3,2 -2,5 -2,0 -1,6 
Belgien ............................... 0,2 0,6 0,1 0,4 0,1 -0,2 -0,6 
Østrig ................................ -1,5 0,3 -0,2 -1,1 -1,3 -2,0 -1,7 
Finland .............................. 7,1 5,2 4,3 2,5 2,1 1,7 1,6 
        
Danmark ........................... 2,5 2,8 1,6 1,0 2,3 2,6 2,3 
        
Sverige ............................... 5,0 2,5 -0,3 0,2 1,4 0,8 0,8 
Storbritannien .................... 3,8 0,7 -1,7 -3,4 -3,2 -3,0 -2,7 
        
USA ................................... 1,6 -0,4 -3,8 -4,6 -4,4 -3,9 -3,8 
Japan ................................. -7,5 -6,1 -7,9 -7,7 -7,0 -6,6 -6,1 
Norge ................................ 15,6 13,5 9,3 7,7 11,1 9,3 8,2 
Samlet strukturel offentlig 
saldo 

---------------------------------- Pct. af BNP ---------------------------------

EU 15 ................................ 2,7 2,0 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9 
Euro-landene ..................... 2,3 1,6 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0 
        
Tyskland ............................ 1,7 0,1 -0,4 -0,1 -0,3 0,3 0,7 
Frankrig ............................. 0,9 0,7 -0,6 -1,0 -0,7 0,2 -0,1 
Italien ................................ 3,7 2,7 2,8 2,7 2,6 2,0 1,0 
Spanien .............................. 1,6 2,0 2,2 2,7 1,8 2,1 2,2 
Holland ............................. 3,2 1,9 0,8 0,9 1,7 2,5 2,8 
Belgien ............................... 5,8 6,7 6,5 6,5 5,3 4,7 4,0 
Østrig ................................ 1,1 3,6 3,1 2,3 1,9 1,1 1,2 
Finland .............................. 7,6 7,4 6,7 5,2 4,3 3,5 3,4 
        
Danmark1) .......................... 1,6 1,8 1,4 1,5 2,0 2,1 1,8 
        
Sverige ............................... 8,3 6,0 3,4 3,4 3,5 2,9 2,8 
Storbritannien .................... 3,5 2,7 0,4 -0,9 -1,0 -0,8 -0,5 

1)  Egne beregninger. 
Kilde: EU-kommissionens forårsprognose 2005, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.6. Befolkning og arbejdsmarked 
1.000 personer 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Samlet befolkning .............................................. 5.359 5.376 5.390 5.401 5.409 5.416

I arbejdsstyrken ................................................. 2.891 2.886 2.891 2.899 2.898 2.899

Beskæftigede på ordinært arbejdsmarked1) .......... 2.709 2.698 2.674 2.665 2.675 2.685

Støttet beskæftigelse2).......................................... 37 43 47 58 64 67

Heraf:    Privat sektor3) ....................................... 14 17 20 25 29 30

              Offentlig sektor3) ................................. 22 26 27 33 36 37

Ledige ............................................................... 145 145 171 176 158 147

Uden for arbejdsstyrken .................................... 2.468 2.490 2.499 2.502 2.511 2.516

Personer på individuel jobtræning4) .................... 16 15 13 12 11 11

Personer på arbejdsmarkedsorlov5) ..................... 22 17 5 4 3 3
Personer i uddannelsesaktivering eller anden 
aktivering6) ........................................................ 45 46 37 36 36 36

Personer på overgangsydelse .............................. 20 16 11 7 4 1

Efterlønsmodtagere mv.7) ................................... 159 165 175 181 169 153

Personer under 15 år ......................................... 1.000 1.009 1.015 1.016 1.012 1.005

Øvrige 15-64-årige uden for arbejdsmarkedet. 476 488 505 503 530 555

Personer over 64 år uden beskæftigelse .............. 730 733 739 743 747 752

Samlet befolkning 15-64 år ............................... 3.566 3.570 3.574 3.579 3.587 3.595

Beskæftigede 15-64-årige ................................... 2.683 2.678 2.658 2.660 2.676 2.689

Beskæftigelsesfrekvens for 15-64-årige, pct. ....... 75,2 75,0 74,4 74,3 74,6 74,8

Personer over 64 år i arbejdsstyrken8) ................. 63,2 63,0 62,6 62,6 63,0 63,3

15-64-årige i arbejdsstyrken ............................... 2.828 2.823 2.828 2.836 2.835 2.836

Erhvervsfrekvens for 15-64-årige, pct. ............... 79,3 79,1 79,1 79,2 79,0 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) Inklusive fleks- og skånejob. 
3) Støttet beskæftigelse i den offentlige sektor inkluderer støttet beskæftigelse i offentlige virksomheder 

og selskaber, der nationalregnskabsmæssigt medregnes til den private beskæftigelse. Støttet 
beskæftigelse i uoplyst sektor indgår i tallet for støttet beskæftigelse i den offentlige sektor. 

4) Inkluderer personer i individuel jobtræning samt frivillige ulønnede aktiviteter. 
5) 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. 

6) Inkluderer særligt aktiverede forløb, forsøg, kortvarige vejlednings- og introforløb, særlige uddan-
nelsesforløb, integrationsuddannelsesforløb,  voksen- og efteruddannelsesforløb, uddannelse med ud-
dannelsesydelse og uddannelse med uddannelsesgodtgørelse. 

7) Kilden er AMFORA. Niveauet afviger fra antallet af efterlønsmodtagere i Arbejdsdirektoratet, 
Afregnede medlemsbidrag, der benyttes som kilde til finanslovens antalsforudsætninger. 

8) Omfatter for 67-årige og ældre 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.7. Personer på indkomstoverførsler 
1.000 helårspersoner 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Arbejdsmarkedspolitiske        
foranstaltninger ................ 280 277 257 263 247 229 
 - Orlov............................ 22 17 5 4 3 3 
 - Efterløn1)....................... 159 165 175 182 170 155 
 - Overgangsydelse ........... 20 16 11 7 4 1 
 - Aktiverede .................... 79 79 66 70 70 70 
Revalidering2) ................... 30 29 28 27 26 24 
Kontanthjælp3) ................. 74 76 73 70 66 63 
Ledighedsydelse ............... 1 2 5 9 12 15 
Delpension ...................... 3 2 2 1 1 1 
Førtidspension ................. 256 260 260 258 247 237 
Folkepension.................... 685 690 689 698 751 802 

1) Inkl. fleksydelse. 
2) Revalideringsydelse og personer med løntilskud. 
3) Modtagere af kontanthjælp der ikke er ledighedsregistrerede. 

 
 
Tabel B.8. Stigningen i de samlede arbejdsomkostninger 

 2004 2005 2006 

Direkte lønomkostninger .................................................. 2,8 3,1 3,7 

Lovbestemte øvrige arbejdsomkostninger1) ......................... 0,1 0,0  - 

-    AER-bidrag2) .................................................................  -  -  - 

-    ATP-kompensation og finansieringsbidrag .................... 0,0 0,0  0,1 

-    Sygesikring mindre arbejdsgivere3) ................................. 0,0  -  - 

-    AES-bidrag og arbejdsskadereform4) .............................. 0,1 0,0  - 

Andre øvrige arbejdsomkostninger ....................................  - 0,0  - 

I alt øvrige arbejdsomkostninger......................................... 0,1 0,1  0,1 

Samlede arbejdsomkostninger ............................................ 2,9 3,2  3,8 

1) Bidrag i pct.-enhed til stigningen i de samlede arbejdsomkostninger. 
2) Arbejdsgivernes Elevrefusion er en omfordelingsordning mellem arbejdsgiverne. Forhøjelse af 

bidragene til ordningen bliver imidlertid regnet som en stigning i de øvrige arbejds-  
omkostninger. 

3) Som led i finanslovsaftalen for 2004 er arbejdstagerens første sygedag ikke længere dækket af  
 forsikringsordningen for mindre arbejdsgivere.  
4) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) er baseret på satser. Derudover kan 
 virksomheder forsikre sig hos private forsikringsselskaber, hvilket kan betyde, at stigningen i   
 omkostningerne som følge af arbejdsskadeforsikringer er højere end det i tabellen angivne. 
Kilde: Finanslov 2004 og 2005, diverse lovforslag og egne beregninger. 
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Tabel B.9. Bruttoinvesteringer 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  --------------------------- Realvækst, pct. -----------------------
Faste bruttoinvesteringer ...................  3,8 2,3 1,5 4,7 5,3 3,6 
Heraf:       
Boliginvesteringer .............................  -7,3 6,0 11,2 10,8 3,0 2,0 

Samlede erhvervsinvesteringer ...........  5,9 2,3 -0,7 2,9 6,1 4,3 
   Heraf:       
  -  Bygge- og anlægsinvesteringer ......  3,5 -11,4 -7,7 -5,3 2,0 6,0 
  -  Materielinvesteringer ...................  6,8 6,9 1,0 4,9 7,0 4,0 

Offentlige investeringer .....................  10,6 -5,0 -0,3 6,6 4,7 1,0 
  Heraf:       
  -  Bygge- og anlægsinvesteringer ......  16,5 -9,5 -2,8 6,4 4,6 1,0 
  -  Materielinvesteringer ...................  4,1 0,5 2,4 6,8 4,8 1,0 
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Tabel B.10. Betalingsbalancens løbende poster 

Mia. kr. 2002 2003 2004 2005 2006

 Industrieksport ekskl. skibe mv. ............. 294,8 288,6 300,7 315,6 337,0

 Landbrugseksport mv.............................. 78,6 75,5 76,4 77,6 79,5

 Øvrig vareeksport, ekskl. energi............... 23,3 24,0 25,2 26,0 27,1

 Vareeksport ekskl. energi og skibe ........... 396,7 388,1 402,4 419,2 443,7

 Vareimport ekskl. energi og skibe mv. ..... 349,2 337,6 364,7 391,1 414,3

 Nettoeksport af energi............................. 7,9 8,5 10,4 12,5 8,7

 Handelsbalance ekskl. skibe mv............... 55,4 59,0 48,1 40,6 38,0

 Nettoeksport af skibe mv......................... -9,6 -8,9 -7,4 -7,4 -8,4

 Handelsbalance, i alt ............................... 45,8 50,2 40,7 33,2 29,6

 Turistindtægter, netto ............................. 1,7 0,3 -0,5 -1,5 -1,6

 Søtransport ............................................. 19,6 21,9 26,0 29,9 35,8
 Øvrige .................................................... 9,8 13,7 7,7 7,8 9,6

 Tjenestebalance, i alt ............................... 31,1 35,9 33,2 36,3 43,8

 Vare og tjenestebalance ........................... 76,9 86,1 73,9 69,5 73,5

 Do. i pct af BNP..................................... 5,7 6,2 5,1 4,6 4,7

 Formueindkomst fra udlandet, netto ....... -26,9 -16,5 -12,1 -11,0 -7,0

 Lønindkomst fra udlandet, netto............. -0,3 -0,6 -1,0 -1,0 -1,0

 EU-betalinger  til Danmark, netto........... -5,6 -5,3 -5,6 -6,0 -7,0

 Andre løb. overførsler fra udl. netto......... -13,7 -17,6 -19,4 -19,1 -19,5

 Nettooverførsler fra udlandet, i alt........... -46,6 -40,0 -38,0 -37,0 -34,5

 Løbende poster, i alt2) .............................. 30,3 46,1 35,8 32,5 39,0

 Do. i pct. af BNP.................................... 2,2 3,3 2,5 2,1 2,5

 Udlandsgæld1), ultimo ............................. 227,0 178,0 166,0 138,5 99,5

 Do. i pct. af BNP.................................... 16,8 12,8 11,5 9,2 6,3

1) 2005 og 2006 er inkl. skønnede værdireguleringer. 
2) I den seneste betalingsbalanceopgørelse er overskuddet for 2004 opgjort til 37,0 mia. kr. 
Kilde:  ADAMs databank og egne beregninger. 
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Tabel B.11. Eksport og import i faste priser 
2003 2003 2004 2005 2006 

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

Eksport af:  

Landbrugsvarer mv. .................. 75,5 0,1 1,1 1,0 2,0 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.)... 288,6 -3,2 3,9 4,0 5,0 

Øvrige varer1) ............................ 60,4 -6,5 10,5 3,6 3,7 

Tjenester i alt ............................ 170,3 2,2 3,7 5,6 5,9 

I alt ........................................... 594,8 -1,6 4,0 4,0 4,8 

Import af:      

Landbrugsvarer mv. .................. 37,1 3,0 3,8 1,9 1,3 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.)... 280,3 -2,3 8,2 7,0 5,5 

Øvrige varer1) ............................. 56,9 -7,1 4,4 4,0 6,9 

Tjenester i alt ............................ 134,4 2,2 7,5 5,4 3,1 

I alt ........................................... 508,7 -1,4 7,4 6,1 4,8 

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.  
 
 
 
 
Tabel B.12. Eksport- og importpriser 

2003 2003 2004 2005 2006 

 Mia. kr.  -------------------- Ændring i pct. ------------------ 

Eksportpriser for:      

Landbrugsvarer mv. .................. 75,5 -4,0 0,2 0,5 0,5 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.)... 288,6 1,1 0,3 0,9 1,7 

Øvrige varer1) ............................. 60,4 2,7 7,4 12,5 3,1 

Tjenester i alt ............................ 170,3 0,1 2,2 2,7 2,2 

I alt ........................................... 594,8 0,3 1,7 2,7 1,9 

Importpriser af:      

Landbrugsvarer mv. .................. 37,1 -2,5 0,6 0,5 0,5 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.)... 280,3 -2,0 0,6 0,9 1,1 

Øvrige varer1) ............................. 56,9 0,4 8,0 11,0 6,3 

Tjenester i alt ............................ 134,4 -2,8 1,9 2,6 2,2 

I alt ........................................... 508,7 -1,9 1,6 2,3 1,9 

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.  
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Tabel B.13. Det private forbrug fordelt på undergrupper 
2004 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

 Niveau       

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

Forbrug i alt ......................... 695,3 4,3 3,7 2,3 4,3 3,7 2,3 

Detailomsætning .................. 250,7 4,8 5,0 2,7 2,0 2,1 1,2 

Heraf:           

 - Fødevarer .......................... 74,3 2,0 4,0 1,7 0,2 0,5 0,2 

 - Nydelsesmidler .................. 36,4 4,8 4,3 1,5 0,3 0,2 0,1 

 - Øvrige ikke-varige varer ..... 84,7 6,7 5,3 3,5 0,9 0,7 0,5 

 - Øvrige varige varer ............. 55,3 5,4 6,2 3,5 0,6 0,7 0,4 

Bilkøb .................................. 32,6 35,0 12,0 3,0 1,3 0,6 0,2 

Brændsel, m.m. ..................... 39,5 0,0 1,2 0,5 0,0 0,1 0,0 

Benzin og lignende ............... 18,7 -2,1 -1,8 2,0 -0,1 0,0 0,0 

Boligbenyttelse ..................... 151,0 1,2 1,3 1,3 0,2 0,3 0,3 

Kollektiv trafik mv.1) .............. 32,7 10,3 5,8 5,5 0,5 0,3 0,3 

Øvrige tjenester .................... 169,5 0,7 1,5 1,8 0,2 0,3 0,4 

Turistudgifter ....................... 35,2 -0,7 6,5 4,0 0,0 0,3 0,2 

Turistindtægter2) .................... -34,6 -2,9 3,9 4,0 0,2 -0,2 -0,2 

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.14. Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 
Mia. kr. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Privat sektor i alt1) .............  2,7 7,2 31,2 2,2 -8,3 0,7 

 - Husholdninger ...............  -29,7 -15,4 -12,7 -33,9 -36,5 -24,2 

 - Selskaber ........................  32,4 22,6 43,9 36,1 28,2 24,9 
Offentlig forvaltning og 
service ...............................  37,5 21,2 14,6 33,7 38,8 36,4 

Udland1).............................  40,2 28,3 45,8 35,9 30,5 37,1 

1)   Tallet for 2004 er ikke korrigeret for opjusteringer af betalingsbalancens løbende poster på 
1,2 mia. kr. 

 



Bilagstabeller 

Økonomisk Redegørelse ♦ Maj 2005     190 

Tabel B.15. Disponibel indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing 
Mia. kr. 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Husholdninger:  
Bruttooverskud ..................................... 136,7 139,5 145,5 151,4 157,3 163,9
Lønsum ................................................ 714,5 734,6 753,9 779,2 806,9 839,6
Nettoformueindkomst .......................... -9,5 -14,6 -15,2 -15,0 -13,0 -3,1
Primær bruttoindkomst ......................... 841,7 859,5 884,2 915,6 951,3 1.000,3
Sociale ydelser ....................................... 260,0 271,3 287,0 296,1 305,1 312,4
Andre løbende nettooverførsler .............. -2,5 -3,7 -2,1 -0,5 -0,9 -0,8
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 355,2 359,9 371,6 391,8 395,3 403,5
 - Bidrag til sociale ordninger ................. 87,9 86,6 89,2 91,9 96,1 101,9
Disponibel bruttoindkomst ................... 656,1 680,6 708,4 727,4 764,1 806,5
 - Privat forbrug .................................... 624,5 641,9 659,3 695,3 730,4 760,1
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser1) ................... 13,7 16,0 15,4 16,0 16,4 18,8
Bruttoopsparing .................................... 45,4 54,8 64,5 48,1 50,1 65,3
Bruttoinvesteringer ............................... 74,0 69,1 75,6 80,5 85,7 89,1
Nettokapitaloverførsler .......................... -1,1 -1,1 -1,6 -1,6 -0,9 -0,4
Nettofordringserhvervelse ...................... -29,7 -15,4 -12,7 -33,9 -36,5 -24,2
Selskaber:  
Bruttooverskud ..................................... 251,0 248,5 258,8 271,8 293,8 306,1
Nettoformueindkomst .......................... -4,9 -2,9 1,2 -1,4 -6,7 -10,8
Primær bruttoindkomst ......................... 246,2 245,6 260,0 270,4 287,1 295,3
Bidrag til sociale ordninger .................... 44,1 48,7 50,0 51,7 55,2 59,6
Andre løbende nettooverførsler .............. 0,0 -0,2 -2,4 -4,0 -4,0 -4,0
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 41,6 38,9 39,1 42,1 49,9 53,0
 - Sociale ydelser .................................... 30,4 32,7 34,6 35,7 38,7 40,8
Disponibel bruttoindkomst ................... 218,3 222,5 233,9 240,2 249,6 257,1
 - Nettoindbetaling til forsikringssel-     

skaber og (private) pensionskasser1) ..... 13,7 16,0 15,4 16,0 16,4 18,8
Bruttoinvesteringer ............................... 173,2 180,9 174,8 182,2 203,8 212,1
Nettokapitaloverførsler .......................... 1,1 -3,0 0,2 -5,9 -1,2 -1,2
Nettofordringserhvervelse ...................... 32,4 22,6 43,9 36,1 28,2 24,9
Privat sektor:       
Bruttooverskud ..................................... 387,7 388,0 404,3 423,1 451,1 469,9
Lønsum ................................................ 714,5 734,6 753,9 779,2 806,9 839,6
Nettoformueindkomst .......................... -14,4 -17,5 -14,0 -16,4 -19,6 -13,9
Primær bruttoindkomst ......................... 1.087,9 1.105,1 1.144,2 1.186,0 1.238,4 1.295,6
Sociale ydelser ....................................... 229,6 238,6 252,5 260,5 266,3 271,7
Andre løbende nettooverførsler .............. -2,4 -3,9 -4,5 -4,6 -4,9 -4,9
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 396,8 398,8 410,6 433,9 445,2 456,5
 - Bidrag til sociale ordninger ................. 43,8 37,9 39,2 40,3 40,9 42,3
Disponibel bruttoindkomst ................... 874,4 903,1 942,3 967,7 1.013,7 1.063,6
 - Privat forbrug .................................... 624,5 641,9 659,3 695,3 730,4 760,1
Bruttoopsparing .................................... 250,0 261,3 283,0 272,4 283,3 303,5
Bruttoinvesteringer ............................... 247,2 250,0 250,4 262,7 289,5 301,2
Nettokapitaloverførsler .......................... -0,1 -4,1 -1,4 -7,5 -2,0 -1,6
Nettofordringserhvervelse ...................... 2,7 7,2 31,2 2,2 -8,3 0,7

1)  Beløbet indgår i husholdningernes opsparing, men ikke i deres disponible bruttoindkomst. 
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Tabel B.16. Procentvise ændringer i indkomst, privat forbrug og 
bruttoopsparing 
Pct.vis stigning i forhold til året før 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Husholdninger:       
Bruttooverskud ..................................... 5,7 2,0 4,3 4,1 3,9 4,2 
Lønsum ................................................ 5,0 2,8 2,6 3,4 3,6 4,0 
Nettoformueindkomst ..........................             
Primær bruttoindkomst ......................... 5,4 2,1 2,9 3,6 3,9 5,2 
Sociale ydelser ....................................... 3,9 4,3 5,8 3,2 3,0 2,4 
Andre løbende nettooverførsler ..............       
Løbende indkomst- og formueskatter .... 2,0 1,3 3,3 5,5 0,9 2,1 
Bidrag til sociale ordninger .................... 9,1 -1,6 3,1 3,1 4,5 6,0 
Disponibel bruttoindkomst ................... 6,5 3,7 4,1 2,7 5,0 5,6 
Forbrugsdisponibel indkomst, kort sigt 1) 3,9 3,9 4,5 5,7 3,0 1,6 
Privat forbrug ........................................ 2,3 2,8 2,7 5,5 5,1 4,1 
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser  ....................             

Bruttoopsparing .................................... 206,0 20,6 17,8 -25,4 4,1 30,3 
Bruttoinvesteringer ............................... 2,9 -6,6 9,4 6,5 6,6 3,9 
Selskaber:       
Bruttooverskud ..................................... -2,7 -1,0 4,1 5,0 8,1 4,2 
Nettoformueindkomst ..........................       

Primær bruttoindkomst ......................... -2,4 -0,2 5,9 4,0 6,2 2,9 
Bidrag til sociale ordninger .................... 16,1 10,4 2,7 3,4 6,7 8,0 
Løbende indkomst- og formueskatter .... 35,6 -6,6 0,4 7,8 18,4 6,2 
Sociale ydelser ....................................... 4,9 7,6 5,8 3,2 8,5 5,3 

Disponibel bruttoindkomst ................... -4,2 1,9 5,1 2,7 3,9 3,0 
Bruttoinvesteringer ............................... -1,7 4,4 -3,4 4,2 11,9 4,1 
Privat sektor:       
Bruttooverskud ..................................... 0,1 0,1 4,2 4,7 6,6 4,2 
Lønsum ................................................ 5,0 2,8 2,6 3,4 3,6 4,0 

Nettoformueindkomst ..........................       
Primær bruttoindkomst ......................... 3,5 1,6 3,5 3,7 4,4 4,6 
Sociale ydelser ....................................... 3,7 3,9 5,8 3,2 2,3 2,0 
Andre løbende nettooverførsler ..............       
Løbende indkomst- og formueskatter .... 4,7 0,5 3,0 5,7 2,6 2,5 
Bidrag til sociale ordninger .................... 2,9 -13,6 3,6 2,6 1,7 3,4 
Disponibel bruttoindkomst ................... 3,6 3,3 4,3 2,7 4,8 4,9 
Do., korrigeret1)...................................... 3,0 2,4 4,4 3,5 5,2 4,1 
Privat forbrug ........................................ 2,3 2,8 2,7 5,5 5,1 4,1 
Bruttoopsparing .................................... 7,0 4,5 8,3 -3,8 4,0 7,2 
Bruttoinvesteringer ................................ -0,4 1,1 0,2 4,9 10,2 4,0 

Anm.: Når der ikke er angivet tal for visse af linjerne fra tabel B.15, skyldes det, at det ikke er 
meningsfuldt at beregne procentvise ændringer for visse saldo-/nettostørrelser. 

1) Jf. tabel B. 17.
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Tabel B.17. Korrektionen af indkomsterne i husholdningerne og den 
private sektor 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

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

Disponibel indkomst1) ............................... 656,1 680,6 708,4 727,4 764,1 806,5 
 - nettoindbetalinger til 
pensionsordninger2) ................................... 4,1 9,1 12,4 6,6 5,7 14,6 
 - beregnet formueafkast af 
pensionsformue......................................... 55,1 50,2 50,0 48,3 57,5 74,2 

 + pensionsafkastskat ................................. 0,9 1,1 5,2 15,1 8,4 5,5 

 - husholdningernes andel af bruttoværdi-       

   tilvæksten i boligbenyttelse ..................... 72,3 76,1 80,3 84,0 87,4 91,3 

= Forbrugsdisponibel indkomst, kort sigt .. 525,6 546,2 570,9 603,6 621,9 631,9 

Hele den private sektor: ---------------------------- Mia. kr. -----------------------------

Disponibel indkomst1) ............................... 874,4 903,1 942,3 967,7 1013,7 1063,6 

-  Særlig Pensionsopsparing ....................... 0,0 7,4 7,5 0,0 0,0 8,3 

+ Aktieafkastskat3)...................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,5 

= Korrigeret disponibel indkomst .............. 874,4 895,7 934,8 967,7 1018,5 1059,8 

1) Jf. tabel B.15. 
2)  Nettoindbetalinger ud over nettobidrag til kollektive (arbejdsgiveradministrerede) ordninger, 

som er fratrukket i tabel B.15. Fra 2002 inkluderer beløbet SP-bidraget (der er suspenderet i 
2004 og 2005). 

3)  Aktieafkastskatten kan blive negativ, hvis aktiekurserne falder, eller hvis der er overskydende 
negativ skat fra årene før. 

 
 
 
 
Tabel B.18. Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Husholdningerne : --------------------------------- Pct. ---------------------------------- 

Forbrugskvote ....................................... 95,2 94,3 93,1 95,6 95,6 94,2 
Forbrugskvote, kort sigt1)....................... 97,1 94,9 93,1 91,4 92,9 95,3 
Opsparingskvote ................................... 6,9 8,0 9,1 6,6 6,6 8,1 
Opsparingskvote, kort sigt1) ................... 2,9 5,1 6,9 8,6 7,1 4,7 
Hele den private sektor:  --------------------------------- Pct. ---------------------------------- 
Forbrugskvote ....................................... 71,4 71,1 70,0 71,9 72,1 71,5 
Forbrugskvote, korrigeret1) .................... 71,4 71,7 70,5 71,9 71,7 71,7 
Opsparingskvote ................................... 28,6 28,9 30,0 28,1 27,9 28,5 
Opsparingskvote, korrigeret1)................. 28,6 28,3 29,5 28,1 28,3 28,3 

1) Jf. tabel B.17.  
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Tabel B.19. Lønkvoter 
Pct. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Private erhverv ................................................. 56,1 56,6 56,2 55,8 55,2 55,2 

Hele økonomien .............................................. 63,3 63,9 63,6 63,4 62,8 62,8 
Husholdningernes pct.vise andel af den private 
disponible indkomst ........................................ 75,0 75,4 75,2 75,2 75,4 75,8 

Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttofaktorindkomsten. 

 
 
 
 
Tabel B.20. Ejendomsmarked og byggeri 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ejendomsmarked:       
Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte 
enfamiliehuse ........................................... 5,9 3,8 3,1 9,1 9,0 6,0 
Antal salg af enfamiliehuse (1.000) 48,9 49,6 51,2 55,8 - - 
Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte 
ejerlejligheder .......................................... 12,6 9,2 7,6 11,9 - - 

Antal salg af ejerlejligheder (1.000) ........... 19,0 18,4 19,3 22,5 - - 

Boligbyggeri:       

Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. .......... -7,3 6,0 11,2 10,8 3,0 2,0 

Påbegyndt2) mio. kvadratmeter ................. 2,5 2,6 2,9 2,9 - - 

Erhvervsbyggeri:             

Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. .......... 1,9 -14,7 -16,6 0,5 3,4 9,6 

Påbegyndt, mio. kvadratmeter ................. 5,3 4,7 4,2 3,9 - - 

1) Kontant købesum i procent af ejendomsværdien. 
2) Helårsbeboelse. 
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Tabel B.21. Skatter og skattetryk 
Mia. kr. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Indirekte skatter ..................................... 229,4 238,0 241,3 254,0 265,2 273,4 
- Moms ................................................. 128,6 132,5 135,4 142,8 149,8 155,2 
- Registreringsafgift ............................... 12,8 15,1 13,5 17,3 19,9 20,8 
- Punktafgifter ....................................... 64,2 65,9 67,2 67,9 68,9 69,9 
  - Energi................................................ 35,5 35,8 36,7 37,4 37,5 38,0 
  - Miljø ................................................. 4,3 4,5 4,2 4,3 4,2 4,3 
  - Nydelsesmidler .................................. 11,8 11,9 11,8 10,7 10,6 10,7 
  - Øvrige ............................................... 12,5 13,7 14,6 15,6 16,6 16,9 
- Ejendomsskatter ................................. 14,7 15,6 16,5 17,1 17,6 18,0 
- Vægtafgift på erhverv .......................... 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 
- Øvrige indirekte skatter ....................... 7,5 7,0 6,7 6,9 7,1 7,3 
Direkte skatter ........................................ 397,8 399,9 411,8 435,3 446,6 457,9 
- Kildeskatter ......................................... 281,7 284,1 290,0 297,0 305,0 312,6 
  - Statsskat ............................................ 66,4 63,9 64,5 63,1 65,8 67,4 

 - Bundskat .................................... 40,2 38,2 39,2 40,8 42,4 43,5 
 - Mellemskat ................................ 12,4 11,6 11,6 7,5 7,8 8,1 
 - Topskat ...................................... 13,7 14,1 13,7 14,8 15,5 15,9 

  - Kirkeskat .......................................... 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 
  - Kommune- og amtsskat i alt .............. 190,9 196,8 202,0 209,7 215,0 220,4 
    - Kommuneskat ( inkl. Kbh. og Frb.) . 130,3 134,3 138,2 143,5 146,2 149,9 
    - Amtsskat.......................................... 60,6 62,5 63,8 66,2 68,8 70,5 
  - Ejendomsværdiskat ..........................  9,5 10,2 10,3 10,4 10,7 10,9 
  - Øvrige kildeskatter............................. 10,7 8,8 8,7 9,0 8,7 9,0 
- Pensionsafkastbeskatning .................... 0,9 1,1 5,2 15,1 8,4 5,5 
- Selskabsskat ........................................ 41,6 38,9 39,1 42,1 49,9 53,0 
- Andre personlige skatter ...................... 8,6 8,6 9,3 9,9 9,8 10,6 
- Vægtafgifter fra husholdninger ............ 5,7 6,1 6,1 6,3 6,4 6,5 
- Arbejdsmarkedsbidrag ......................... 59,3 61,1 62,2 64,9 67,1 69,7 
Obligatoriske bidrag til sociale ordninger... 29,4 22,7 23,4 23,9 24,1 25,2 
- A-kasser mv.1)....................................... 15,7 16,0 16,3 16,6 16,9 17,3 
- ATP2)................................................... 13,7 6,6 7,2 7,3 7,2 7,9 
Kapitalskatter ......................................... 2,7 2,5 2,7 3,2 3,0 3,0 
Told og importafgifter (EU-ordninger)...... 2,4 2,2 2,3 2,8 3,0 3,1 
Samtlige skatter ..................................... 661,7 665,3 681,6 719,2 742,0 762,7 
BNP ...................................................... 1.323,0 1.350,8 1.390,5 1.446,5 1.512,1 1.571,4 
Samtlige skatter i pct. af BNP ................ 50,0 49,3 49,0 49,7 49,1 48,5 

1) Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. 
2) Indeholder ATP-bidrag samt 1 pct. pensionsbidrag til ATP 2001. 
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Tabel B.22. Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 2001-2006 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Kommunalt skattegrundlag       
Revideret maj-vurdering 2001, mia. kr. ........ 598,0 617,3 . . . . 
Vækst i pct. ................................................. 5,3 3,2     
Maj-vurdering 2002, mia. kr. ....................... 601,8 625,2 650,1 . . . 
Vækst i pct. ................................................. 4,6 3,9 4,0    
Maj-vurdering 2003, mia. kr. ....................... 604,4 622,1 647,0 660,6 . . 
Vækst i pct. ................................................. 5,0 2,9 4,0 2,1   
August-vurdering 2003, mia. kr. ................. 604,6 621,8 644,7 655 . . 
Vækst i pct. ................................................. 5,1 2,8 3,7 1,7   
December-vurdering 2003, mia. kr. ............ 604,6 619,9 638,9 649 673,0 . 
Vækst i pct. ................................................. 5,1 2,5 3,1 1,6 3,7  
Maj-vurdering 2004, mia. kr. ...................... 604,6 619,5 637,7 656,3 679,4 . 
Vækst i pct. ................................................. 5,1 2,5 2,9 2,9 3,5  
Revideret maj-vurdering 2004, mia. kr. ....... 604,6 618,9 637,2 655,7 678,8 . 
Vækst i pct. ................................................. 5,1 2,4 2,9 2,9 3,5  
August-vurdering 2004, mia. kr. ................. 604,6 619,0 633,4 656,0 678,6 . 
Vækst i pct. ................................................. 5,1 2,4 2,3 3,6 3,4  
December-vurdering 2004, mia. kr. ............. 604,6 619,0 633,4 651,0 674,8 690,2 
Vækst i pct................................................... 5,1 2,4 2,3 2,8 3,7 2,3 
Maj-vurdering 2005, mia. kr. ...................... 604,6 619,0 633,6 651,8 674,9 691,9 
Vækst i pct................................................... 5,1 2,4 2,4 2,9 3,6 2,5 
Ejendomsværdiskat             
Revideret maj-vurdering 1999, mia. kr. ........ . . . . . . 
Maj-vurdering 2000, mia. kr. ...................... 9,0 . . . . . 
Revideret maj-vurdering 2001, mia. kr. ....... 9,7 10,0 . . . . 
Maj-vurdering 2002, mia. kr. ...................... 9,7 10,5 10,9 . . . 
Maj-vurdering 2003, mia. kr. ...................... 9,5 10,3 10,4 10,7 . . 
August-vurdering 2003, mia. kr. ................. 9,5 10,2 10,3 10,6 . . 
December-vurdering 2003, mia. kr. ............ 9,5 10,2 10,3 10,6 10,8 . 
Maj-vurdering 2004, mia. kr. ....................... 9,5 10,2 10,3 10,6 10,8 . 
Revideret maj-vurdering 2004, mia. kr. ........ 9,5 10,2 10,3 10,6 10,8 . 
August-vurdering 2004, mia. kr. ................. 9,5 10,2 10,2 10,5 10,7 . 
December-vurdering 2004, mia. kr. ............. 9,5 10,2 10,2 10,4 10,7 10,9 
Maj-vurdering 2004, mia. kr. ....................... 9,5 10,2 10,2 10,4 10,7 10,9 

Anm.:  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. 
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Tabel B.23. Indkomstoverførsler 
Mia. kr. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

A-dagpenge ................................... 17,3 17,9 22,2 22,8 20,9 19,9 

Folkepension1) ............................... 59,1 60,6 63,0 65,7 72,9 79,4 

Førtidspension .............................. 29,4 30,3 31,8 32,8 32,4 31,7 

Øvrige pensioner2) ......................... 20,1 21,3 22,3 23,5 24,7 25,9 

Efterløn3)....................................... 21,8 22,9 24,7 25,5 24,1 22,1 

Kontanthjælp4) .............................. 17,7 18,1 18,3 18,6 17,7 17,6 

Revalideringsydelse ....................... 4,8 4,8 4,9 4,4 4,3 4,1 

Sygedagpenge................................ 9,3 10,3 10,5 11,4 11,0 11,2 

Barselsdagpenge ............................ 5,0 5,3 8,1 8,3 8,4 8,6 

Boligydelse og boligsikring ............ 8,9 9,2 9,8 10,0 10,5 10,7 

Børnefamilieydelse ........................ 11,3 11,8 12,2 12,6 13,0 13,0 

SU ................................................ 8,3 8,6 9,0 9,5 9,9 10,3 

Øvrige overførsler5) ........................ 16,7 17,6 15,7 15,6 16,7 17,4 

I alt............................................... 229,6 238,6 252,6 260,6 266,5 271,8 

1) Inkl. personlige tillæg og varmetillæg til pensionister. 
2) Tjenestemandspensioner, delpension og ATP mv. 
3) Inkl. overgangsydelse og fleksydelse. 
4) Skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser. 
5) Aktiveringsydelse, børnetilskud, tilskud til friplads i daginstitutioner, orlovsydelser mv. 
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Tabel B.24. Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser for 
2004, 2005 og 2006 

Dec. Maj Aug. Dec. Maj Aug. Dec. Maj

 2002 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2005

2004     

BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) ..................................... 2,1 2,4 2,3 2,1 2,2 2,2 2,4 2,4 

Ledighed (1.000 personer) ......... 150 155 163 173 171 175 175 176 

Forbrugerpriser (pct.vis stigning). 1,7 1,9 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) .. 30,0 43,8 46,0 44,0 42,1 44,4 43,2 37,0 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) .. 33,5 21,6 18,7 20,7 18,1 17,4 21,9 33,7 

         

BNP i EU 15 (pct.vis stigning).... 2,6 2,4 2,2 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 

2005         
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) ..................................... - - - 2,3 2,5 2,5 2,4 2,4 

Ledighed (1.000 personer) .......... - - - 160 152 155,0 155 158 

Forbrugerpriser (pct.vis stigning). - - - 1,7 1,7 1,8 2,0 1,5 

Betalingsbalance (mia. kr.) .......... - - - 51 44,8 49,4 46,4 32,5 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) .. - - - 21,5 26,1 29,7 25,5 38,8 

         

BNP i EU 15 (pct.vis stigning).... - - - 2,4 2,4 2,4 2,2 1,9 

2006         
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) ..................................... - - - - - - 2,1 2,2 

Ledighed (1.000 personer) .......... - - - - - - 148 147 

Forbrugerpriser (pct.vis stigning). - - - - - - 1,8 1,9 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) .. - - - - - - 53,4 39,0 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) .. - - - - - - 26,8 36,4 

         

BNP i EU 15 (pct.vis stigning).... - - - - - - 2,3 2,2 
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Tabel B.25. Nøgletal til 2010 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  ------------------------------Realvækst i pct. ------------------------------
Privat forbrug......................... 0,9 4,3 3,7 2,3 0,9 1,8 2,2 2,2
Offentligt forbrug .................. 1,0 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
         
Boligbyggeri........................... 11,2 10,8 3,0 2,0 0,8 1,0 1,6 1,7
Erhvervsinvesteringer ............. -0,7 2,9 6,1 4,3 2,9 2,1 2,4 2,0
Off. Investeringer................... -0,3 6,6 4,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Lagerinvesteringer1) ................ -0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Endelig indenl. anvendelse .... 0,9 3,9 3,4 2,2 1,2 1,5 1,8 1,7
         
Eksport .................................. -1,6 4,0 4,0 4,8 0,9 6,4 5,6 5,6
  Heraf industrieksport ........... -4,2 4,8 3,9 4,9 0,9 7,9 7,2 7,3
Import ................................... -1,4 7,4 6,1 4,8 2,2 5,0 4,8 4,7
BNP ...................................... 0,7 2,4 2,4 2,2 0,5 2,2 2,2 2,2
BVT i private byerhverv ......... 0,5 1,5 2,6 2,6 0,8 2,8 2,9 2,8
 --------------------------------- Vækst i pct. --------------------------------
Timelønomkostninger............ 3,9 2,7 3,2 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8
Timelønninger ....................... 3,7 2,8 3,1 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8
Timeproduktivitet, byerhverv. 1,9 1,3 1,7 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0
         
Private disp.realindkomster .... 2,4 1,6 3,4 3,2 0,8 3,0 3,1 3,1
         
Eksportpriser.......................... 0,3 1,7 2,7 1,9 1,4 0,7 0,6 0,7
Importpriser........................... -1,9 1,6 2,3 1,9 1,1 0,7 0,7 0,8
Forbrugerpriser ...................... 2,1 1,2 1,5 1,9 1,7 1,7 1,7 1,5
Kontantprisen på ejerboliger .. 3,1 7,9 9,0 6,0 1,9 2,1 2,0 2,0
 ------------------------------------- Pct. ------------------------------------- 
Obligationsrente .................... 4,3 4,0 3,7 4,3 5,9 6,5 6,5 6,5
         
Skattetryk, pct. af BNP .......... 49,0 49,7 49,1 48,5 48,6 48,0 47,6 47,3
Udgiftstryk, pct. af BNP ........ 55,2 54,9 53,3 52,7 53,2 52,8 52,2 51,7
 ---------------------------------- Mia. kr. ---------------------------------- 
Betalingsbalance..................... 46,1 35,8 32,5 39,0 30,3 44,1 55,3 69,5
Renter og udbytter ................. -16,5 -12,1 -11,0 -7,0 -10,0 -8,5 -5,7 -2,1
Offentlig sektors saldo............ 14,6 33,7 38,8 36,4 37,1 38,6 40,6 43,6
  Heraf renter ......................... -9,0 -3,8 -1,6 -3,0 0,0 2,6 5,4 8,3
 --------------------------------  Pct. af BNP --------------------------------
Betalingsbalance..................... 3,3 2,5 2,1 2,5 1,9 2,6 3,1 3,8
Offentlig sektors saldo............ 1,0 2,3 2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4
Privat finansiel opsparing ....... 2,3 0,1 -0,4 0,2 -0,4 0,3 0,8 1,4
 ------------------------------  1.000 personer ------------------------------ 
Samlet beskæftigelse ............... 2.720 2.723 2.739 2.752 2.733 2.749 2.767 2.785
  Heraf offentlig ..................... 836 838 839 841 843 846 848 851
  Heraf privat ......................... 1.885 1.885 1.900 1.911 1.890 1.903 1.919 1.934
Arbejdsstyrke ......................... 2.891 2.899 2.898 2.899 2.893 2.900 2.910 2.920
Registrerede arbejdsløse.......... 171 176 158 147 160 151 143 135
Som pct. af arbejdsstyrken...... 5,9 6,1 5,5 5,1 5,5 5,2 4,9 4,6
 

Anm.:  Fremskrivningen er baseret på en teknisk forudsætning om, at output-gab og beskæftigel-
sesgab lukkes ved overgangen fra sidste konjunkturår (2006) til første mellemfristede år 
(2007). Det trækker bl.a. BNP-vækstraten ned i 2007. 

1)  Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
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