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Forord 
 
Dansk økonomi er i fortsat fremgang. 
Væksten tegner robust, og udviklingen på 
arbejdsmarkedet går i den rigtige retning. 
Beskæftigelsen er steget, og ledigheden er 
faldet siden årsskiftet.  
 
Samtidig har væksten i udlandet været 
større, end vi regnede med. Selv om olie-
priserne er steget, er der også udsigt til 
pæn fremgang de næste par år. Det er 
med til at understøtte de positive vækst-
udsigter for Danmark. 
 
Dansk økonomi har nydt godt af skatte-
nedsættelserne og Forårspakken. Stigning-
en i de disponible indkomster er solid og 
giver anledning til højere privat forbrug. Det bidrager til, at fremgangen i 
beskæftigelsen og faldet i ledigheden kan fortsætte videre ind i det nye år. 
 
Den offentlige økonomi er samlet set i god stand. Vi har overskud på den 
offentlige saldo. Vi har overskud på statens regnskab. Og den offentlige 
gæld nedbringes fortsat. EU-kommissionens vurderinger bekræfter, at 
stillingen på de samlede offentlige finanser i Danmark er bedre end i de 
fleste andre lande i EU.  
 
Vi har et stort overskud på betalingsbalancen, inflationen er afdæmpet, 
renterne er lave, og husholdningerne har en god økonomi.  
 
Med en sund økonomisk politik har vi et godt grundlag for at håndtere 
de fremtidige udfordringer. 
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1. Sammenfatning 
 
 

1.1. Indledning 
 
Fortsat fremgang i dansk økonomi 
Fremgangen i dansk økonomi forløber i store træk som ventet i de seneste 
to redegørelser. Privatforbruget og boliginvesteringerne er vokset relativt 
kraftigt, blandt andet understøttet af de vedtagne skattenedsættelser og 
øvrige initiativer i Forårspakken, jf. figur 1.1a. Samtidig har erhvervsinve-
steringer og eksport vist fremgang. Der er klare tegn på, at den tiltagende 
vækst har medført en vending på arbejdsmarkedet. De seneste oplysninger 
for 3. kvartal viser fortsat pæn fremgang i den private beskæftigelse og 
samlet er beskæftigelsen steget med ca. 17.000 personer siden årsskiftet. 
Den registrerede ledighed er faldet med mere end 10.000 personer siden 
december, jf. figur 1.1b.  
 
Figur 1.1a. Vækst i forbrug, investeringer 
og eksport, 1-3. kv. 2004 (årlig vækst) 

Figur 1.1b. Antal registrerede ledige 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Væksten i BNP ventes samlet at stige fra 0,5 pct. i 2003 til 2,4 pct. i 2004 
og 2005. Væksten trækkes bl.a. af lempelig økonomisk politik i 2004, 
herunder især skattenedsættelserne, lave renter og relativt høj vækst i ud-
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landet. I 2006 skønnes en vis afdæmpning af væksten til 2,1 pct., hvilket 
er en anelse over det anslåede trendmæssige potentiale. Skønnet for 2004 
indebærer en svag opjustering i forhold til augustredegørelsen, mens der 
for 2005 er tale om en marginal nedjustering, jf. tabel 1.11. 
 
Tabel 1.1. Ændringer i skøn for udvalgte nøgletal for dansk økonomi 

 2004 2005 2006 
 Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

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

 
Kilde: Danmarks Statistik, DA og egne beregninger.  
 
Fremgangen understøttes af international vækst og økonomisk politik 
Væksten i den globale økonomi ser i år ud til at blive større end ventet. 
Den stærke vækst i navnlig USA og Asien har bidraget til stigninger i 
olieprisen, som yderligere er blevet forstærket af forstyrrelser på udbudssi-
den. Olieprisstigningen skønnes at tage toppen af den globale vækst, som 
dog fortsat er relativ robust. Olieprisen er faldet væsentligt tilbage siden 
højdepunktet i midten af oktober. Selv da olieprisen toppede i oktober 
var den realt (målt i danske kroner og korrigeret for den generelle prisud-
vikling) kun ca. halvt så høj som sidst i 1970erne og først i 1980erne. 
 
I de seneste måneder er dollaren faldet yderligere over for euroen og der-
med den danske krone. Dollarfaldet skal navnlig ses i lyset af de store 
underskud på den amerikanske betalingsbalance. Den forudsatte dollar-

                                                 
1 Konjunkturvurderingen er færdiggjort før offentliggørelsen af de foreløbige national-
regnskabstal for 3. kvartal, der blandt andet viste en kraftigere vækst i den private be-
skæftigelse og lavere BNP-vækst end lagt til grund i vurderingen. Disse foreløbige oplys-
ninger giver ikke anledning til nævneværdige ændringer i den samlede vurdering. 
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kurs for 2005 er ca. 5 pct. lavere end antaget i august, hvilket vurderes at 
have en relativt begrænset vækstdæmpende effekt i eurolandene og Dan-
mark. 
 
De lange renter er faldet siden midten af året i både euroområdet og i 
USA. De seneste ugers eurostyrkelse har dannet baggrund for en afkob-
ling mellem de lange europæiske og amerikanske renter, og den 10-årige 
rente i euroområdet er meget lav. Det vil fremadrettet bidrage til at un-
derstøtte efterspørgselsvæksten. 
 
De samlede ændringer i de internationale forudsætninger siden august 
trækker i retning af en lille opjustering af væksten i dansk økonomi i 2004 
og nogenlunde uændret vækst i 2005, jf. afsnit 1.2. 
 
På baggrund af relativt høj international vækst, lave renter og de flerårige 
virkninger af den økonomiske politik skønnes væksten i dansk økonomi 
fortsat robust i 2005 og på højde med 2004. Fremgangen ventes at fort-
sætte i 2006, men tempoet kan aftage som følge af stigende internationale 
renter og mere afdæmpet vækst i de reale disponible indkomster. Dertil 
kommer virkningerne af lidt færre arbejdsdage i 2006 end i de to foregå-
ende år. 
 
Inflationen er i 2004 historisk lav og nedjusteret en anelse til 1,3 pct. Den 
lave inflation kan blandt andet henføres til styrkelsen af euroen siden be-
gyndelsen af 2002, afgiftsnedsættelser, aftagende lønstigninger og virk-
ninger af den internationale konkurrence. Den lave inflation kombineret 
med nedsættelsen af beskatningen og suspension af indbetalinger til Sær-
lig Pensionsopsparing (SP) medfører en vækst i husholdningernes dispo-
nible realindkomster på 4 pct. i 2004, på trods af stigende oliepriser. I 
2005 og 2006 forventes en mere moderat vækst i realindkomsterne. 
 
Den samlede aktivitetsvirkning af finanspolitikken for 2004 skønnes til 
0,5 pct. af BNP inklusive de finanspolitiske tiltag i Forårspakken. Hertil 
kommer et aktivitetsbidrag på 0,1 pct. fra Forårspakkens suspension af 
SP-bidraget2, samt virkningerne af en række boligpolitiske initiativer. Den 
økonomiske politik bidrager dermed ret markant til større beskæftigelse 
og fald i ledigheden i prognoseårene. 
 
                                                 
2 Teknisk er dette tiltag ikke finanspolitik, fordi SP er en individuel opsparingsordning. 
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Beskæftigelsen er i fremgang og ledigheden falder 
Beskæftigelsen er steget siden slutningen af 2003, og ledigheden er faldet 
med mere end 10.000 personer siden årsskiftet. Antallet af ledige og akti-
verede ligger lavere end ventet i august. Faldet i ledigheden ventes at fort-
sætte i årets sidste måneder og gennem 2005. Med afsæt i den forudsatte 
vækst skønnes ledigheden også at falde i 2006. Samlet kan ledigheden 
dermed nå ned på et niveau, som er blandt de laveste i de seneste tre årti-
er, og som svarer til det lave niveau i 2001, når der korrigeres for ændrin-
ger i aktiveringsomfanget.  
 
Konjunkturfremgangen indebærer dermed, at kapacitetsgrænsen på ar-
bejdsmarkedet kan blive afprøvet i 2005 og 2006. Ledigheden i disse år 
vurderes således at være tæt på og formentlig lidt under det (strukturelle) 
niveau, som med nogen usikkerhed skønnes at være afstemt med en stabil 
løn- og prisudvikling på nogle års sigt.  
 
Afmatningen på arbejdsmarkedet frem til slutningen af 2003 har bidraget 
til at dæmpe lønstigningstakten, men lønningerne forventes fortsat at 
stige noget hurtigere end i euroområdet frem mod 2006. Samtidig er løn-
konkurrenceevnen svækket som følge af de senere års stigning i den effek-
tive valutakurs, især på grund af faldet i dollarkursen. De højere danske 
lønstigninger end i euroområdet har været ledsaget af højere produktivi-
tetsvækst, som i nogen grad har afbødet tabet af konkurrenceevne. 
 
Neutral finanspolitik for 2005 og afdæmpet vækst i offentligt forbrug 
Finanspolitikken skønnes at have neutral virkning på væksten i 2005 
(målt ved finanseffekten) på baggrund af finansloven og de kommunale 
budgetter for 2005. Det skal ses i sammenhæng med, at finanspolitikken i 
årene fra 2002 til 2004, SP-suspensionen og de boligpolitiske initiativer 
samlet skønnes at øge væksten i efterspørgsel og BNP også i 2005, jf. ka-
pitel 5. 
 
Realvæksten i det offentlige forbrug i 2004, der i augustredegørelsen blev 
forudsat at udgøre 0,3 pct., er opjusteret til 0,7 pct. Opjusteringen skal 
navnlig ses i lyset af foreløbige oplysninger om udgiftsudviklingen i 
kommuner og amter til og med 3. kvartal 2004.  
 
Realvæksten i det offentlige forbrug i 2005 er beregnet til 0,6 pct. baseret 
på finansloven for 2005 samt kommuner og amters budgetter for 2005, 
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der viser en overskridelse på godt 1½ mia.kr. i forhold til aftalegrundlaget 
fra juni 2004. De vedtagne kommunale budgetter for 2005 er som en 
beregningsteknisk forudsætning indarbejdet i det offentlige forbrugsskøn 
for 2005. Regeringen er i dialog med de kommunale parter om løsninger, 
der kan understøtte, at den kommunale forbrugsudvikling i 2005 afspej-
ler aftalegrundlaget. Lægges til grund, at de kommunale budgetter i 2005 
bringes i overensstemmelse med aftalegrundlaget, udgør realvæksten i det 
samlede offentlige forbrug 0,2 pct. i 2005, hvilket dog skal ses i forhold 
til, at niveauet for det offentlige forbrug er opjusteret i 2004, og at skøn-
net herfor er mere usikkert end normalt. 
 
I 2006 er realvæksten i det offentlige forbrug på 0,5 pct. på linje med de 
mellemfristede sigtepunkter. Beskatningen forudsættes fastholdt i over-
ensstemmelse med principperne i skattestoppet. 
 
De offentlige investeringer vokser med ca. 4½ pct. i både 2004 og 2005, 
hvilket blandt andet skal ses i lyset af regeringens fremrykningsinitiativer. 
Blandt andet på den baggrund forudsættes investeringsvæksten at aftage 
til 1,0 pct. i 2006. 
 
Stigende overskud på de offentlige finanser og fortsat gældsnedbringelse 
Overskuddet på de offentlige finanser ventes at stige fra 1,5 pct. af BNP i 
2004 til 1,7 pct. af BNP i 2005. Stigningen skyldes især de automatiske 
budgetvirkninger af stigende aktivitet og faldende ledighed. Dertil kom-
mer højere indtægter fra beskatningen af Nordsø-aktiviteter afledt af den 
forudsatte stigning i olieprisen fra 2004 til 2005. Modsat trækkes over-
skuddet ned i 2005 som følge af et ventet fald i det øvrige selskabsskatte-
provenu (efter et ekstraordinært højt niveau i 2004) og i indtægterne fra 
pensionsafkastskatten. Det offentlige overskud i 2006, som er baseret på 
beregningstekniske finanspolitiske forudsætninger, skønnes også at udgø-
re 1,7 pct. af BNP.  
 
Det strukturelle overskud, som er renset for virkningerne af konjunktur-
udsving og særlige forhold (herunder ekstraordinære udsving i provenu-
erne fra pensionsafkastskat, Nordsø-aktiviteter mv.), skønnes til ca. 1,4 
pct. af BNP i 2004 og ca. 1,6 pct. af BNP i 2005. Det er ca. 0,1 pct. af 
BNP mere end skønnet i august for begge år. I 2006 skønnes den struktu-
relle saldo til 1,3 pct. af BNP.  
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I 2004 og 2005 styrkes den strukturelle saldo med ca. 0,3 pct. af BNP 
som følge af suspensionen af SP-indbetalinger. Korrigeret herfor kan den 
strukturelle saldo skønnes til ca. 1¼ pct. af BNP i perioden fra 2004 til 
2006.  
 
Med de opstillede mål om fremgang i beskæftigelsen og fortsat stram ud-
giftsstyring frem mod 2010, kan overskuddet anslås til ca. 1,6 pct. af 
BNP i gennemsnit fra 2003 til 2010. Det ligger inden for det opstillede 
målinterval for gennemsnitlige overskud på de offentlige finanser på 1½ 
til 2½ pct. af BNP, som overordnet skønnes afstemt med en holdbar linje 
i den økonomiske politik. Samlet indebærer de nye skøn for konjunktur 
og finanspolitik, at indikatoren for finanspolitisk holdbarhed i det mel-
lemfristede forløb udgør -0,1 pct. af BNP, hvilket er en marginal ændring 
i forhold til augustvurderingen, hvor tallet var 0,0 pct. af BNP. Lægges til 
grund, at de kommunale udgifter i 2005 bringes i overensstemmelse med 
aftalegrundlaget kan holdbarhedsindikatoren opgøres til 0,0 pct. af BNP. 
 
Den offentlige ØMU-gæld skønnes at falde fra knap 625 mia. kr. i 2003 
til godt 580 mia. kr. i 2006, det vil sige fra 44¾ pct. af BNP i 2003 til 
36¾ pct. af BNP i 20063.  
 
Staten og kommunernes nettogæld, som indgår i opgørelsen af finanspoli-
tikkens langsigtede holdbarhed og kravene til finanspolitikken, skønnes at 
falde fra 328,5 mia. kr. i 2003 til godt 291 mia. kr. i 2006, det vil sige fra 
23½ pct. af BNP i 2003 til 18½ pct. af BNP i 2006. 
 
1.2. Vækstbilledet i de kommende år 
 
Udviklingen i den internationale økonomi 
Den globale vækst skønnes i 2004 at være den højeste i tre årtier, især 
trukket af høj vækst i USA, Kina og andre asiatiske lande. Væksten på de 
danske eksportmarkeder har også været højere end gennemsnittet for de 
sidste tredive år. 

                                                 
3 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 bl.a. en historisk oprevision af ØMU-
gælden foretaget af Danmarks Statistik og øget genudlån til statsgaranterede enheder. 
Samlet skønnes disse tekniske forhold at øge den opgjorte gæld i 2003 med godt 3 pct. 
af BNP. 
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Den stærke globale vækst har øget efterspørgslen efter blandt andet olie 
ganske kraftigt. Sammen med en række forstyrrelser på udbudssiden har 
den uventet stærke efterspørgsel ført til forholdsvis markante olieprisstig-
ninger frem til oktober 2004. Siden er olieprisen faldet tilbage og har i de 
seneste uger svinget i intervallet 38-45 dollars. Olieprisstigningerne vil 
isoleret set dæmpe væksten i verdensøkonomien i 2005.  
 
Figur 1.2a. Real og nominel oliepris 
(Brent) i kroner 

Figur 1.2b. BNP-vækst i udlandet 
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Anm.: BNP-væksten i udlandet er handelsvægtet. 
Kilde: EU-kommissionen, OECD, Ecowin, egne beregninger og skøn. 
 
Dollaren er de seneste måneder faldet yderligere over for euroen, selv om 
de korte amerikanske renter er blevet hævet til samme niveau som i euro-
området. Faldet i dollaren skal dermed navnlig ses i lyset af det fortsat 
store underskud på den amerikanske betalingsbalance, som kræver en 
vedholdende stor kapitaltilstrømning til USA. Betalingsbalanceunder-
skuddet afspejler lav opsparing i husholdningerne og store underskud på 
de offentlige finanser. På baggrund af de seneste valutakurser forudsættes 
en gennemsnitlig dollarkurs på godt 5,75 kr. i 2005, hvilket er ca. 5 pct. 
lavere end forudsat i august. 
 
De lange renter er siden midten af 2004 faldet med godt ½ pct.enhed i 
USA og nogenlunde tilsvarende i euroområdet, og forskellen mellem lan-
ge og korte renter er indsnævret. På trods af højere oliepriser er inflations-
forventningerne derfor tilsyneladende ikke steget nævneværdigt. Det skal 
blandt andet ses i lyset af, at olieforbrugets andel af OECD-landenes BNP 
i dag kun er halvt så stort som i starten af 1970erne, og navnlig at der står 
større troværdighed om pengepolitikkens fokus på og evne til at fastholde 
stabil lav inflation.  
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For euroområdet bidrager eurostyrkelsen og moderate vækstudsigter til, at 
renteforhøjelser kan indtræde senere og blive mindre end forudsat i au-
gustvurderingen. Siden september er den 10-årige rente i euroområdet 
faldet ca. 0,3 pct.enheder i forhold til den 10-årige rente i USA. På den 
baggrund forudsættes også lidt lavere kort- og langfristede renter i Dan-
mark end i augustvurderingen. 
 
Med baggrund blandt andet i en gradvist mindre lempelig pengepolitik i 
de store økonomier og en forudsat gradvis afdæmpning af oliepriserne 
frem mod 2006 – i overensstemmelse med futures-priserne på olie til 
fremtidig levering – ventes udlandsvæksten at ligge en anelse højere end 
den underliggende trendvækst også i 2006.  
 
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. 
 
Væksten i USA har de sidste fire kvartaler ligget på 3½-4½ pct. (i årsra-
ter), hvilket er højere end den skønnede potentielle vækst. Virksomheder-
nes indtjening har rettet sig, og deres gældsbyrde er reduceret. Det under-
støtter fremgang i investeringerne. Beskæftigelsen er kommet relativt sent 
i gang i forhold til vækstforløbet, men der er nu mere klare tegn på bed-
ring på arbejdsmarkedet. Ledigheden er aftaget fra et topniveau på 6,3 
pct. i juni 2003 til 5,4 pct. i november 2004.  
 
Stigende beskæftigelse ventes at understøtte privatforbruget i USA, men 
højere renter, en afdæmpning af de senere års husprisstigninger og lav 
opsparing i husholdningerne trækker i modsat retning. Virkningerne på 
den økonomiske vækst af de seneste års ekspansive finanspolitik er samti-
dig ved at ebbe ud. Den amerikanske centralbank har siden juni hævet 
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styringsrenten fire gange med 0,25 pct.enheder ad gangen til 2 pct. Det 
antages, at renten i USA vil blive hævet til omtrent 3 pct. mod slutningen 
af 2005. Samlet ventes væksten at aftage fra 4,4 pct. i 2004 til ca. 3 pct. i 
både 2005 og 2006.  
 
Fremgangen i euroområdet var forholdsvist stærk i første halvår 2004, 
understøttet af det internationale opsving. Væksten er faldet lidt tilbage 
siden foråret, hvilket blandt andet skal ses i lyset af de højere oliepriser. 
Euroområdets vækst har i vidt omfang været trukket af eksporten, især for 
Tysklands vedkommende. Eksporten har klaret sig relativt godt på trods 
af styrkelsen af euroen over for blandt andet dollaren.  
 
I Tyskland ligger privatforbruget og boliginvesteringerne stadig underdre-
jet. Efter adskillige år med lav vækst og høj ledighed er der gennemført en 
række arbejdsmarkedsreformer, der blandt andet indebærer en afkortelse 
af dagpengeperioden og skærpede rådighedskrav. Lønstigningerne er lave, 
og tysk konkurrenceevne er gradvist ved at blive genoprettet blandt andet 
i forhold til de øvrige eurolande og Danmark. Reformerne og en bedre 
konkurrenceevne vil styrke tysk økonomi, men på kort sigt er der ikke 
udsigt til stærk efterspørgselsvækst. 
 
Samlet er væksten i euroområdet opjusteret i 2004, men nedjusteret til 
2,0 pct. i 2005. På baggrund af blandt andet lave renter, relativt høj glo-
bal vækst og aftagende effekter af olieprisstigningerne skønnes væksten at 
styrkes en anelse til 2,2 pct. i 2006. 
 
Også i Asien er der udsigt til en vis afdæmpning af væksten i 2005, men 
væksten ventes fortsat at være relativt høj. I Kina er der igangsat tiltag for 
at dæmpe væksten og forebygge overophedning. De høje oliepriser kan 
virke mere dæmpende i Kina end i andre lande på grund af høj energiin-
tensitet i produktionen. Væksten er tilsyneladende afdæmpet en anelse, 
men er fortsat meget høj.  
 
Samlet indebærer skønnene en opjustering af eksportmarkedsvæksten i 
2004 (fra 7,1 til 7,8 pct.) og en nedjustering i 2005 (fra 7,7 til 7,3 pct.) i 
forhold til augustvurderingen. Eksportmarkedsvæksten ventes at udgøre 
7,0 pct. i 2006.  
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De ændrede forudsætninger vedrørende den internationale økonomi ven-
tes samlet at bidrage til en lille opjustering af væksten i Danmark i 2004 
og være nogenlunde neutrale i 2005, jf. boks 1.1. 
 
Boks 1.1. Beregnede virkninger af ændrede udlandsforudsætninger  

  

De ændrede forudsætninger for blandt andet eksportmarkedsvækst, oliepriser, renter 
og valutakurser bidrager til lidt højere dansk BNP-vækst i 2004, jf. tabel a. Samlet er 
virkningerne neutrale for 2005. 
 
Opjusteringen af eksportmarkedsvæksten i 2004 bidrager til at trække BNP-væksten 
op med 0,1 pct.-enhed i 2004, jf. tabel a. Det trækker også svagt op i BNP-væksten, 
at skønnet for konkurrentpriserne i forhold til august er justeret op, trods en stigning i 
den effektive kronekurs på 0,2 pct. De øvrige ændringer i forudsætningerne, herunder 
virkningerne på den indenlandske efterspørgsel af de lidt højere oliepriser i 2004 
(hvor årsgennemsnittet for råolieprisen er opjusteret fra 36 til 38 dollar), har ikke 
nævneværdige virkninger på BNP-væksten i 2004. 
 
Den højere forudsatte oliepris i 2005 (opjusteret fra 35½ til 42½ dollar pr. tønde) 
bidrager isoleret set til at sænke den indenlandske efterspørgselsvækst med 0,1 
pct.enhed i 2005. Dertil kommer, at eksportmarkedsvæksten er nedjusteret i 2005, 
blandt andet som følge af højere oliepriser. Virkningen heraf opvejes dog af forsinkede 
positive virkninger fra opjusteringen i 2004. Effekterne af højere oliepriser modgås af 
et lavere renteniveau, således at de samlede virkninger af de ændrede eksterne forud-
sætninger, inkl. den lavere dollarkurs, udgør 0,0 pct. på BNP-væksten i 2005. 
  
Tabel a. Beregnet effekt på dansk BNP-vækst af ændrede udlandsforudsætninger.  
 2004 2005 

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

 
De vigtigste internationale risikofaktorer knytter sig til en eventuel yderli-
gere svækkelse af dollaren, på baggrund af de fortsat store amerikanske 
betalingsbalanceunderskud, og til udviklingen i oliepriserne. Samtidig kan 
de lange renter navnlig i USA stige mere forudsat. I euroområdet kan 
midlertidige forstyrrelser svække væksten mere eller få mere langtrukne 
virkninger end antaget, blandt andet fordi arbejdsmarkederne navnlig i 
nogle af de store lande er forholdsvis ufleksible og de finanspolitiske 
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handlemuligheder er begrænsede. Høje oliepriser øger inflationen og 
medfører risiko for større inflationsforventninger, hvilket begrænser hand-
lemulighederne i den økonomiske politik. En fortsat styrkelse af euroen 
vil derimod dæmpe inflationspresset og de ventede pengepolitiske stram-
ninger i 2005 og 2006 vil derfor kunne ske i et langsommere tempo end 
forudsat. 
 
Vækstbilledet i Danmark 
I forhold til augustvurderingen er skønnet for BNP-væksten i Danmark i 
2004 svagt opjusteret til 2,4 pct.4 Opjusteringen kan henføres til en kraf-
tigere fremgang i både eksporten og den indenlandske efterspørgsel i de 
første tre kvartaler i 2004 end tidligere ventet, navnlig for så vidt angår 
erhvervs- og boliginvesteringerne. Den kraftige efterspørgsel efter blandt 
andet investeringsgoder, varige forbrugsgoder, inputs til blandt andet 
eksportproduktionen samt erhvervenes genopbygning af lagre har samti-
dig givet sig udslag i hastigt stigende import. 
 
Væksten i privatforbruget er nedjusteret marginalt i forhold til vurderin-
gen i august. Det er primært forbruget af nydelsesmidler, der har udviklet 
sig svagere i første halvår 2004 end tidligere ventet. Nedsættelsen af afgif-
ter på spiritus og cigaretter synes således ikke at have øget efterspørgslen 
efter disse varer i samme omfang som vurderet i augustredegørelsen. Med 
en skønsmæssig stigning på 3,5 pct. bidrager privatforbruget mærkbart til 
BNP-væksten i 2004. Forbrugsvæksten understøttes af en kraftig frem-
gang i de disponible realindkomster, navnlig som følge af indkomstskat-
tenedsættelserne og suspensionen af indbetalinger til SP, samt stigende 
huspriser og nye lånemuligheder. Boliginvesteringerne er på den bag-
grund også steget mere end ventet i august. 
 
Eksportvæksten var i de første tre kvartaler i 2004 højere end ventet, hvil-
ket blandt andet tilskrives den høje internationale vækst. De seneste nati-
onalregnskabstal og opjusteringen af den samlede efterspørgsel peger sam-
tidig i retning af en høj importvækst.  
 

                                                 
4 Appendiks 1.1 indeholder et resumé af prognosen og dens ændringer i forhold til au-
gust. Appendiks 1.2 indeholder modelberegnede årsager til ændrede skøn. 
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Figur 1.4a. BNP-vækst Figur 1.4b. Vækstbidrag 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
I 2005 skønnes BNP-væksten til 2,4 pct. Privatforbruget ventes at vokse 
markant også i 2005, blandt andet fordi forbruget gradvist tilpasses løftet 
i de reale disponible indkomster i 2004. Erhvervsinvesteringerne skønnes 
fortsat at vokse betydeligt (med knap 5 pct.) i 2005 på baggrund af sti-
gende kapacitetsudnyttelse, relativt gode afsætningsmuligheder og fortsat 
gunstige finansieringsvilkår. Derimod ventes den høje vækst i boliginve-
steringerne gennem 2003 og 2004 afløst af et fald på 2 pct. i 2005, hvil-
ket afspejler det høje niveau for boligbyggeriet og fremrykningen af 
blandt andet offentligt støttet byggeri til tidligere år.  
 
Eksporten skønnes at vokse med ca. 5½ pct. i 2005 i lyset af fortsat høj 
eksportmarkedsvækst og et vist tab af markedsandele på industriens eks-
portmarkeder. Dette tab skyldes især de senere års konkurrenceevnefor-
værring i takt med, at dollaren er faldet fra sit usædvanligt høje niveau i 
2000-01 og som følge af lidt højere lønstigninger i Danmark end i udlan-
det. Importen vokser som følge af relativt høj vækst i den samlede efter-
spørgsel med godt 6 pct., og vækstbidraget fra nettoeksporten vurderes i 
modsætning til augustredegørelsen at være negativt i 2005. 
 
BNP-væksten skønnes at aftage til 2,1 pct. i 2006. Det private forbrug 
ventes fortsat at vokse pænt, dog knapt så markant som i de to foregående 
år, blandt andet fordi indbetalingerne til SP forudsættes genindført. Væk-
sten i erhvervsinvesteringerne ventes også at aftage, blandt andet på bag-
grund af, at investeringsniveauet ligger relativt højt i historisk lys, stigende 
renter og aftagende vækst i forbrugs- og eksportefterspørgslen. Eksporten 
ventes at vokse med knap 5 pct., hvilket indebærer fortsatte, men for-
holdsvist begrænsede markedsandelstab. Importvæksten ventes at aftage 
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til samme niveau, og nettoeksporten skønnes dermed at yde et lille posi-
tivt bidrag til væksten i 2006. 
 
Tabel 1.2. Efterspørgsel, import og produktion 
 2003 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 Mia.kr. ---------------- Realvækst, pct. ----------------
Privat forbrug ............................ 659,3 -0,2 0,6 0,8 3,5 3,2 2,0 
Offentligt forbrug ...................... 371,8 2,7 2,1 1,0 0,7 0,6 0,5 
Offentlige investeringer ............. 23,8 10,6 -5,0 -0,3 4,5 4,7 1,0 
Boliginvesteringer ...................... 65,3 -5,3 10,5 5,2 5,0 -2,0 1,0 
Erhvervsinvesteringer ................. 190,5 6,9 4,2 -1,1 4,0 4,8 4,4 
Lagerinvesteringer1) .................... -3,7 -0,7 0,0 -0,4 0,2 0,1 0,0 
Indenlandsk efterspørgsel .......... 1307,0 1,0 1,9 0,3 3,2 2,7 2,0 
Eksport ..................................... 605,0 4,4 4,8 0,0 5,6 5,4 4,9 
- heraf industrieksport ............... 292,1 5,0 5,3 -2,1 6,0 5,5 5,1 
Import ...................................... 513,6 3,5 7,3 -0,6 7,6 6,1 5,0 
- heraf vareimport ...................... 376,2 3,3 6,6 -1,9 8,3 6,3 5,4 
Bruttonationalprodukt (BNP) ... 1398,3 1,6 1,0 0,5 2,4 2,4 2,1 
Bruttoværditilvækst (BVT) ........ 1199,8 1,7 0,9 0,6 2,2 2,3 2,0 
- heraf i private byerhverv .......... 793,6 2,6 0,9 0,2 2,4 2,7 2,4 
BNP pr. indbygger (1.000 kr.) .. 259,5 1,2 0,7 0,3 2,2 2,3 2,0 
 

1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den tiltagende vækst siden midten af 2003 har ifølge de foreløbige opgø-
relser givet sig udslag i en beskæftigelsesfremgang på ca. 17.000 personer i 
løbet af de første tre kvartaler i 20045. Vækst i overkanten af den under-
liggende produktivitetsvækst ventes at føre til en stigning i beskæftigelsen 
på ca. 20.000 personer i 2005 opgjort på årsbasis og ca. 10.000 personer i 
2006. Den forholdsvist kraftige fremgang i 2005 afspejler blandt andet 
stigende beskæftigelse i sidste del af 2004, og at ansættelser sker med en 
vis forsinkelse i forhold til aktivitetsfremgangen. 
 
Den registrerede ledighed er siden december 2003 faldet med knap 
11.000 personer til godt 173.000 i september 2004. Ledighedsfaldet ven-
tes at fortsætte i årets sidste måneder, og for året som helhed skønnes le-
digheden på linje med augustredegørelsen til 175.000. Faldet i ledigheden 
skønnes at fortsætte i 2005 og 2006, således at ledigheden på årsbasis 

                                                 
5 Usikkerheden om nationalregnskabets beskæftigelsestal det seneste år er større end 
normalt som følge af en omlægning af det statistiske grundlag. 
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udgør ca. 155.000 personer i 2005 – svarende til augustvurderingen – og 
ca. 148.000 personer i 2006. 
 
Figur 1.5a. Faktisk og strukturel ledighed Figur 1.5b. Antal beskæftigede 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den forudsatte udvikling i beskæftigelse og arbejdsstyrke indebærer, at 
ledigheden i løbet af 2005 og 2006 kan falde til et niveau, der ligger tæt 
på og måske under den skønnede strukturelle ledighed, dvs. det niveau, 
hvorunder ledigheden ikke kan falde mærkbart gennem længere tid uden 
at udløse stigende inflation. Den strukturelle ledighed forudsættes svagt 
faldende fra 2004 til 2006, blandt andet som følge af arbejdsmarkedsre-
formen Flere i Arbejde, jf. også Finansredegørelse 2004.  
 
Forbrugerprisinflationen er aftaget fra 2,1 pct. i 2003 til 1,3 pct. i 2004, 
især som følge af afgiftsnedsættelser på sodavand, spiritus og tobak, gen-
nemslag fra lavere importpriser i årene forud, samt aftagende lønstignin-
ger. Inflationen ventes at stige til 2,0 pct. i 2005 som følge af højere olie-
priser, og fordi virkningerne af lavere afgifter har udspillet sig. Inflationen 
ventes at aftage til 1,8 pct. i 2006, blandt andet i kraft af en forudsat af-
dæmpning af oliepriserne. 
 
Stigningen i timefortjenesten i den private sektor er aftaget fra 4,2 pct. i 
2002 til 2,9 pct. i 3. kvartal 2004. Det skal ses i lyset af, at ledigheden 
ligger over det skønnede strukturelle niveau, og at inflationen er lav. Real-
lønstigningerne er omkring 2 pct. Lønstigningstakten skønnes at tiltage 
til 3,6 pct. i 2005 og 3,9 pct. i 2006, hvilket navnlig skal ses i lyset af 
inflationsskønnene og et stigende pres på arbejdsmarkedet i løbet af 2005 
og 2006. Lønstigningerne ligger fortsat over gennemsnittet for Danmarks 
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handelspartnere. De højere lønstigninger modsvares i et vist omfang af 
højere produktivitetsvækst6.  
 
Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster ventes at vokse fra 
godt 43 mia. kr. (3,0 pct. af BNP) i 2004 til godt 46 mia. kr. i 2005 og 
53 mia. kr. i 2006 (3,4 pct. af BNP). Stigningen i overskuddet afspejler 
især stigende overskud på vare- og tjenestebalancen, som blandt andet kan 
henføres til et forbedret bytteforhold i løbet af 2004 og 2005.  
 
Udlandsgælden er faldet fra 17¾ pct. af BNP ved udgangen af 2002 til 
13 pct. af BNP ved udgangen af 2003. Med fortsat store betalingsbalan-
ceoverskud ventes udlandsgælden med forbehold for usikkerhed om vær-
direguleringer at falde til 1½ pct. af BNP ved udgangen af 2006. 
 

                                                 
6 Inden for de private byerhverv er lønomkostningerne pr. produceret enhed vokset i 
samme tempo som i euroområdet i årene 1990-2003 og i 2000-03, men inden for indu-
strien er enhedslønomkostningerne vokset lidt hurtigere i Danmark. 
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Tabel 1.3. Nøgletal 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 ----------------------- Stigning, pct. -----------------

Realt BNP....................................................... 1,6 1,0 0,5 2,4 2,4 2,1
Handelsvægtet BNP i udlandet........................ 1,3 1,5 1,3 3,1 2,8 2,8
Eksportmarkedsvækst (industrivarer) ............... 0,1 1,4 4,1 7,8 7,3 7,0
Lønkonkurrenceevnen i samme valuta ............ -2,2 -3,0 -4,9 -1,6 -1,4 -1,1
Industrieksport i faste priser............................. 5,0 5,3 -2,1 6,0 5,5 5,1
Timeløn .......................................................... 4,2 4,2 3,7 3,4 3,6 3,9
Forbrugerprisindeks......................................... 2,4 2,4 2,1 1,3 2,0 1,8
Kontantpris på enfamiliehuse........................... 5,9 3,7 3,3 6,7 5,0 3,0
Eksportpriser, varer.......................................... 0,1 -1,2 0,2 1,7 1,6 -0,6
Importpriser, varer........................................... -1,2 -1,5 -1,8 1,1 1,1 -0,3
Bytteforhold, varer .......................................... 1,3 0,3 2,1 0,6 0,4 -0,4
Timeproduktivitet i private byerhverv ............. 2,5 2,2 1,6 2,6 1,7 1,8
Real disponibel indkomst, husholdninger 1) ...... 1,4 1,8 2,9 4,0 0,9 0,5
Arbejdsmarked: 
Arbejdsstyrke (1.000 personer) ....................... 2.891 2.886 2.891 2.897 2.898 2.900
Beskæftigede (1.000 personer) ........................ 2.746 2.741 2.720 2.722 2.742 2.752
- heraf i privat sektor ....................................... 1.922 1.907 1.885 1.883 1.900 1.908
- heraf i offentlig forvaltning og service ............ 824 834 836 840 842 845
Beskæftigelse (ændring, pct.)............................ 0,4 -0,2 -0,8 0,1 0,7 0,4
Ledighed (1.000 personer)............................... 145 145 171 175 155 148
Efterlønsmodtagere (do.) ................................ 159 169 179 186 175 160
Personer på arbejdsmarkedsorlov (do.) ............. 22 17 5 4 3 3
Ledige i pct. af arbejdsstyrken .......................... 5,0 5,0 5,9 6,0 5,4 5,1
Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. ........... 4,3 4,6 5,6 5,7 5,1 4,8
Obligationsrenter, valutakurs:       
10-årig statsobligation (pct. p.a.)...................... 5,1 5,1 4,3 4,5 5,0 5,2
30-årig realkreditobligation (do.) ..................... 6,7 6,3 5,4 5,3 5,8 6,3
Effektiv kronekurs (1980=100)........................ 96,8 97,7 101,2 102,2 102,8 102,8
Betalingsbalance og udlandsgæld: 
Vare- og tjenestebalancen, mia. kr.................... 85,5 76,9 91,4 92,0 97,4 102,0
Betalingsbalancen (do.) ................................... 40,1 27,3 45,9 43,2 46,4 53,4
Do. i pct. af BNP ............................................ 3,0 2,0 3,3 3,0 3,0 3,4
Nettogæld til udlandet, mia. kr........................ 228,5 241,1 181,2 143,0 85,7 23,3
Do. i pct. af BNP ............................................ 17,2 17,7 13,0 9,8 5,6 1,5
Offentlige finanser: 
Off. sektors saldo, mia. kr. 2) ............................ 37,5 21,2 14,6 21,9 25,5 26,8
Do. i pct. af BNP2) .......................................... 2,8 1,6 1,0 1,5 1,7 1,7
Samlet offentlig bruttogæld, mia. kr................. 633,2 642,8 624,8 607,4 590,6 581,7
Do. i pct. af BNP ............................................ 47,8 47,2 44,7 41,6 38,7 36,8
Skattetryk, pct. af BNP 2) ................................. 49,9 48,7 48,9 48,9 48,1 47,8
Udgiftstryk (do.) ............................................. 54,2 54,6 54,9 54,3 53,0 52,4

 

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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1.3. Udfordringer for finanspolitikken 
Finanspolitikken for 2004 skønnes samlet at give en aktivitetsvirkning på 
0,5 pct. af BNP. Hertil kommer et bidrag på 0,1 pct. fra Forårspakkens 
suspension af SP-bidraget og aktivitetsvirkninger af boligpolitiske initiati-
ver. Den økonomiske politik i 2004 giver dermed et forholdsvist markant 
bidrag til større beskæftigelse og lavere ledighed i konjunkturårene. 
 
Den forholdsvist høje vækst i 2004-06 ventes at medføre en indsnævring 
af outputgabet, og vurderingen indebærer, at der kan opstå pres på ar-
bejdsmarkedet i løbet af 2005 eller 2006.  
 
Figur 1.6a. Outputgab i dansk økonomi 
og euroområdet 

Figur 1.6b. Stigning i lønomkostninger i 
Danmark og udlandet (fremstilling) 
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Kilde: Danmarks Statistik, OECD, EU-kommissionen og egne beregninger. 
 
Lønstigningstakten er aftaget som følge af afmatningen på arbejdsmarke-
det frem til sidst i 2003 og faldende inflation. Men lønstigningstakten i 
Danmark er fortsat noget højere end i euroområdet. Der er som udgangs-
punkt grundlag for de højere lønstigninger, hvis de også fremover mod-
svares af mervækst i produktiviteten. Lønkonkurrenceevnen er svækket af 
de seneste års stigning i den effektive kronekurs.  
 
De korte (og lange) danske rentesatser svarer i kraft af kronens binding til 
euroen stort set til euroområdets, men med en vis risikopræmie. Styrkel-
sen af euroen og moderate vækstudsigter for euroområdet forventes at 
medføre relativt afdæmpede stigninger i renteniveauet. Renteudviklingen 
frem til december 2004 skønnes således isoleret set at give et positivt 
vækstbidrag også i de følgende år, mens de moderate forudsatte rentestig-
ninger i 2005-06 trækker i modsat retning. 
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På baggrund af finansloven for 2005 samt kommunernes budgetter for 
2005 skønnes et neutralt aktivitetsbidrag fra finanspolitikken i 2005. Det 
vurderes at være afstemt med konjunkturerne, blandt andet i lyset af den 
usikkerhed, der knytter sig til udsigterne for blandt andet vækst og ledig-
hed og til skønnet for den strukturelle ledighed. 
 
Finanspolitikken i 2006 er endnu ikke fastlagt, men forudsættes i over-
ensstemmelse med de mellemfristede sigtepunkter at indebære en vækst i 
det reale offentlige forbrug på 0,5 pct. og en videreførelse af uændrede 
skattesatser i henhold til skattestoppet.  
 
Risikoen for knaphedsbetinget lønpres frem mod 2006 skal ses i forhold 
til, at Forårspakkens initiativer isoleret set svagt kan dæmpe væksten efter 
2005. Det skyldes især, at suspensionen af SP-bidraget forudsættes at ud-
løbe med udgangen af 2005, og at de tidligere planlagte skattenedsættelser 
for 2006 og 2007 nu allerede er gennemført. Hertil kommer, at aktivi-
tetsvirkningen fra fremrykkede investeringsprojekter forudsættes at aftage.  
 
Overskuddet på den offentlige saldo skønnes til 1,5 pct. af BNP i 2004 
for herefter at stige til 1,7 pct. af BNP i 2005 og 2006. Stigningen i over-
skuddet skal blandt andet ses i lyset af det stigende aktivitetsniveau og 
faldende ledighed. 
 
Danmark ventes ifølge EU-kommissionens seneste skøn at have det næst-
største overskud på de offentlige finanser blandt EU15-landene i 2005, jf. 
figur 1.7a. Samtidig er ØMU-gælden tredjelavest blandt EU15-landene 
og ca. 20 pct. af BNP under EU-traktatens grænseværdi på 60 pct. af 
BNP, jf. figur 1.7b. De langsigtede udfordringer i forbindelse med be-
folkningernes aldring fremstår i de fleste andre EU-lande større end i 
Danmark, jf. Finansredegørelse 2004. 
 
Den strukturelle offentlige saldo, som er renset for virkningerne af kon-
junkturudsving mv., skønnes til 1,4 pct. af BNP i 2004 og 1,6 pct. af 
BNP i 2005. Den strukturelle saldo skønnes under de gjorte forudsætnin-
ger til 1,3 pct. af BNP i 2006, hvor den midlertidige provenuvirkning på 
0,3 pct. af BNP af Forårspakkens suspension af SP-indbetalinger forud-
sættes at udløbe. 
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Figur 1.7a. Offentlig saldo i EU15-
landene i 2005  

Figur 1.7b. Offentlig gæld i EU15-
landene i 2005  
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1) Økonomisk Redegørelse, december 2004. Nationalregnskabsdefinition (inkl. ATP). 
2) EU-Kommissionen, Economic Forecast, Autumn 2004. Skønnene er afstemt, så 

ATP indgår i den offentlige sektor på linje med nationalregnskabet. 
Kilde: Danmarks Statistik, EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 
Skønnet for væksten i det reale offentlige forbrug i 2004 er opjusteret fra 
0,3 pct. i augustvurderingen til 0,7 pct. Det skal ses i lyset af oplysninger 
om udgiftsudviklingen i kommuner og amter til og med 3. kvartal 2004. 
Nationalregnskabstal for den offentlige beskæftigelse i de første tre kvarta-
ler af 2004 viser en stigning på knap 5.000 personer i forhold til samme 
periode 2003 og trækker dermed i samme retning. Det er på den bag-
grund vurderingen, at nationalregnskabets opgørelse af det offentlige for-
brug i årets første 3 kvartaler undervurderer den reelle vækst i serviceud-
gifterne, herunder især den offentlige lønsum. 
 
Realvæksten i det offentlige forbrug er beregnet til 0,6 pct. i 2005 på 
grundlag af finansloven for 2005 samt kommuner og amters budgetter for 
2005. Kommuner og amters budgetter viser en overskridelse på godt 1½ 
mia.kr. i forhold til aftalegrundlaget fra juni 2004. Regeringen er i dialog 
med de kommunale parter om løsninger, der kan understøtte, at den 
kommunale forbrugsudvikling i 2005 afspejler aftalegrundlaget.  
 
For 2006 er forudsat en realvækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. på 
linje med de mellemfristede forudsætninger. Væksten i ressourcer til of-
fentligt forbrug i 2004-05 prioriteres blandt andet til sundhed, forskning 
og uddannelse samt socialområdet. 
 
Væksten i de offentlige investeringer skønnes til godt 4½ pct. i både 2004 
og 2005, hvilket blandt andet skal ses i lyset af fremrykningsinitiativerne 
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fra 2003 og 2004. Væksten forudsættes afdæmpet til 1 pct. i 2006. Den 
godkendelsesprocedure for kommunale investeringsprojekter på over 1 
mio. kr., der i lyset af aftalen om strukturreform blev indført i forbindelse 
med Forårspakken, trækker isoleret i retning af lavere investeringsvækst. 
 
Figur 1.8a. Offentlige finanser, faktisk og 
strukturel saldo 

Figur 1.8b. Skønnet vækst i det reale 
offentlige forbrug 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den strukturelle offentlige saldo (eksklusive provenuvirkningerne af su-
spensionen af SP-indbetalinger i 2004 og 2005) skønnes at svare til ca. 
1¼ pct. af BNP i perioden 2004 til 2006. Det er i underkanten af målin-
tervallet for gennemsnitlige overskud på 1½-2½ pct. BNP frem mod 
2010. Det afspejler blandt andet, at skattenedsættelserne i 2004 er gen-
nemført tidligere end den beregningstekniske reduktion i beskatningen, 
som var indregnet i den oprindelige 2010-plan. Aftalen om Lavere skat på 
arbejdsindkomst, 2003 blev fastlagt således, at skattenedsættelserne var 
finansieret inden for de rammer og forudsætninger, som indgik i den op-
rindelige 2010-plan, jf. En holdbar fremtid – Danmark 2010.  
 
Med de opstillede mål om udgiftsstyring fra 2006 til 2010 og nye initiati-
ver, som varigt kan øge beskæftigelsen med 55-60.000 personer, anslås 
den strukturelle saldo at udgøre 1,6 pct. af BNP i gennemsnit fra 2003 til 
2010. Det er inden for det nævnte målinterval, som overordnet skønnes 
afstemt med en holdbar linje i den økonomiske politik. Samlet indebærer 
det opdaterede grundlag for konjunktur og finanspolitik, at holdbarheds-
indikatoren udgør -0,1 pct. af BNP, hvilket er en marginal justering i 
forhold til augustvurderingen, hvor tallet var 0,0 pct. af BNP. Lægges til 
grund, at de kommunale udgifter i 2005 bringes i overensstemmelse med 
aftalegrundlaget kan holdbarhedsindikatoren opgøres til 0,0 pct. af BNP. 
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Dansk økonomi er inde i et moderat opsving. Den reale BNP-vækst skøn-
nes at blive 2,4 pct. i både 2004 og 2005 efter en vækst på kun 0,5 pct. i 
2003. For 2006, som for første gang inddrages i prognosen, skønnes en 
afdæmpning af væksten til 2,1 pct. 
 
Den skønnede vækst er i alle tre prognoseår højere end den potentielle 
vækst på længere sigt. Ledigheden ventes at falde til et – givet de instituti-
onelle forhold – lavt niveau på 5 pct. af arbejdsstyrken i 2006, og output-
gabet vurderes at blive positivt i 2005-2006. 
 
Vækstskønnene for 2004 og 2005 er kun ændret lidt i forhold til Økono-
misk Redegørelse, august 2004. Væksten i 2004 er justeret op med 0,2 pct.-
enheder, mens 2005 er justeret ned med 0,1 pct.-enhed. Revisionerne skal 
ses på baggrund af, at det internationale konjunkturopsving har været 
stærkere end tidligere ventet.  
 
Den betydelige forøgelse af væksten fra 2003 til 2004-05 skal ses i lyset af 
nedsættelserne af skatten på arbejdsindkomst fra begyndelsen af 2004 og 
Forårspakken. Hertil kommer den fortsat lave rente og forbedringen af 
den internationale konjunktur. BNP-væksten i 2004 er endvidere påvir-
ket af den ret store forøgelse af antallet af arbejdsdage, som vil falde igen i 
navnlig 2006. 
 
I 2006 ventes væksten at blive drevet af en fortsat om end afdæmpet 
vækst i det private forbrug, en ret stærk vækst i erhvervsinvesteringerne, 
og at vækstbidraget fra nettoeksporten ventes at blive svagt positivt. 
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Prognosen for centrale samfundsøkonomiske størrelser og ændringerne 
heri i forhold til augustredegørelsen fremgår af figur A.1a-6b og tabel A.1. 
 
Husholdningernes reale disponible indkomst skønnes at stige med 4,0 pct. 
i 2004. Det er den kraftigste vækst siden 1995, hvilket i høj grad er et 
resultat af skattenedsættelserne fra begyndelsen af året og Forårspakken.  
 
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 
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Figur A.3a. Stigningen i timelønnen Figur A.3b. Stigningen i forbrugerpriserne 
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Skønnet for indkomststigningen i 2004 er justeret ned med 0,4 pct.-
enheder som følge af mindre stigning i overførsler og arbejdsstyrke.  
 
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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I 2005 skønnes en fortsat, men afdæmpet fremgang i husholdningernes 
reale disponible indkomst på 0,9 pct., hvilket er en opjustering på 0,2 
pct.-enheder i forhold til august.  
 
I 2006 ventes indkomstfremgangen at blive yderligere afdæmpet til 0,5 
pct. som følge af, at suspensionen af SP-indbetalingerne forudsættes at 
falde bort. 
 
I  prognoseperiodens tre år 2004-2006 er den gennemsnitlige årlige ind-
komststigning i husholdningerne væsentlig større end i perioden 1990-
2003. Afdæmpningen af indkomststigningen i 2005 og 2006 bidrager til 
at forebygge ophedning og inflationært pres. 
 
Tabel A.1. Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 
2004 og 2005 på udvalgte områder samt skønnene for 2006 
 2004 2005 2006 
 Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 ---------------- Realvækst, pct. --------------
Privat forbrug ..........................................  3,6 3,5 3,0 3,2 2,0 
Samlede offentlig efterspørgsel .................  0,6 1,0 0,6 0,9 0,6 
- heraf  offentligt forbrug .........................  0,3 0,7 0,5 0,6 0,5 
- heraf offentlige investeringer .................   4,5 4,5 2,0 4,7 1,0 
Boligbyggeri ............................................  3,0 5,0 -2,0 -2,0 1,0 
Faste erhvervsinvesteringer . .....................  3,4 4,0 5,0 4,8 4,4 
I alt endelig indenlandsk efterspørgsel .....  2,7 2,9 2,5 2,6 2,0 
Lagerændringer1) ......................................  0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 
I alt indenlandsk efterspørgsel .................  2,7 3,2 2,5 2,7 2,0 
Eksport ...................................................  3,1 5,6 5,1 5,4 4,9 
- heraf industrieksport .............................  4,0 5,9 5,2 5,5 5,1 
Samlet efterspørgsel .................................  2,8 4,0 3,4 3,6 3,0 
Import ....................................................  4,3 7,6 5,4 6,1 5,0 
- heraf vareimport2) ..................................  5,5 8,4 5,4 6,5 5,2 
BNP .......................................................  2,2 2,4 2,5 2,4 2,1 
Bruttoværditilvækst .................................  1,8 2,2 2,6 2,3 2,0 
- heraf i private byerhverv3) .......................  2,2 2,4 2,9 2,7 2,4 
 ---------- Ændring i 1.000 personer ------
Arbejdsstyrke, i alt ...................................  16 6 1 1 2 
Beskæftigelse i alt ....................................  11 2 21 20 10 
- heraf i den private sektor .......................  9 -2 19 18 8 
- heraf  i offentlig forvaltning og service ...  2 4 3 3 3 
Ledighed .................................................  4 4 -20 -19 -8 

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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Det private forbrug skønnes at vokse realt med 3,5 pct. i 2004 som følge af 
den store stigning i husholdningernes reale disponible indkomst, den lave 
rente og de voksende ejerboligpriser. Skønnet, som er justeret marginalt 
ned med 0,1 pct.-enhed, indebærer et fald i forbrugskvoten. 
 
Derimod vurderes forbrugskvoten at øges i 2005 og 2006 blandt andet 
som følge af den faldende og efterhånden lave ledighed, de høje ejen-
domspriser og et forsinket gennemslag af indkomstskattenedsættelserne 
mv. i 2004. Forbrugsvæksten skønnes at blive 3,2 pct. i 2005 (en opjuste-
ring på 0,2 pct.-enheder) og 2,0 pct. i 2006. 
 
Tabel A.1 (fortsat). Sammenligning med vurderingen i august af skøn-
nene for 2004 og 2005 på udvalgte områder samt skønnene for 2006 
 2004 2005 2006 
 Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 ----------------- Stigning, pct. -------------- 
Eksportpriser, varer ................................ 0,6 1,7 0,3 1,6 -0,6 
Importpriser, do. .................................... -0,6 1,1 0,0 1,1 -0,3 
Bytteforholdet, do. ................................. 1,2 0,6 0,3 0,4 -0,3 
Kontantpris for enfamiliehuse ................ 5,0 6,7 2,5 5,0 3,0 
Forbrugerprisindeks ............................... 1,4 1,3 1,8 2,0 1,8 
Timeløn ................................................. 3,5 3,4 3,8 3,6 3,9 
Disponibel realindkomst, privat sektor ... 3,4 3,7 2,4 2,9 2,6 
Disp. realindkomst, husholdninger4) ....... 4,4 4,0 0,7 0,9 0,5 
Timeproduktiviteten i private byerhverv5) 1,6 2,6 2,0 1,7 1,8 
 ---------------------- Pct. --------------------- 
Opsparingskvote i den private sektor ...... 29,5 29,8 29,1 29,6 30,0 
Rente, 10-årig, statsobligation ................ 4,5 4,5 5,1 5,0 5,2 
Rente, 30-årig, realkreditobligation ........ 5,5 5,3 5,9 5,8 6,3 
De centrale balancestørrelser: --------------------- Mia. kr. ------------------ 
Betalingsbalancesaldo ............................. 44,4 43,2 49,4 46,3 53,3 
Offentlig saldo ....................................... 17,4 21,9 29,7 25,5 26,8 
Ledighed (1.000 personer) ..................... 175 175 155 155 148 
Forudsætninger:      
Handelsvægtet BNP-vækst i udl., pct. ..... 2,8 3,1 2,9 2,8 2,8 
Eksportmarkedsvækst, pct. ..................... 7,1 7,8 7,7 7,3 7,0 
Dollarkurs (kr. pr. dollar) ....................... 6,1 6,0 6,1 5,8 5,8 
Oliepris, US-$ pr. td. ............................. 36,0 38,0 35,5 42,5 37,5 
Oliepris, kr. pr. td. ................................. 218,9 228,6 216,6 245,7 216,8 

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. 
 



Appendiks 1.1 – Resumé af prognosen og dens ændringer 

Økonomisk Redegørelse  December 2004 32 

Det offentlige forbrug skønnes nu at vokse realt med 0,7 pct. i 2004. Det 
er en opjustering på 0,4 pct.-enheder i forhold til augustredegørelsen som 
følge af et anslået merforbrug i kommuner og amtskommuner. 
 
 I 2005 ventes det offentlige forbrug på grundlag af finansloven og de 
kommunale budgetter at stige med 0,6 pct. Vækstraten er 0,1 pct.-enhed 
højere end i augustredegørelsen.  I 2006 forudsættes det offentlige forbrug 
at vokse med 0,5 pct. i overensstemmelse med den mellemfristede ram-
me. 
 
De offentlige investeringer skønnes uændret at vokse realt med 4,5 pct. i 
2004. I 2005 skønnes nu på grundlag af de kommunale og amtskommu-
nale budgetter en vækst i de offentlige investeringer på 4,7 pct., hvilket er 
2,7 pct.-enheder mere end i augustredegørelsen. I 2006 forudsættes stig-
ningen beregningsteknisk at blive reduceret til 1 pct., idet det lægges til 
grund, at mervæksten i 2004-2005 i forhold til den mellemfristede ram-
me bliver modsvaret af lavere vækst i de resterende år frem til 2010. 
 
Skønnene over stigningen i prisen på private enfamiliehuse i 2004 og 2005 
er opjusteret med henholdsvis 1,7 og 2,5 pct.-enheder til 6,7 og 5 pct.  
Ejendomsmarkedet har været livligere end tidligere vurderet, og den ven-
tede opgang i den meget lave rente er indtil videre udeblevet. I 2006 
skønnes stigningen i huspriserne at dæmpes til 3 pct. som følge af afsmit-
ning fra den ventede moderate forøgelse af den europæiske rente og af-
dæmpningen af indkomststigningen.  
 
Investeringerne i boligbyggeri skønnes at vokse med 5 pct. i 2004, hvilket 
er en opjustering på 2 pct.-enheder. I 2005 regnes fortsat med et fald i 
boliginvesteringerne på 2 pct., mens der i 2006 skønnes at ske en beske-
den fornyet vækst på 1 pct. Forløbet afspejler i høj grad profilen i hen-
hold til Forårspakken i det støttede boligbyggeri. Det private boligbyggeri 
skønnes at vokse i alle tre år som følge af Forårspakken, den kraftige ind-
komststigning i 2004, de høje ejendomspriser og den lave rente. 
 
Erhvervenes faste investeringer vurderes at vokse med 4 pct. i 2004. Det er 
en opjustering på 0,6 pct.-enheder. I 2005 ventes væksten at forøges til 
4,8 pct. som følge af den voksende kapacitetsudnyttelse.  I 2006 skønnes 
en vækst på 4½ pct. Erhvervsinvesteringerne er dermed en af de vækstdri-
vende kræfter i hele prognoseperioden.  
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Også eksporten er en vækstdrivende faktor. Skønnene over væksten i 
udenrigshandlen i 2004 er sat ret meget op i forhold til augustredegørel-
sen som følge opjusteringen af den internationale vækst og de tilkomne 
statistiske oplysninger. Også for 2005 er skønnene opjusteret om end i 
mindre grad. 
 
Den samlede eksport af varer og tjenester skønnes således nu at vokse realt 
med 5,6 pct. i 2004, hvilket er en opjustering på 2,5 pct.-enheder. I 2005 
skønnes eksportvæksten at blive 5,4 pct. (en opjustering på 0,3 pct.-
enheder), mens der i 2006 regnes med en mindre afdæmpning til en stig-
ning på 4,9 pct. Vækstprofilen afspejler den ændrede profil for det inter-
nationale konjunkturopsving. 
 
I alle tre år forringes lønkonkurrenceevnen som følge af hurtigere lønstig-
ninger end i udlandet og (i 2004-05) den fortsatte stigning i den effektive 
kronekurs som følge af dollarkursfaldet, og væksten i industrieksporten 
skønnes at være mindre end markedsvæksten. Tabene af markedsandele er 
imidlertid mindre end i augustredegørelsen. 
 
Også væksten i importen er justeret op. Den samlede import af varer og 
tjenester skønnes nu at vokse realt med 7,6 og 6,1 pct. i henholdsvis 2004 
og 2005. Det er opjusteringer på henholdsvis 3,3 og 0,7 pct.-enheder. I 
2006 ventes importstigningen afdæmpet til 5 pct. som følge af den lang-
sommere vækst i efterspørgslen. 
 
Skønnene indebærer, at udenrigshandlen yder et negativt bidrag til BNP-
væksten på 0,6 pct.-enheder i 2004 og 0,1 pct.-enhed i 2005. Det er i 
begge år en nedjustering af vækstbidraget på 0,2 pct.-enheder. I 2006 
indebærer skønnene et svagt positivt vækstbidrag fra udenrigshandlen. 
 
Beskæftigelsen har vist klar stigning i de tre første kvartaler i 2004. Væk-
sten i årsgennemsnittet i forhold til 2003 skønnes at blive 2.000 personer, 
fordelt med en stigning i den offentlige beskæftigelse på 4.000 og et fald i 
den private på 2.000. Beskæftigelsesstigningen er 9.000 mindre end i 
august, hvilket i høj grad afspejler en revision af nationalregnskabets op-
lysninger om beskæftigelsesudviklingen gennem 2003 og i første kvartal 
2004.  
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I 2005 skønnes beskæftigelsesstigningen forøget til 20.000 personer (0,7 
pct.), hvilket er stort set uændret i forhold til august. I 2006 ventes be-
skæftigelsesfremgangen at dæmpes til 10.000 som følge af den aftagende 
vækst i produktionen. I begge år ventes 2.-3.000 af beskæftigelsesstignin-
gen at finde sted i det offentlige. 
 
Den mindre stigning i beskæftigelsen i 2004 modsvares af en tilsvarende 
justering af arbejdsstyrken, idet ledighedsskønnet er stort set uændret. Ar-
bejdsstyrken skønnes dermed nu at vokse med 6.000 personer i 2004. 
Væksten skyldes hovedsagelig et overhæng far 2003. I 2005 og 2006 
skønnes meget beskedne stigninger i arbejdsstyrken på 1.000-2.000 per-
soner på baggrund af den demografiske udvikling, jf. afsnit 4.2.  
 
Skønnene over beskæftigelse og arbejdsstyrke indebærer, at ledigheden 
fortsat skønnes at falde med 20.000 personer igennem 2004, og at års-
gennemsnittet i 2004 bliver 175.000 personer (6,0 pct. af arbejdsstyrken).  
 
I 2005 forudses et fald i årsgennemsnittet for ledigheden til 155.000 per-
soner (5,4 pct. af arbejdsstyrken), hvilket ligeledes er uændret i forhold til 
augustredegørelsen. I 2006 indebærer skønnene et yderligere, men af-
dæmpet fald til et historisk lavt niveau på 148.000 personer (5,1 pct.).  
 
Der ventes at ske en moderat reduktion af stigningen i timelønnen fra 3,7 
pct. i 2003 til 3,4 pct. i 2004. I 2005 skønnes stigningen at gå op til 3,6 
pct. blandt andet som følge af det strammere arbejdsmarked. Det er ned-
justeringer på henholdsvis 0,1 og 0,2 pct.-enhed(er). 
 
I 2006 ventes lønstigningen yderligere at gå lidt op, til 3,9 pct., som følge 
af den lavere ledighed. Det vil i givet fald indebære samme reallønsstig-
ning som i 2004 Lønstigningerne er som nævnt hurtigere end gennem-
snittet for Danmarks samhandelslande. 
 
Stigningen i forbrugerpriserne i 2004 skønnes at blive 1,3 pct. Det er en 
lille nedjustering på 0,1 pct.-enhed på trods af den højere oliepris, hvilket 
skal ses på baggrund af faldet i dollarkursen og overraskende lave prisstig-
ninger på fødevarer. Den historisk lave inflation i 2004 skyldes herudover  
afgiftsnedsættelserne pr. 1. oktober 2003 og skattestoppet. 
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I 2005 ventes en videreførelse af lav inflation, men forbrugerprisstignin-
gen skønnes at gå lidt op, til 2,0 pct. Det er en opjustering på 0,2 pct.-
enheder som følge af den højere oliepris. I 2006 ventes stigningen i for-
brugerpriserne på trods af den hurtigere lønstigning at gå ned til 1,8 pct. 
blandt andet på grund af det forudsatte fald i olieprisen. 
 
Der imødeses fortsat solide overskud på betalingsbalancen. Den relativt 
store reale stigning i importen i 2004 og 2005 modvirkes af en forbedring 
af bytteforholdet. I 2004 skønnes et betalingsbalanceoverskud på godt 43 
mia. kr. (3 pct. af BNP), og i 2005 ventes overskuddet at blive godt 46 
mia. kr. Det indebærer nogle mindre nedjusteringer på henholdsvis 1,2 
og 3,1 mia. kr. i forhold til augustredegørelsen. 
 
I 2006, hvor der ventes et fald i betalingerne af nettorenter og overførsler 
mv. til udlandet, påregnes overskuddet på betalingsbalancen at stige yder-
ligere til godt 53 mia. kr. (3,4 pct. af BNP) 
 
På denne baggrund ventes den samlede nettogæld til udlandet at falde fra 
13 pct. af BNP ultimo 2003 til 1½ pct. af BNP ved udgangen af 2006 
med forbehold for værdireguleringer. 
 
Overskuddet på de samlede offentlige finanser ventes at stige fra 14,6 mia. 
kr. i 2003 til 21,9 mia. kr. i 2004, 25,5 mia. kr. i 2005 og 26,8 mia. kr. i 
2006 (1,7 pct. af BNP). 
 
Overskuddet i 2004 er opjusteret med 4,5 mia. kr. i forhold til augustre-
degørelsen blandt andet som følge af et ventet højere provenu af pensi-
onsafkastskatten. Derimod er overskuddet i 2005 justeret ned med 4,2 
mia. kr., hvilket især kan henføres til en opjustering af de offentlige udgif-
ter. 
 
Den ventede stigning i overskuddet i 2006 afspejler det fortsatte opsving 
og fald i ledigheden. 
 
Den samlede offentlige bruttogæld (ØMU-definition) skønnes dermed at 
falde fra 44,7 pct. af BNP ultimo 2003 til 36,8 pct. ved udgangen af 
2006.  
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Appendiks 1.2 
Årsager til ændrede skøn 

 
 

I det følgende foretages en mekanisk dekomponering af de ændrede 
vækstskøn i forhold til augustvurderingen. Dekomponeringen er baseret 
på ADAM-modellen. Siden august er skønnet for BNP-væksten i 2004 
opjusteret med 0,2 pct.enheder til 2,4 pct. Opjusteringen kan henføres til 
lidt højere vækst i udlandet, og at konkurrenceforværringen er mindre 
end forudset i august, trods en vis opjustering af den effektive kronekurs. 
Det løfter samlet BNP-væksten med 0,2 pct.enheder, jf. tabel A.2.  
 
Tabel A.2. Årsager til ændrede skøn for BNP-vækst og beskæftigelse 
 BNP 
 2004 2005 
 -------------------- Pct.-enheder -------------------
Udlandsforhold i alt ............................. 0,2 0,0 
heraf   
- Markedsvækst .................................... 0,1 0,0 
- Priser i udlandet, inkl. valuta.............. 0,1 0,0 
- Energipriser ....................................... 0,0 -0,1 
- Udenlandske renter............................ 0,0 0,1 
Finanspolitik ........................................ 0,1 0,0 
Adfærdsændringer ................................ -0,1 0,0 
heraf   
- Forbrugstilbøjelighed ......................... -0,2 -0,2 
- Investeringstilbøjelighed..................... -0,2 -0,1 
- Importkvoter og markedsandele ......... -0,2 -0,1 
- Produktivitet...................................... 0,1 0,1 
- Boligmarked ...................................... 0,1 0,1 
- Lagerinvesteringer .............................. 0,2 0,1 
- Andet................................................. 0,1 0,1 
I alt ...................................................... 0,2 0,0 

 

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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Baseret på et nyt modelgrundlag er aktivitetsbidraget fra finanspolitikken 
i 2004 0,1 pct.enhed større end med de finanspolitiske forudsætninger, 
der lå til grund for augustvurderingen, jf. også appendiks 5.1. Den større 
aktivitetsvirkning skal primært ses i sammenhæng med opjusteringen af 
det offentlige forbrug1. 
 
Omvendt bidrager såkaldte adfærdsændringer til en nedjustering af BNP-
væksten med 0,1 pct.enhed. BNP-væksten dæmpes blandt andet af en 
forventning om en lidt svagere udvikling i forbrugs- og investeringstilbø-
jeligheden. Derudover bidrager ændrede importkvoter og markedsandele 
isoleret set til et lidt lavere BNP-vækstbidrag fra nettoeksporten. I modsat 
retning trækker en opjustering af produktiviteten, øgede lagerinvesterin-
ger samt en mere gunstig udvikling på boligmarkedet. 
 
Skønnet for BNP-væksten i 2005 er nogenlunde uændret på 2½ pct. Un-
derliggende er der flere modsatrettede effekter. Blandt andet indebærer 
opjusteringen af olieprisen sammenlignet med skønnet i august, at BNP-
væksten isoleret set reduceres med 0,1 pct.enhed. Det modsvares af et 
lavere renteniveau. Det skyldes, at forventningerne til renteforhøjelser i 
euroområdet er udskudt i forhold til vurderingen i august.   
 
Under de indenlandske forudsætninger giver mere positive forventninger 
til produktiviteten, samt bolig- og lagerinvesteringerne anledning til høje-
re BNP-vækst. Det modsvares – på linje med ændringerne i 2004 – 
blandt andet af nedjusterede skøn for forbrugs- og investeringstilbøjelig-
heden. Samlet set påvirkes BNP-væksten således ikke nævneværdigt af 
ændrede forventninger til den økonomiske adfærd i 2005. 
 
 
 
 

                                                 
1 I augustvurderingen skønnedes aktivitetsvirkningen af finanspolitikken også til 0,5 pct. 
af BNP i 2004. Dette skøn var blandt andet baseret på et lidt lavere realt offentlige for-
brug end i den foreliggende vurdering, og at en stigning i husholdningernes samlede 
disponible indkomst på 1 mia. kr. som følge af varige skattenedsættelser øger det samle-
de privatforbrug med ½ mia. kr., jf. også appendiks 5.1. 
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2. International økonomi og 
finansielle markeder  

 
 
Genopretningen efter afmatningen i 2000-2 er sket hurtigere og kraftigere 

end skønnet i  august. Opsvinget blev i begyndelsen drevet af høj vækst i USA 
og Asien, men har siden hen spredt sig til flere lande, herunder euroområdet. 

Verdensøkonomien ventes at vokse med ca. 5 pct. i 2004. Det er den stør-
ste vækst i omtrent 30 år. I en del lande ventes fremgangen i 2005 at blive 
lidt lavere end i 2004, primært som følge af dæmpende effekter af højere olie-
priser dette efterår. I løbet af 2005 skønnes disse effekter at aftage, så væksten i 
både 2005 og 2006 forbliver over 4 pct. 

I USA har penge- og finanspolitikken været ekspansiv i de seneste år. Det 
har modvirket afmatningen, men har skabt et stort underskud på de offentlige 
finanser. Samtidig har opsparingen i den private sektor været lav, hvilket har 
bidraget til opbyggelse af et stort betalingsbalanceunderskud, der i 2004 vil nå 
ca. 5 pct. af BNP. De finansielle ubalancer udgør en risiko for opsvingets 
varighed på sigt. Det vigtigt for opsvinget i USA, at væksten i den private 
sektor fortsætter, samtidig med at husholdningernes lave opsparing styrkes.  

Væksten i euroområdet har i første halvår 2004 været højere end tidligere 
ventet. Der er dog tegn på en lidt mere dæmpet aktivitetsudvikling i tredje 
kvartal, specielt i Tyskland og Frankrig. Væksten i Spanien og Italien var i 
samme kvartal over euroområdets gennemsnit. Euroområdet vurderes samlet 
set at vokse lidt hurtigere end den potentielle vækst frem mod 2006. Under-
skuddet på de offentlige finanser i euroområdet ventes at nå 2,9 pct. af BNP i 
2004 og aftage til 2,5 pct. i 2005. Der er risiko for, at enkelte lande overskri-
der Stabilitets- og vækstpagtens krav i både 2004 og 2005. 

Det generelle renteniveau i verden er lavt, både i nominelle og reale ter-
mer. Den korte realrente er således omtrent nul i både USA og euroområdet. 

I efteråret 2004 har der været kraftige stigninger i olieprisen, men den rea-
le oliepris er ikke høj i historisk sammenhæng. Siden højdepunktet i oktober 
på 52 dollar pr. tønde (313 kr.) er prisen faldet til ca. 40 dollar/td. Skulle 
prisen på olie have fulgt prisen på andre varer og tjenester siden oliekrisen i 
1980’erne, skulle prisen i dag være ca. 107 dollar (592 kr.), svarende til mere 
end det dobbelte af den nuværende. 
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2.1. Indledning 
Efter en vækst på 3,5 pct. i 2003 ventes den globale økonomi i 2004 at 

vokse med ca. 5 pct., hvilket er den højeste vækst siden 1970erne. Gen-
opretningen af væksten er sket hurtigere og har været kraftigere end ven-
tet i august. Aktivitetsvæksten ventes at aftage til ca. 4 pct i 2005 og 
2006, jf. figur 2.1a.  

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

Figur 2.1b. Annualiseret kvartalsvækst, 
USA, EU12 og Japan 
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Anm.:  Der er vist data, der er anvendt i prognosen. I figur 2.1b er nyere nationalregn-
skabstal indikeret med *. 

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

af høj vækst i USA, Kina, Japan og det øvrige Asien. Siden har opsvinget 
spredt sig til en bredere vifte af lande, herunder euroområdet som i første 
og andet kvartal 2004 voksede med henholdsvis 2,8 og 2 pct. (annualise-
ret). Væksten i tredje kvartal aftog ifølge den foreløbige opgørelse til 1,2 
pct., jf. figur 2.1b. 

I forhold til augustvurderingen er årsgennemsnittet for væksten i euro-
området og EU i 2004 justeret op med 0,2 pct.-enheder, jf. tabel 2.1. For 
USA er der tale om en opjustering på 0,1 pct.-enhed i 2004. I en del lan-
de ventes væksten i 2005 at blive lidt lavere end i 2004, primært som føl-
ge af dæmpende effekter af højere oliepriser dette efterår. I løbet af 2005 
skønnes disse effekter – der i et betydeligt omfang er en konsekvens af 
opsvinget – at aftage, jf. tabel 2.1. Væksten i 2006 ventes understøttet af 
en moderat inflationsudvikling, herunder faldende oliepriser, der vil bi-
drage til øgede realindkomster og muliggøre, at pengepolitikken kun 
strammes i mindre grad. I USA ventes en moderat stigning i opsparingen 
at medvirke til, at væksten aftager en smule fra 2004 til 2005-6. 
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Tabel 2.1. Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 
 Gnst. 

1999-
20011)

2002 2003 2004 2005 
 

2006 

    Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 ----------------------------- Pct. realvækst --------------------------- 
Verden...................... 3,6 2,7 3,5 4,2 5,0 4,1 4,2 4,2 
 USA ........................ 2,9 1,9 3,0 4,3 4,4 3,3 3,0 2,9 
 Euroområdet ........... 2,6 0,9 0,5 1,9 2,1 2,4 2,0 2,2 
 EU15 ...................... 2,7 1,1 0,9 2,2 2,3 2,4 2,2 2,3 
 EU 2) ........................ 2,7 1,1 0,9 2,3 2,5 2,5 2,3 2,4 
 UK ......................... 3,0 1,8 2,2 3,2 3,3 2,9 2,8 2,8 
 Norge ..................... 2,6 1,3 0,3 3,2 2,8 2,7 3,3 3,1 
 Sverige .................... 3,3 2,0 1,7 2,5 3,7 2,6 3,1 2,9 
 Japan ...................... 1,1 -0,3 2,5 3,9 4,2 2,8 2,1 2,3 
 Asien, ekskl. Japan ... 6,1 6,1 6,4 7,4 7,5 6,5 6,9 6,9 

Kina ....................... 7,5 8,0 9,1 9,0 9,2 8,5 8,2 8,2 
 Sydamerika ............. 1,6 -0,2 3,1 4,8 4,7 3,5 3,7 3,7 
Eksportmrk.vækst ..... 6,4 1,4 4,1 7,1 7,8 7,7 7,3 7,0 

1)   Gennemsnitlig årlig vækst. 
2)   Pr. 1. maj 2004 omfatter EU25 lande. 
Kilde: Ecowin, EU-kommissionen, NIESR og egne skøn. 

 
Kina er en væsentlig drivkraft bag det internationale opsving.1 Trods 

en række initiativer til forebyggelse af overophedning, herunder den første 
stramning af pengepolitikken i ni år, skønnes væksten i Kina at forblive 
over 8 pct. i prognoseperioden. 

Markedsvæksten for dansk eksport anslås til 7¾ pct. i 2004. Det er en 
opjustering på 0,7 pct.-enheder i forhold til augustvurderingen, navnlig 
som følge af forbedrede internationale konjunkturer. I overensstemmelse 
med forudsætningen om mere moderat vækst fremadrettet skønnes mar-
kedsvæksten at aftage til 7–7¼ pct. i 2005 og 2006. 

Den høje globale vækst har øget efterspørgslen efter energi med sti-
gende råoliepriser til følge. Afsmitningen på lønninger og kerneinflation 
har været beskeden i de fleste lande, herunder USA og euroområdet, selv 
om stigningen i energipriserne isoleret set har trukket op i forbrugerpris-
inflationen i løbet af 2004, jf. figur 2.2a.  

 
 
 

                                                 
1 For et overblik over Kinas økonomi se f.eks. Økonomisk Redegørelse, maj 2004, kap. 2. 
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Figur 2.2a. Inflation i USA, euroområdet 
og Japan 

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

Kilde: Ecowin og egne skøn. 
 

Renteniveauet i verden er fortsat lavt, både realt og nominelt. Således 
er den korte realrente omtrent nul i både USA og euroområdet. I begge 
regioner har de finansielle og valutariske vilkår været forholdsvist stabile 
de seneste to år, jf. figur 2.2b. Efterhånden som det igangværende opsving 
bliver bredere funderet, ventes renteniveauet at stige og føre til en relativ 
stramning af de monetære vilkår. En yderligere svækkelse af dollaren over 
for euroen vil kunne betyde lidt strammere vilkår i euroområdet end i 
USA. 

Navnlig i USA har den økonomiske politik været brugt til at stimulere 
økonomien i de seneste år. For USA kan der beregnes et forholdsvist kraf-
tigt negativt vækstbidrag på ca. 2½ pct.-enheder fra den økonomiske poli-
tik i 2005-6. Det afspejler især et forudsat stigende renteniveau i lyset af 
et stigende kapacitetspres samt mere usikre tidsforskudte effekter af tidli-
gere lempelser af penge- og finanspolitikken, jf. tabel 2.2. I prognoseperi-
oden forudsættes, at andre vækstdrivende faktorer i USA tager over fra 
den økonomiske politik, hvis stimulerende effekt er tæt på at være udfa-
set. Blandt andet er det nødvendigt, at den underliggende produktivitets-
vækst forbliver forholdsvis høj, og at væksten i den private sektor fortsæt-
ter trods husholdningernes meget lave opsparing. 

Den økonomiske politik i euroområdet har været mindre ekspansiv. 
Med udgangspunkt i forudsatte rentestigninger, efterhånden som opsvin-
get styrkes, kan der beregnes et negativt bidrag på 0,7 pct.-enheder fra 
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årets økonomiske politik i 2005-6. De ventede rentestigninger i både 
USA og euroområdet forudsætter en forholdsvis robust underliggende 
vækst, der vil kunne begrunde, at pengepolitikken strammes mod et mere 
neutralt niveau. 
 
Tabel 2.2. Bidrag til BNP-vækst og -niveau i USA og euroområdet  
 USA Euroområdet 
 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

 ------------------------- Realvækst, pct. ------------------------------
BNP-vækst ................... 3,0 4,4 3,0 2,9 0,5 2,1 2,0 2,2
Bidrag fra: --------------------------- Pct.-enheder ---------------------------- 
Økonomisk politik ....... 1,2 -1,6 -2,7 -2,0 0,6 0,1 -1,0 -0,7
- heraf årets politik ........ 1,2 0,0 -0,8 -0,5 0,7 0,4 -0,7 -0,7
Andre faktorer .............. 1,8 6,0 5,7 4,9 0,0 2,0 3,0 2,9
 -------------------------------- Pct. -------------------------------- 
Bidrag til BNP-niveau 
fra økonomisk politik ... 6,5 4,9 2,7 0,2 1,6 1,7 0,7 0,0
 --------------------------- Pct. af BNP --------------------------- 
Output-gab .................. -1,9 -0,5 -0,4 -0,2 -1,3 -1,2 -1,1 -1,0
 --------------------------- Pct.-enheder --------------------------- 
Ændring i output-gab .. 0,2 1,4 0,1 0,2 -1,3 0,1 0,1 0,1

 

Anm.: Beregningerne er foretaget på baggrund af multiplikatorer for finans- og penge-
politiske stød – opgjort på grundlag af ændringer i den primære strukturelle saldo 
samt ændringer i en sammenvejning af den korte og lange rente ved fast valuta-
kurs – ved hjælp af standardmultiplikatorer fra OECDs Interlink-model. Der er 
medtaget akkumulerede effekter siden 1999.  

Kilde: Ecowin, EU-kommissionen og egne beregninger. 

Risici knyttet til de eksogene forudsætninger for prognosen 
På det mellemlange sigt må der forventes at skulle ske en tilpasning af 

underskuddet på betalingsbalancen og de offentlige finanser i USA. Med 
nogen sandsynlighed vil en sådan tilpasning kræve en periode med lavere 
vækst, hvilket vil kunne dæmpe væksten i verdensøkonomien, der i høj 
grad afhænger af USA som vækstlokomotiv.  

På grund af Kinas væsentlige bidrag til den globale aktivitet vil en kraf-
tig nedgang i kinesisk vækst kunne reducere opsvingets styrke. Modsat vil 
en afdæmpning af fremgangen i den kinesiske økonomi reducere efter-
spørgslen efter og prisen på olie og andre råvarer, hvilket kan betyde byt-
teforholdsforbedringer for energiimporterende lande. 

Euroen er steget 7,5 pct. over for dollaren siden august, svarende til 4 
pct. i handelsvægtede termer. En yderligere stigning i euroen vil kunne 
dæmpe opsvinget i Europa, som stadig er afhængig af et positivt vækstbi-
drag fra eksportsektoren. I modsat retning trækker, at en stærkere euro vil 
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virke inflationsdæmpende og øge realindkomsterne samt det pengepoliti-
ske råderum. 

Yderligere olieprisstigninger vil kunne dæmpe den internationale vækst 
mere end ventet. Energiintensiteten i vestlige økonomier er dog reduceret 
betydeligt i løbet af de seneste 30 år, hvorfor effekten af olieprisstigninger 
er mere beskeden end tidligere. 

Boligpriserne ligger historisk set på høje niveauer i mange lande. Hvis 
inflationen stiger markant, og renterne drives op, vil faldende priser på 
boliger kunne dæmpe udviklingen i det private forbrug. 
  
2.2 . USA 

Den økonomiske vækst i USA var 3 pct. i 2003 og skønnes at ville nå 
ca. 4,4 pct. i 2004, jf. tabel 2.3. Aktiviteten ventes i 2005-6 at aftage til 
omtrent den potentielle vækst, som usikkert er skønnet til ca. 3 pct. 
 
Tabel 2.3. BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for USA 
 2002 2003 2004 2005 2006 
   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 ----------------------------- Realvækst, pct. -------------------------- 
BNP-vækst . .................. 1,9 3,0 4,3 4,4 3,3 3,0 2,9 
Privat forbrug ............... 3,1 3,3 3,5 3,5 2,3 2,3 2,6 
Faste investeringer ........ -3,1 4,5 8,4 9,1 5,9 5,5 4,5 
Lagerinvesteringer1)........ 0,1 0,0 0,4 0,5 0,3 0,1 -0,1 
Offentligt forbrug ........ 4,0 2,9 1,9 1,7 2,9 2,3 2,5 
Eksport ........................ -2,3 1,9 10,5 8,8 10,6 7,8 7,9 
Import ......................... 3,4 4,4 9,2 10,5 5,8 6,1 5,8 
  --------------------------------- Pct. -------------------------------------
Forbrugerprisinflation .. 1,6 2,3 2,3 2,6 2,3 2,8 2,3 
 ---------------------- Pct. af arbejdsstyrke ---------------------------- 
Ledighed ...................... 5,8 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 
 --------------------------- Pct. af BNP ---------------------------------
Betalingsbalance ........... -4,5 -4,8 -5,1 -5,5 -5,0 -5,8 -5,7 

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

Siden udarbejdelsen af de internationale forudsætninger for prognosen 
er der kommet nye tal for BNP i USA. Væksten i tredje kvartal 2004 var 
3,9 pct. (annualiseret). Aktiviteten blev trukket af vækst i investeringer og 
privatforbrug, der steg efter et fald i andet kvartal. På årsbasis var BNP-
væksten i tredje kvartal 4,6 pct. For at nå den ventede vækst på 4,4 pct. 
for hele 2004 vil det kræve en annualiseret vækst på ca. 2,8 pct. i fjerde 
kvartal, hvilket svarer til det forudsatte i prognosen, jf. figur 2.1b. 
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Investeringerne skønnes at vokse med ca. 5 pct. i 2005-6, blandt andet 
som følge af høj indtjening i virksomhederne og gunstige finansieringsvil-
kår, jf. figur 2.2b. Højere opsparing skønnes at ville dæmpe væksten i 
forbruget frem mod 2006. Husholdningernes opsparing i 2004 vil kun 
udgøre ca. 1 pct. af den disponible indkomst, jf. figur 2.3a. I takt med, at 
de kraftige stigninger på boligmarkedet ventes at aftage noget, og renten 
øges, skønnes opsparingskvoten at stige gradvist til 2 pct. i 2006.  

Samlet set skønnes væksten i BNP i 2005-6 at være stort set på linje 
med den potentielle vækst på ca. 3 pct. 

 
Figur 2.3a. Betalingsbalance, eff. dollar-
kurs og husholdningernes opsparingskvote  

Figur 2.3b. Real effektiv dollarkurs 
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Anm.: Opsparingskvoten er angivet som pct. af den disponible indkomst. Vandrette 
streger angiver standardafvigelsen af den reale effektive valutakurs ift. gennem-
snitskursen fra 1980-2004. EUR/USD angiver prisen i dollar for 100 euro. 

Kilde:  Ecowin og egne beregninger. 
 
De store underskud på betalingsbalancen – og de offentlige finanser – 

bidrager til usikkerhed om opsvingets varighed på lidt længere sigt. Som 
konsekvens af den høje efterspørgsel og lave opsparing er betalingsbalan-
ceunderskuddet vokset siden midten af 1990erne og vil udgøre ca. 5,5 
pct. af BNP i 2004. I slutningen af prognoseperioden ventes underskud-
det gradvist reduceret i lyset af lidt lavere BNP-vækst i USA i forhold til 
verdensøkonomien samt gennemslaget af dollarfaldet i 2003-4, jf. figur 
2.3a. Selvom den seneste svækkelse af dollaren har været forholdsvis kraf-
tig, har faldet i den reale effektive dollar været mindre end i midten af 
1980erne, hvor der også var betydelige underskud på betalingsbalancen 
og de offentlige finanser, jf. figur 2.3b. 

Beskæftigelsen har reageret forholdsvis trægt på konjunkturopgangen. 
Nye tal tyder dog på, at nedgangen i beskæftigelsesvæksten over somme-
ren 2004 var af midlertidig karakter, jf. figur 2.4a. Siden januar 2004 er 
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beskæftigelsen i gennemsnit steget med ca. 185.000 jobs pr. måned. Le-
digheden er faldet fra højdepunktet på 6,3 pct. i juni 2003 til 5,4 pct. i 
november. 

 
Figur 2.4a. Årlig ændring i antal beskæfti-
gede og ledighed i pct., USA 

Figur 2.4b. Dekomponering af inflationen 
i USA 
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Anm.: Der er vist beskæftigelse uden for landbrug. Figur 2.4b viser månedlige 
årsvækstrater. Kerneinflationen er opgjort som inflationen (CPI), ekskl. bidrag fra 
fødevarer og energi.  

Kilde:  Ecowin og BLS. 
 

Inflationsudviklingen i USA 
Forbrugerprisinflationen er efter en kraftig stigning i andet kvartal 2004 
faldet fra 3,3 pct. i juni 2004 til 3,2 pct. i oktober, jf. figur 2.4b. Årsgen-
nemsnittet for inflationen forventes at blive 2,6 pct. i 2004. 

Inflationen har for andre varekategorier end energi været moderat, og 
der synes ikke at være tegn på kapacitetsproblemer i amerikansk økonomi. 
Inflationen ventes således at falde til 2,3 pct. som årsgennemsnit i 2006, 
hvor outputgabet skønnes omtrent lukket fra -0,5 pct. i 2004.  
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Figur 2.5a. Pengepolitisk og kort rente i 
USA  

Figur 2.5b. Faktisk (skønnet) og beregnet 
kort rente i USA 

0

1
2

3

4

5
6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

3-mdrs.-rente Pengepolitisk rente

Pct.Pct. 

01           02             03           04          05           06

 

0

2

4

6

8

0

2

4

6

8

Beregnet rente Øvre og nedre bånd
Rente v. norm. kap.-udnyt. Faktisk rente

Pct. Pct.

01             02    03 04             05              06

Anm.: I figur 2.5b 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. 
 

Amerikansk pengepolitik er fortsat lempelig. Centralbanken, Fed, har 
siden augustvurderingen fortsat tilpasningen mod en mere neutral penge-
politik, indledt 30. juni i år, jf. figur 2.5a. Som i augustvurderingen for-
udses tilpasningen at fortsætte i prognoseperioden, i takt med at output-
gabet lukkes, jf. figur 2.5b. På den baggrund – og baseret på den faktiske 
renteudvikling – er den korte rente i forhold til augustvurderingen opju-
steret en anelse i 2004-5, jf. tabel 2.4. 

Trods de forudsatte rentestigninger i forhold til 2004 er renteniveauet 
forholdsvist lavt i prognosen. På grund af lidt svage nøgletal har den lange 
rente i USA været lavere i efteråret 2004 end forventet i august. Årsgen-
nemsnittet er således nedjusteret med 0,3 pct.-enheder til 4,2 pct. I 2005-
6 forventes en stigning i den lange rente, i takt med at pengepolitikken 
strammes. 
 
Tabel 2.4. Skøn for renter og inflation i USA  
 2003 2004 2005 2006 

   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 -------------------------- Pct. ------------------------ 
3-mdrs. pengemarked ....................... 1,2 1,5 1,6 2,6 2,9 3,6 
10-årig statsobligation ...................... 4,0 4,5 4,2 5,1 4,7 5,3 
 ----------------------- Vækst i pct. ------------------ 
Forbrugerpriser ................................ 2,3 2,3 2,6 2,3 2,8 2,3 

Kilde: EU-kommissionen, Ecowin og egne skøn. 
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USA har siden 2000 lempet finanspolitikken markant, jf. tabel 2.5. 
Den ekspansive politik har medført et betydeligt underskud på de offent-
lige finanser. Navnlig på det føderale niveau er underskuddet stort. Det 
skyldes vigende skatteindtægterne grundet den seneste afmatning og kraf-
tige konjunkturmodløbende skattelettelser. Desuden har udgifter til in-
denlandsk sikkerhed og aktiviteterne i Afghanistan og Irak belastet bud-
gettet. 
 
Tabel 2.5. Offl. finanser, finanspolitik og outputgab i USA 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 ------------------------------Pct. af BNP -----------------------------
Offentlig saldo .............. 1,6 -0,4 -3,8 -4,6 -4,4 -4,1 -4,2 
Strukturel saldo ............. 1,3 -0,1 -3,2 -4,1 -4,2 -4,0 -4,2 
Primær strukturel saldo . 3,7 2,3 -1,2 -2,3 -2,5 -2,1 -2,0 
Outputgab .................... 1,1 -1,3 -2,1 -1,9 -0,5 -0,4 -0,2 

Kilde: OECD og egne skøn. 
 
Målt ved ændringer i den primære strukturelle saldo har den finanspo-

litiske dosering i 2004 været mindre ekspansiv end i årene forud. Trods 
regeringens beslutning om at forlænge en del af skattenedsættelserne på 
personindkomst, der ellers var planlagt til ophør i 2004, ventes finanspo-
litikken overordnet set svagt strammet i 2005-6 som konsekvens af blandt 
andet et mere dæmpet offentligt forbrug. Muligheden for yderligere ud-
gifter til forsvaret bidrager til usikkerhed vedrørende prognosen for de 
offentlige finanser.  

Efter at være blevet nedbragt fra ca. 75 pct. af BNP i midten af 
1990erne, hvor der var overskud på de offentlige finanser, er den offentli-
ge gæld i pct. af BNP steget siden 2001. I 2004 antages gælden at andrage 
ca. 65 pct. af BNP, jf. figur 2.6. Før eller siden vil der skulle foretages 
stramninger af finanspolitikken for at nedbringe gælden og imødegå ud-
fordringen fra det stigende antal ældre.   
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Figur 2.6. Offentlige finanser og gæld i pct. af BNP, USA 
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Anm.: Perioder markeret med gråt indikerer recessioner iht. NBERs definition. 
Kilde: OECD og NBER. 
 
2.3. Euroområdet 
Væksten i euroområdet var højere end ventet i første halvår og blandt 
andet på den baggrund er skønnet for 2004 under ét opjusteret med 0,2 
pct.-enheder til 2,1 pct., jf. tabel 2.6.2  
 Olieprisstigninger frem til oktober 2004 har haft en mindre dæmpen-
de effekt på væksten i tredje kvartal, hvilket ventes at fortsætte året ud. 
Den negative effekt ventes gradvist at ebbe ud frem til midten af 2005, 
hvorefter væksten langsomt skønnes at tage til i styrke frem mod slutnin-
gen af 2006, hvor BNP skønnes at stige 2,2 pct., jf. tabel 2.6. Aktiviteten 
i euroområdet vurderes således at vokse lidt hurtigere end den potentielle 
vækst, og outputgabet skønnes gradvis indsnævret frem mod 2006. 
 

                                                 
2 Der er efter lukning af databanken i nærværende Økonomisk Redegørelse blevet of-
fentliggjort nationalregnskab for 3. kvartal 2004, se nedenfor i tekst. 
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Tabel 2.6. BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for euroområdet  
  2002 2003 2004 2005 2006 
   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 ---------------------------- Realvækst, pct. -----------------------------
BNP-vækst . ................. 0,9 0,5 1,9 2,1 2,4 2,0 2,2 
Privat forbrug .............. 0,6 1,0 1,8 1,5 2,5 1,7 2,0 
Faste investeringer ....... -2,7 -0,5 2,4 2,2 3,9 3,2 3,6 
Lagerinvesteringer 1)...... -0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
Offentligt forbrug ....... 3,1 1,6 0,9 1,5 1,4 1,1 1,6 
Eksport ....................... 1,9 0,2 4,8 7,6 6,2 6,4 6,0 
Import ........................ 0,5 1,9 4,8 7,1 6,8 6,7 6,6 
 ---------------------------------- Pct. ------------------------------------ 
Forbrugerprisinflation .. 2,3 2,1 2,1 2,1 1,8 1,9 1,7 
 -------------------------- Pct. af arbejdsstyrke ------------------------- 
Ledighed ..................... 8,4 8,9 8,7 8,9 8,5 8,9 8,6 
 ------------------------------ Pct. af BNP -------------------------------
Betalingsbalance 

2)
........ 0,9 0,3 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 

 

1) Vækstbidrag til BNP. 
2) Korrigeret for intra-handel i euroområdet. 
Kilde: Ecowin, NIESR, EU-kommissionen og egne skøn. 
 
  De seneste oplysninger peger i retning af en svag afdæmpning i den 
samlede aktivitet i tredje kvartal i år. Det er specielt Tyskland og Frank-
rig, der trækker ned i væksten i tredje kvartal, mens lande som Spanien og 
Italien har haft en højere vækst end gennemsnittet i euroområdet. 

BNP voksede 0,3 pct. i forhold til andet kvartal, efter en stigning på 
0,5 pct. i andet kvartal og 0,7 pct. i første kvartal, jf. figur 2.7a. EU-
kommissionen skønner på baggrund af sin indikatorbaserede BNP-
model, at BNP vil vokse med ca. 0,4 pct. i de kommende to kvartaler.3  
 

                                                 
3 Usikkerheden er angivet til plus/minus 0,2 pct.-enheder. 
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Figur 2.7a. BNP-vækst og forsyningsba-
lancens vækstbidrag 

Figur 2.7b. Konjunkturbarometer og 
forbrugertillid i euroområdet 
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Anm: EC (EU-kommissionen) skønner på baggrund af deres indikatorbaserede BNP 
model, at BNP i euroområdet vokser med 0,2-0,6 pct. (q/q, sæsonkorrigeret). 
Konjunkturindikatoren (sentiment) sammenvejer EU-kommissionens surveys for 
hhv. detailhandel, forbrugertillid, fremstillingserhverv, serviceerhverv og industri. 

Kilde: EU-kommissionen, Ecowin og egne beregninger. 
 
Den lille nedgang i væksten i tredje kvartal skal specielt ses i lyset af en 
fortsat kraftig importstigning på omkring 3 pct., hvilket på trods af en 
pæn fremgang i eksporten (på 1,2 pct.) indebærer et betydeligt negativt 
vækstbidrag fra nettoeksporten, jf. figur 2.7a.  
 Voksende private erhvervsinvesteringer og forholdsvis stor lageropbyg-
ning tegner imidlertid sammen et billede af, at virksomhederne forventer 
større afsætning, hvilket også til en vis grad understøttes af konjunkturba-
rometeret for euroområdet, der trods en lille tilbagegang i november sta-
dig ligger en smule over det historiske gennemsnit, jf. figur 2.7b.  
 I 2006 ventes væksten øget til 2,2 pct., i takt med at virkningerne fra 
olieprisen og den apprecierende euro aftager, og kapacitetsbehovet som 
følge af den globale vækst øges, jf. figur 2.8a-b. 
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Figur 2.8a. Effektiv real eurokurs og olie-
pris 

Figur 2.8b. Bidrag til BNP-vækst, euro-
området 
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Kilde: Ecowin, EU-kommissionen og egne beregninger. 
 
 Den standardiserede ledighed i euroområdet er i oktober 8,9 pct. og 
har således været uændret siden marts måned sidste år. Ledigheden  i eu-
roområdet er lavest i Luxembourg (4,3), Irland (4,4) og Østrig (4,5) og 
højest i Spanien (10,5), Tyskland (9,9) og Frankrig (9,5), jf. figur 2.9a-b. 

Den tiltagende vækst siden midten af sidste år har stoppet stigningen i 
ledigheden, men det ventes først, at ledigheden i euroområdet under ét 
begynder at falde mod slutningen af 2005.  
 
Figur 2.9a. Ledigheden i EU i okt. 2004  Figur 2.9b. 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 (aug), Holland (sep), Danmark (sep), Italien (jan) og 
Grækenland (dec03) er der endnu ikke standardiserede oplysninger. 

Kilde: Ecowin. 
 

Stigningen i ledigheden – som reaktion på den lave vækst i årene 
2001-03 – har været tydelig, men relativ træg sammenlignet med USA, jf. 
figur 2.9b og 2.4a. På grund af de forholdsvis stive arbejdsmarkedsstruk-
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turer og det forhold, at væksten kun skønnes at overstige den potentielle 
vækst en smule, ventes ledigheden at falde moderat til 8,6 pct. i 2006. 
Den tiltagende vækst ventes således i første omgang at resultere i en kon-
junkturmedløbende stigning i produktiviteten, førend ledigheden begyn-
der at falde. 

Underskuddet på de offentlige finanser i euroområdet ventes at toppe i 
2004 med et underskud på 2,9 pct. af BNP, og derefter aftage til 2,5 pct. 
af BNP i 2005 jf. tabel 2.7. (Grækenland, Tyskland og Frankrig kan 
komme til at overskride Stabilitets- og vækstpagtens krav i 2004, mens 
Grækenland, Tyskland og Portugal kan komme til at overskride den i 
2005). 

Finanspolitiske lempelser samt de automatiske stabilisatorer har bidra-
get til at afbøde de negative effekter på arbejdsmarkedet af den økonomi-
ske tilbagegang. Uden nye finanspolitiske tiltag skønnes den offentlige 
saldo i 2006 til 2,5 pct. af BNP, jf. tabel 2.7. 
 
Tabel 2.7. Offl. finanser, finanspolitik og outputgab i euroområdet  
  2002  2003  2004 2005 2006 
 --------------------------- Pct. af BNP ------------------------- 
Offentlig saldo ...................... -2,4 -2,7 -2,9 -2,5 -2,5 
Strukturel saldo1) ................... -2,4 -2,2 -2,5 -2,1 -2,2 
Primær strukturel saldo1) ....... 1,2 1,3 0,9 1,2 1,1 
Outputgab ............................ 0,0 -1,3 -1,2 -1,1 -1,0 

 

1) Ekskl. provenu fra salg af UMTS-licenser. 
Kilde: EU-kommissionen og egne skøn. 
 
Risikobilledet for euroområdet forekommer afbalanceret, idet en yderlige-
re styrkelse af euroen, fortsat høje og volatile energipriser, samt en træg 
positiv reaktion på arbejdsmarkedet vurderes at udgøre (de vigtigste) ne-
gative risici. Omvendt kan favorable investeringsvilkår (lav rente), positive 
formueeffekter fra aktie- og boligmarkedet samt fremskridt i form af ef-
fekter fra arbejdsmarkedsreformer lede til en stærkere vækst. 
 
Inflationen i euroområdet 
Forbrugerprisinflationen steg fra 1,7 pct. i 1. kvartal til 2,3 og 2,2 pct. i 
henholdsvis i 2. og 3. kvt. 20044. Variationen kan primært henføres til 
energipriserne, idet kerneinflationen har ligget relativt stabilt omkring 2 
pct., jf. figur 2.10a. 
 

                                                 
4 I november var forbrugerprisinflationen 2,2 pct. 
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Figur 2.10a. Dekomponering af inflatio-
nen i euroområdet  

Figur 2.10b. Faktisk (skønnet) og bereg-
net kort rente, euroområdet  
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Anm.: I figur 2.10a er vist månedlige årsvækstrater. Kerneinflation i euroområdet defi-
neres som inflation ekskl. bidrag fra uforarbejdede fødevarer og energi. Båndet 
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 skøn. 
 

I 2005 ventes inflationen at aftage til under 2 pct., idet årsgennemsnit-
tet for forbrugerprisinflationen for 2005 forventes at udgøre 1,9 pct. For 
2006 forventes forbrugerprisinflationen at aftage yderligere til 1,7 pct., jf. 
tabel 2.8.  

Pengepolitikken i euroområdet har ikke været helt så ekspansiv som i 
USA, men vurderes alligevel lempelig i forhold til inflations- og konjunk-
tursituationen, jf. figur 2.10b og 2.7a.  

 
Figur 2.11a. Pengepolitisk og pengemar-
kedsrente i euroområdet 

Figur 2.11b. 10-årige statsobligationsren-
ter, Tyskland og Danmark 
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Anm.: I figur 2.11b er vist renten på 10-årige (benchmark) statsobligationer. Der er i Danmark 
skiftet benchmark fra 5 pct. 2013 til 4 pct. 2015 pr. 1. juli 2004. 

Kilde:  EU-kommissionen, Ecowin samt egne beregninger. 
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ECB forudsættes i gradvist at hæve renten i mere neutral retning med 
op mod 1 pct.-enhed i løbet af 2005, men det forudsætter, at væksten 
igen tager til i styrke efter den seneste afdæmpning, jf. figur 2.11a. For 
den korte rente forventes et årsgennemsnit på 2,1 pct. i 2004 og derefter 
stigende til 2,6 pct. i 2005 og 3,5 pct. i 2006, jf. tabel 2.8.  

Men de korte renter kan stige langsommere end forudsat, hvilket de 
øjeblikkelige markedsforventninger kunne tyde på. 

De lange renter, som er faldet siden midten af året, ventes at stige fra 
et forventet årsgennemsnit i 2004 på 4,1 pct. til 4,7 pct. i 2005 og 4,9 
pct. i 2006, jf. figur 2.11b. Faldet i de lange renter kan afspejle, at for-
ventningerne til pengepolitiske renteforhøjelser i USA og euroområdet er 
nedtonet, og at inflationsforventningerne ikke mærkbart er påvirket af de 
højere oliepriser. 

 
Tabel 2.8. Skøn for renter og inflation i euroområdet 
 2003 2004 2005 2006 

   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 --------------------------- Pct. ------------------------ 

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

Kilde: EU-kommissionen, Ecowin og egne skøn. 
 
2.4. Andre lande 
Den økonomiske vækst i Storbritannien har på trods af den internationale 
afmatning været forholdsvis robust i 2002 og 2003, navnlig som følge af 
en solid indenlandsk efterspørgsel. En fornyet fremgang i aktiviteten i 
andet halvår 2003 og videre ind i 2004 har betydet, at BNP skønsmæssigt 
er steget med 3,3 pct. i indeværende år, jf. tabel 2.9. Fremadrettet vurde-
res en svag afdæmpning af væksten. BNP skønnes således at vokse med 
2,8 pct. i både 2005 og 2006. 
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Tabel 2.9. Vækstskøn for Storbritannien, Sverige og Norge 
 Gnst. 

1999-
20011 

2002 2003 2004 2005 2006 

    Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 -----------------------------------Realvækst, pct.--------------------------------
Storbritannien .. 3,0 1,8 2,2 3,2 3,3 2,9 2,8 2,8 
Sverige ............. 3,3 2,0 1,7 2,5 3,7 2,6 3,1 2,9 
Norge............... 2,6 1,3 0,3 3,2 2,8 2,7 3,3 3,1 
 

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

Det er i altovervejende grad den indenlandske efterspørgsel, især pri-
vatforbruget, der har drevet væksten i indeværende år. Fremgangen i det 
private forbrug har været understøttet af høj beskæftigelse, lav inflation og 
en lempelig pengepolitik. Stødt stigende formuer som følge af betydelige 
– og næppe holdbare – prisstigninger på boligmarkedet gennem de senere 
år har tillige været med til at løfte privatforbruget. Investeringerne har 
med relativt kraftige stigninger gennem andet halvår 2003 og den forløb-
ne del af 2004 også stimuleret aktiviteten i indeværende år. Nettoekspor-
ten har derimod bidraget negativt til væksten i 2004, bl.a. som følge af en 
stærk valuta og den kraftige fremgang i privatforbruget og investeringer-
ne. 

I 2005 og 2006 ventes den indenlandske efterspørgsel fortsat at drive 
den økonomiske vækst, men med aftagende styrke. Vækstbidraget fra 
nettoeksporten skønnes at være omtrent neutralt fremadrettet. 

Siden 2001 har ledigheden udgjort ca. 5 pct. af arbejdsstyrken, hvilket 
vurderes at være tæt på det strukturelle niveau. Ledigheden forventes bi-
beholdt på dette niveau gennem prognoseperioden, jf. figur 2.12a. 
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Figur 2.12a. Udvikling i ledigheden i UK, 
Sverige og Norge 

Figur 2.12b. Effektive valutakurser i Nor-
ge, Sverige og UK 
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Anm: I figur 2.12b viser en stigende kurve en svækkelse af valutaen.  
Kilde:  New Cronos, Ecowin og EU-kommissionen. 
 

Inflationen har i en årrække ligget under den nuværende inflationsmål-
sætning på 2 pct., jf. figur 2.13a. Bank of England har siden november 
2003 gradvist hævet den pengepolitiske styringsrente med i alt 1½ pct.-
enhed frem til august 2004 under henvisning til øget pres på økonomien, 
herunder et stramt arbejdsmarked, fortsat stigende priser på boligmarke-
det og øget risiko for øget inflation på et par års sigt, jf. figur 2.13b. Den 
pengepolitiske rente er herefter blevet fastholdt på det nuværende niveau 
på 4¾ pct. De foreløbige udmeldinger fra Bank of England peger i ret-
ning af, at styringsrenten har nået et passende niveau. 
 
Figur 2.13a. Forbrugerprisinflation i 
Sverige, Norge og UK 

Figur 2.13b. Pengepolitiske renter i Sveri-
ge, Norge og UK 
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Anm: Figur 2.13a viser årlige procentvise ændringer.  
Kilde:  New Cronos, Ecowin og EU-kommissionen. 
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Underskuddet på de offentlige finanser er steget til 3,3 pct. af BNP i 
2003 og ventes i 2004 at udgøre knap 3 pct. af BNP. Underskuddene 
skal bl.a. ses i lyset af regeringens prioritering af øgede offentlige service-
ydelser samt diskretionære udgiftsstigninger som følge af engagementet i 
Irak og tiltag til bekæmpelse af terrorisme. Fremadrettet skønnes en svag 
reduktion i underskuddet på de offentlige finanser. 

Risikomomenterne i Storbritannien er fortsat knyttet til prisudviklin-
gen på boligmarkedet. Efter betydelige prisstigninger gennem de senere år 
er der nu tegn på, at priserne er begyndt at stagnere henover sommeren 
2004. Afdæmpningen af prisudviklingen kan formentlig blandt andet 
tilskrives stigningerne i den pengepolitiske rente tidligere på året, idet en 
betydelig del af boligfinansieringen sker med korte variabelt forrentede 
lån. I tilfælde af markante prisfald på boligmarkedet kan der forekomme 
betydelige negative afsmittende effekter på privatforbruget og dermed den 
indenlandske efterspørgsel. 

Den økonomiske vækst i Sverige anslås at stige til 3,7 pct. i indeværen-
de år efter moderate vækstrater på 2,0 og 1,7 pct. i henholdsvis 2002 og 
2003. Væksten i svensk økonomi ventes at aftage til 3,1 og 2,9 pct. i hen-
holdsvis 2005 og 2006. 

Aktivitetsfremgangen drives primært af eksporten, bl.a. som følge af en 
stærk konkurrenceevne og øget global efterspørgsel efter især telekommu-
nikation, biler og medicinalprodukter. Også den indenlandske efterspørg-
sel understøtter væksten. Efter tre år med fald er investeringerne således 
begyndt at stige, og privatforbruget stimuleres af bl.a. lave renter, stigende 
boligpriser og en moderat fremgang i de disponible realindkomster. 

På trods af robust økonomisk vækst er beskæftigelsen fortsat faldet 
gennem 2004. Med en fortsat høj økonomisk vækst fremadrettet er udsig-
terne for arbejdsmarkedet dog positive, og ledigheden ventes at aftage i 
2005 og videre ind i 2006. 

Planlægningen af finanspolitikken er underlagt et udgiftsloft og et 
overskudsmål. Udgiftsloftet medfører, at de offentlige udgifter ikke må 
overskride et af Riksdagen årligt fastsat niveau, mens overskudsmålet in-
debærer, at budgetsaldoen skal udvise et overskud på 2 pct. over konjunk-
turcyklen for derigennem at skabe rum til et stigende udgiftspres som 
følge af de demografiske udfordringer. Efter underskud på de offentlige 
finanser i 2002 og et svagt overskud i 2003 kræver overskudsmålet pæne 
overskud i de kommende år. Uden finanspolitiske stramninger er der ikke 
umiddelbart udsigt til, at overskudsmålet opfyldes på kort sigt. Samlet set 
er de offentlige finanser dog sunde, navnlig i forhold til euroområdet. 
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Pengepolitikken er fortsat relativt lempelig. I takt med at outputgabet 
lukkes i løbet af 2005, vil Riksbanken formentlig øge styringsrenten til et 
mere neutralt niveau. 

Efter to år med relativ svag vækst tog aktiviteten i Norge fart i andet 
halvår 2003. BNP-væksten for fastlands-Norge ventes at udgøre 2,8 pct. i 
indeværende år, stigende til 3,3 pct. i 2005 og 3,1 pct. i 2006. Det er 
navnlig privatforbruget, der understøtter væksten i 2004, bl.a. som følge 
af en lav rente og en pæn indkomstfremgang, men også eksporten og bo-
liginvesteringerne er i fremgang. 

I forhold til den relativt kraftige fremgang i aktiviteten er beskæftigel-
sen kun steget svagt. I takt med at opsvinget får fæste, ventes en reduktion 
i ledigheden gennem prognoseårene. 

Det er målsætningen, at det strukturelle, oliekorrigerede underskud på 
de offentlige finanser ikke må overstige den reale forrentning af formuen i 
Petroleumsfonden. Budgetmålsætningen blev ikke overholdt i 2003 og 
2004, og på trods af en planlagt strammere udgiftsstyring er det vurderin-
gen, at budgetmålsætningen også overskrides i 2005. 

Inflationen er lav og ligger fortsat under den pengepolitiske målsæt-
ning på 2½ pct. Norges Bank har derfor fastholdt en lav styringsrente på 
1¾  pct. siden den seneste rentenedsættelse i marts 2004. 
 
Japan og Kina 

I Japan har aktiviteten igennem det seneste opsving indledningsvis væ-
re drevet af den eksterne sektor, som afsætter halvdelen af sin eksport til 
det øvrige Asien, men er gradvist blevet mere bredt funderet i økonomi-
en.5 I løbet af 2004 er aktivitetsfremgangen dog aftaget markant. Væksten 
faldt således annualiseret fra 6,3 pct. i første kvartal til 0,3 pct. i tredje 
kvartal 2004. Nedgangen skyldes aftagende vækst i eksporten og negativ 
vækst i erhvervsinvesteringerne. Modsat har det private forbrug i løbet af 
2004 opretholt den tidligere fremgang. Privatforbruget voksede således 
annualiseret med ca. 3,5 pct. i andet og tredje kvartal. 

Fremadrettet ventes vækstbidraget fra eksporten at aftage en smule i 
takt med den ventede moderate afdæmpning af den internationale aktivi-

                                                 
5 Der er nogen usikkerhed knyttet til japanske data. Prognosen udtrykker forventningen 
til den reelle underliggende udvikling, idet der er taget højde for problemer mht. til 
opgørelse af BNP-deflatoren mv. Nye, foreløbige beregninger fra Japans ESRI (Economic 
and Social Research Institute) indikerer, at væksten i 2003 og 2004 vil blive reduceret 
med ca. 1 pct.-enhed, når der fra og med 8. dec. 2004 vil blive anvendt kædeindeks i 
beregningen af BNP. 
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tet. Samlet set skønnes BNP-væksten at falde fra 4,2 pct. i 2004 til ca. 2,3 
pct. i 2006. I lyset af de seneste data er der en vis risiko for, at prognosen 
udtrykker et overkantsskøn for væksten i japansk økonomi, jf. også figur 
2.1b. 

Ledigheden var 5,4 pct. af arbejdsstyrken i 2002 og vurderes parallelt 
med opsvinget at falde gradvist til 4,6 pct. som årsgennemsnit i 2006.  

Olieprisstigningerne i 2004 vil trække i retning af højere inflation, 
mens den seneste stigning af yenen over for dollaren vil have en modsat-
rettet effekt. Der ventes generelt fortsat en svag tendens til deflation i 
Japan prognoseperioden ud.  

Der er ikke udsigt til betydelige ændringer af den økonomiske politik i 
løbet af 2005-6. Centralbanken, Bank of Japan, har annonceret en fort-
sættelse af nul-rentepolitikken, indtil deflationen er bragt til ende, jf. figur 
2.14a-b. 
 
Figur 2.14a. Årlig real BNP-vækst i Kina 
og Japan  

Figur 2.14b. Ledende rentesatser i Kina og 
Japan  
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Anm.: I figur 2.14b er vist Kinas centralbanks 1-årige udlånsrente, mens der for Japan er 
vist Bank of Japans diskonteringsrente. 

Kilde: Ecowin og EU-kommission. 
 
Underskuddet på de offentlige finanser skønnes at nå 7,1 pct. af BNP i 

2004 og falde til 6,8 pct. i 2006. Regeringen sigter mod at opnå balance 
på den primære budgetsaldo inden for de næste 10 år, men har ikke en 
officiel mellemfristet strategi for konsolidering af de offentlige finanser. 
Den offentlige bruttogæld vil i 2004 nå ca. 163 pct. af BNP, hvilket er 
det højeste niveau blandt OECD-landene. På grund af centralbankens 
store beholdning af statsobligationer samt gældsforpligtigelser mellem 
forskellige myndigheder er bruttogælden i det japanske tilfælde ikke en 
ideel indikator for gældsbyrden. Korrigeres for disse gensidige offentlige 
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fordringer, kan gælden til enheder uden for den offentlige sektor opgøres 
til ca. 46 pct. af BNP.6 

Kinas BNP-vækst har de sidste syv år været omtrent 8 pct., jf. figur 
2.14a. Væksten drives navnlig af faste investeringer, der voksede med ca. 
29 pct. på årsniveau i tredje kvartal 2004. For at mindske risikoen for 
overophedning har de kinesiske myndigheder foretaget flere dæmpende 
tiltag, herunder reduceret eksportsubsidier, udskudt offentlige investerin-
ger og hævet de pengepolitiske renter. Samlet set har tiltagene øget sand-
synligheden for, at den ønskede økonomiske afdæmpning ville kunne ske 
i form af en ”blød landing”, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2004. Kina er 
Danmarks niende største handelspartner. 
 
2.5. Finansielle markeder i Danmark 
Den korte rente skønnes at falde fra 2,4 pct. i 2003 til 2,2 pct. i 2004, jf. 
tabel 2.10. 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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Jf. Happy News from the Dismal Science: Reassessing Japanese Fiscal Policy and Sustain-
ability af Broda og Weinstein i Takatoshi og Weinstein (red.): Solutions to Japan's prob-
lems (i tryk). 
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Tabel 2.10. Skøn for renter i Danmark og rentespænd 
 2003 2004 2005 2006 

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

1)   Skøn for benchmark-obligationen, 4 pct. kuponrente med udløb 2015. 
2)  I Aug. 2004 er obligationen 5 pct. 2013 anvendt, mens 4 pct. 2015 er anvendt i  

Dec. 2004. Det har af tekniske årsager øget det lange rentespænd i forhold til i 
august. 

Kilde:  Ecowin og egne skøn. 
 
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 i løbet af 2003 ført til stigende råva-
repriser i såvel dollar som euro, jf. figur 2.15a. Ultimo 2004 er priserne 
dog aftaget med ca. 15 pct. i forhold til toppunktet tidligere på året. 
 
Figur 2.15a. Råvarepriser ekskl. energi i 
dollar og euro 

Figur 2.15b. Oliepris i dollar og kroner.  
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Anm.: Der er vist Reuters commodity indeks samt priser på Brent-olie.   
Kilde: Ecowin. 
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Prisen på råolie er i efteråret 2004 steget mere end forudsat ved vurde-
ringen i august. Prisen på Nordsøolie, Brent, nåede 52,3 dollar pr. tønde 
ultimo oktober 2004, en stigning på mere end 50 pct. siden starten af 
året, jf. figur 2.15b. Siden toppunktet i oktober er prisen faldet til ca. 40 
dollar. Olieprisen har siden slutningen af 2003 været over den øvre græn-
se i OPEC's prisbånd på 22-28 dollar pr. tønde.7 

Forudsigelser af oliepriser er særdeles usikre. Alt andet lige skulle det 
nuværende olieprisniveau give anledning til øget produktion og substitu-
tion over mod andre energikilder. Det peger i retning af, at oliepriserne 
vil falde på længere sigt. Baseret på markedet for olie-futures skønnes pri-
sen på råolie at stige en smule i begyndelsen af 2005 og derefter falde 
gradvist prognoseperioden ud, jf. figur 2.16a.  
 
Figur 2.16a. Faktisk og skønnet pris på 
Brent-olie 

Figur 2.16b. Samlet energiforbrug i for-
hold til BNP, 1970-2002 
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Anm.: Olieprisskøn er baseret på futures-markedet medio november. Energiforbruget 
opgjort i TOE ("tonnes of oil equivalents"), der er et standardmål og muliggør 
sammenligning af energiindholdet i olie og andre energiformer. Tolkningen af fi-
gur 2.16b er, at mængden af anvendt energi pr. "BNP-enhed" er faldet over tid. 

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

Den stigende oliepris gennem 2004 skyldes faktorer på både efter-
spørgsels- og udbudssiden. Den høje vækst i verdensøkonomien har øget 
efterspørgslen efter olie, så overskudskapaciteten i de olieproducerende 
lande er blevet fuldt udnyttet. Det Internationale Energiagentur (IEA) 
vurderer, at olieefterspørgslen vil stige med 3,5 pct. i 2004, hvilket er den 
største stigning i næsten 20 år. I 2005 skønner IEA, at væksten i efter-

                                                 
7 OPECs prisbånd refererer teknisk set ikke til Nordsøolie (Brent), men angiver organi-
sationens mål for prisen på en kurv af olietyper af forskellig kvalitet. Prisen på Brent 
ligger i gennemsnit omtrent 1 dollar over OPEC-kurven.  
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spørgslen vil falde med 1,8 pct. i lyset af prisstigningerne og en moderat 
nedgang i den globale vækst. På udbudssiden har flere olielande været 
ramt af strejker, politiske uroligheder og terror mod olieinstallationer. 

Prognoseforudsætningerne vedrørende olieprisen fremgår af tabel 2.11. 
I forhold til i august er det gennemsnitlige årsniveau for olieprisen i dollar 
(kroner) justeret op med ca. 6 pct. (4 pct.) i 2004 og med 20 pct. (13 
pct.) i 2005. På årsniveau ventes olieprisen fra 2005 til 2006 at falde med 
omtrent 10 pct. fra 245,5 kroner/td til 217 i kroner/td., jf. også figur 
2.16a.  
 
Tabel 2.11. Olieprisforudsætninger i prognosen 

2002 2003 2004 2005 2006  
   Aug. Dec. Aug. Dec.  

-------------------------------------------Pris pr. tønde --------------------------------------- 
USD  25,1 28,9 36,0 38,0 35,5 42,5 37,5
EUR  26,5 25,6 29,5 31,0 29,0 33,0 29,0
DKK  197,9 190,2 218,9 228,5 216,5 245,5 217,0

Anm.: Skønnene er baseret på priser i dollar på olie-futures medio november 2004. Ved 
omregning af oliepriserne til euro og kroner er anvendt gennemsnitlige årlige 
krydskurser over for dollar, jf. valutakursantagelserne nedenfor.  

Kilde: Ecowin og egne skøn. 
 

Det samlede forbrug af energi i forhold til BNP er faldet siden 1970 i 
Danmark, EU og USA, jf. figur 2.16a. Forskellen på energiintensiteten i 
USA relativt til Danmark og EU er historisk blevet mindsket over de sid-
ste 3 årtier, men er stadig betydelig og udtrykker i vidt omfang forskellig 
energipolitik. Således er energipriser inklusive afgifter markant lavere i 
USA end i de fleste andre lande. Tilsvarende er USAs energiforbrug rela-
tivt til BNP højre.  

Der er væsentlig forskel på vestlige landes nuværende afhængighed af 
importeret olie, jf. figur 2.17a. Forskellen skyldes blandt andet forskellig 
betydning af alternative energikilder, herunder atomkraft, samt hvorvidt 
landene har egen produktion af olie. 
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Figur 2.17a. Netto-olieimport i forhold til 
BNP i 2002 

Figur 2.17b. Udvikling i den reale og 
nominelle oliepris 
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Anm.: Der er vist prisen på Brent-olie. Den reale pris angiver olieprisen i 2004-kroner, 
beregnet via deflatering af den nominelle serie med forbrugerprisindekset for DK.  

Kilde:  Ecowin, EU-kommissionen og egne beregninger.  
 
Den lavere afhængighed af energi i produktionen i dag afspejler sig i, 

at en permanent stigning på 25 pct. i olieprisen i starten af et givet år kan 
udregnes til at ville reducere BNP-niveauet i USA og EU15 med kun ca. 
0,2 pct. i samme år og 0,1-0,2 pct. i det efterfølgende.8 Beregninger af 
denne type er usikre og følsomme over for, hvilken økonomisk model der 
anvendes. Der regnes teknisk set på et udbudsstød, og der tages ikke høj-
de for, at en del af olieprisstigningerne kan skyldes kraftigere vækst i ver-
densøkonomien. 

Da både lønninger og priser er steget gennem de seneste 30 år, er den 
nuværende høje oliepris ikke umiddelbart sammenlignelig med prisen 
under de historiske oliekriser, jf. figur 2.17b.  

Da olieprisen toppede i oktober 2004, var prisen på Brent ca. 52 dollar 
pr. tønde (313 kr.). Skulle den reale pris være ligeså høj, som da olieprisen 
toppede under anden oliekrise i begyndelsen af 1980’erne, skulle prisen i 
dag være ca. 107 dollar/td (592 kr.), det vil sige omtrent dobbelt så høj 
som den nuværende, jf. figur 2.17b. Da lønningerne historisk siger mere 
end det generelle prisniveau, ville olieprisen i praksis skulle være over ca. 

                                                 
8 Beregnet iht. standardmultiplikatorer fra OECDs Interlink-model. Beregningen forud-
sætter, at det hovedsageligt er et udbudsstød, der fører til prisstigningen. Det er imidler-
tid vurderingen, at de seneste olieprisstigninger i høj grad har været drevet af stigende 
efterspørgsel og kun i nogen grad af forhold på udbudssiden. Der er implicit antaget, at 
olieprisstigningerne også vil øge andre energipriser. Samlet set betyder olieprisstigningen 
en bytteforholdsforværring, hvor prisen på energiintensive varer og tjenester stiger og 
mindsker realindkomsterne og dermed BNP-niveauet. På sigt vil importen øges i de 
olieproducerende lande. 
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600 kr./td for at "belaste" forbrugernes budget lige så meget som under 
oliekriserne.   
 
Figur 2.18a. Kursudvikling i hovedvaluta-
erne 

Figur 2.18b. Japansk intervention på det 
internationale valutamarked 
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Anm.: I figur 2.18a angiver en bevægelse op i diagrammet en faldende dollar. Svarende 
til konventionerne på valutamarkedet angiver EUR/USD prisen i dollar for 100 
euro. USD/JPY angiver prisen i yen for en dollar (højere akse er inverteret).  

Kilde:  Ecowin, Japans Finansministerium og egne beregninger. 
 

Fra begyndelsen af 2002 til slutningen af 2003 er dollaren faldet med 
omtrent 40 pct. over for euroen og med ca. 20 pct. over for yenen, jf. 
figur 2.18a. En medvirkende årsag til forskellen kan være japanske inter-
ventioner i valutamarkedet i begyndelsen af 2004, jf. figur 2.18b. Denne 
type af interventioner – med formål at støtte japansk eksport – har tidli-
gere været benyttet af myndighederne i Japan, i perioder hvor dollaren er 
faldet kraftigt over for yenen. 
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Figur 2.19a. USAs handelsbalanceunder-
skud opdelt på udvalgte lande og regioner 

Figur 2.19b. Udvalgte aktieindeks 
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Anm.: Der er vist kumulerede kvartalsvise handelsbalanceunderskud, hvor underskuddet 
i hvert kvartal er inklusive underskuddet i de tre forrige kvartaler. Posten "Andre" 
er inklusive statistiske fejl og mangler. USD/JPY angiver prisen i yen for en dol-
lar. Eurostoxx angiver Eurostoxx Broad-indekset. 

Kilde: Ecowin og egne beregninger.  
 

USAs betalingsbalanceunderskud på over 5 pct. af BNP skyldes blandt 
andet et stort handelsunderskud over for euroområdet og Asien, herunder 
Kina og Japan, jf. figur 2.19a. Underskuddet et steget siden 1999, men 
har ikke ført til en stor svækkelse af dollaren, idet der har været høj efter-
spørgsel efter amerikanske værdipapirer i udlandet. Navnlig har uden-
landske centralbanker i Asien i de senere år opkøbt statsobligationer i 
USA, hvilket har været med til at finansiere betalingsbalanceunderskud-
det. Det seneste fald i dollaren skyldes givetvis, at der på de finansielle 
markeder har været et øget fokus på, hvorvidt tilstrømning af kapital til 
USA fra omverdenen vil fortsætte i det nuværende omfang. En nedgang 
til valutatilstrømningen på kapitalbalancen i USA vil kunne medføre et 
yderligere fald i dollaren.  

Af hensyn til euroområdet, og lande med fastkurspolitik over for euro-
området, ville det være en fordel, hvis en eventuel tilpasning på valuta-
markederne til en dollar blev fordelt på flere lande, herunder Japan, Kina 
og øvrige lande i Asien, og ikke fortrinsvist af euroområdet. I dag fører 
Kina og flere andre asiatiske lande fastkurspolitik over for dollaren, hvor 
Japan som valutakursregime har en såkaldt styret flydning, jf. også figur 
2.18b. 

I forhold til vurderingen i august er forudsætningen om dollarkursens 
gennemsnitlige årsniveau over for euroen og kronen nedjusteret med 1 
pct. i 2004 og 5 pct. i 2005, jf. tabel 2.12. Tilsvarende er gennemsnittet 
for den effektive kronekurs justeret en smule op i 2004-6. 
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Tabel 2.12. Valutakursforudsætninger 
 2003 2004 2005 2006 
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

------------------------------------------Dollar pr. 100 euro--------------------------------------- 
EUR/USD 113,20 122,5 123,5 122,0 128,5 128,5
-------------------------------Kroner pr. 100 enheder udenlandsk valuta---------------------- 
EUR/DKK 743,05 744,5 744,0 743,5 743,0 743,0
USD/DKK  657,59 608,0 601,5 609,5 578,0 578,0
--------------------------------------------------- Indeks ---------------------------------------------

Eff. DKK   101,22 102,0 102,2 101,9 102,5 102,5
 

Anm.: Beregningsteknisk er kurserne lagt fladt den 16. november på snittet af de forud-
gående 10 handelsdage, svarende til 2 uger.  

Kilde: Ecowin og egne skøn.  
 
Aktiemarkeder 
Aktiemarkedernes pæne kursstigninger på 20–25 pct. i løbet af 2003 sy-
nes ikke at blive gentaget i 2004, jf. figur 2.19b. I euroområdet, Japan og 
Danmark steg kurserne forholdsvist meget i begyndelsen af 2004. Afbøj-
ningen siden marts 2004 skyldtes navnlig de stigende oliepriser og en 
række mindre gode økonomiske nøgletal for blandt andet USA. For 2004 
som helhed vil kursstigningerne sandsynligvis blive på 5–10 pct., lidt hø-
jere i Danmark, jf. tabel 2.13. 

  
Tabel 2.13. Aktiekursændringer i udvalgte lande  
 Gnst. 

90-001) 2001 2002 2003 20042) 
 19. aug. 2004 –

1. dec. 2004 
 ------------------------------------- Pct. -------------------------------------
USA ...................... 13 -13 -23 26 7 9 
Europa .................. 11 -20 -35 18 8 11 
Japan ..................... -9 -24 -19 24 1 -1 
Danmark ............... 10 -13 -27 22 17 6 

Anm.: Der er anvendt følgende aktieindeks: S&P 500 (USA), Eurostoxx Broad (Euro-
pa), Nikkei 225 (Japan) og KFX (Danmark).  

1) Gennemsnitlig årlig vækst. 
2) 1. januar – 1. december. 
Kilde: Ecowin og egne beregninger. 
 
Aktiekursgevinsterne i 2003 har – sammenholdt med stigende boligpriser 
– øget husholdningernes formuer i mange lande. Navnlig i USA, hvor 
husholdningernes aktieformue er forholdsvis stor, har det formentlig un-
derstøttet privatforbruget og bidraget til den lave opsparingskvote i hus-
holdningssektoren, jf. også figur 2.3a. 
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3. Indenlandsk efterspørgsel 
og udenrigshandel 

 
 
Husholdningernes reale forbrugsdisponible indkomster skønnes i 2004 at vi-
se en kraftig fremgang på 4 pct. som følge af indkomstskattenedsættelserne fra 
starten af året og Forårspakken. I 2005 og 2006 ventes en mere afdæmpet 
stigning på henholdsvis knap 1 pct. og ½ pct. Indkomststigningen i 2006 
dæmpes blandt andet som følge af det forudsatte bortfald af suspensionen af 
SP-indbetalingerne. I de tre prognoseår under ét vil den gennemsnitlige årli-
ge indkomstfremgang være betydelig større end i perioden 1990-2003. Af-
dæmpningen i 2005-6 vil bidrage til at forebygge ophedning og inflationspres. 

Det private forbrug skønnes at vokse 3,5 pct. i år og 3,2 pct. i 2005, hvil-
ket er den største vækst siden 1994. Dermed bidrager fremgangen i det private 
forbrug væsentligt til væksten i den samlede indenlandske efterspørgsel. I 2006 
ventes en vækst i det private forbrug på ca. 2 pct. 

Kontantprisen for enfamiliehuse skønnes at stige 6,7 pct. i 2004, og hen-
holdsvis 5,0 pct. og 3,0 pct. i 2005 og 2006, blandt andet som følge af de 
forudsatte rentestigninger og afdæmpningen af fremgangen i husholdningernes 
reale disponible indkomster. Efter en stigning på 5 pct. i år skønnes boligbyg-
geriet at falde 2,0 pct. i 2005, hvilket blandt andet dækker over tilbagegang i 
det støttede boligbyggeri. Boligbyggeriet skønnes at stige med 1,0 pct. i 2006. 
  Erhvervsinvesteringerne skønnes at vokse med 4,0 pct. i 2004 og 4,8 pct. i 
2005. Fremgangen understøttes blandt andet af lave finansieringsomkostnin-
ger og stigende kapacitetsudnyttelse. I 2006 ventes en stigning på 4,4 pct. 

Eksporten af varer og tjenester ventes i 2004, 2005 og 2006 at vokse med 
henholdsvis 5,6 pct., 5,4 pct. og 4,9 pct., mens importen af varer og tjenester 
ventes øget med henholdsvis 7,6 pct., 6,1 pct. og 5,0 pct. Overskuddet på be-
talingsbalancens løbende poster ventes at stige til 53,4 mia. kr. i 2006 eller 
3,4 pct. af BNP, hvorved udlandsgælden, inklusive værdireguleringer skønnes 
reduceret fra 13 pct. af BNP ultimo 2003 til 1½ pct. af BNP ultimo 2006.
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3.1. Indkomster og formue  
 
Husholdningernes reale disponible indkomster 
Væksten i husholdningernes reale forbrugsdisponible indkomster skønnes at 
blive 4,0 pct. i 2004 efter en stigning på 2,9 pct. i 2003, jf. tabel 3.1 og 
figur 3.1b. Fremgangen i 2004 er den største siden 1995. 

I 2005 og 2006 ventes en yderligere, men afdæmpet fremgang på hen-
holdsvis 0,9 og 0,5 pct. 

  
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 1,8 2,9 4,0 0,9 0,5 
   Samlet privat sektor...........  1,6 1,4 1,9 0,7 3,7 2,9 2,6 
   Do. korrigeret 2) ................ 1,5 0,8 1,1 0,7 5,1 2,8 1,9 
Real privat formue (ult.) 3) .... 1,5 1,4 0,2 -1,4 5,3 5,0 2,8 

Anm.: Der deflateres med den implicitte deflator for det private forbrug, der stiger med 
henholdsvis 0,9, 1,8 og 1,7 pct. i 2004, 2005 og 2006, jf. bilagstabel B.1. Tallet 
for husholdningerne for 2003 er stadig 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. 
 
 I prognoseperiodens tre år 2004-2006 under ét skønnes den gennem-
snitlige årlige stigning i husholdningernes reale forbrugsdisponible ind-
komster dermed at blive 1,8 pct. Det er væsentlig mere end den gennem-
snitlige årlige stigning på 1,3 pct. i perioden fra 1990 til 2003, jf. tabel 
3.1. 
 
2004 
En betydelig del af den kraftige vækst i husholdningernes reale forbrugs-
disponible indkomster på 4,0 pct. i 2004 skyldes nedsættelsen af skatten 
på arbejdsindkomst fra årsskiftet og de fremrykkede skattenedsættelser 
mv. i medfør af Forårspakken, jf. tabel 3.2.  

Fremrykningen af de tidligere besluttede nedsættelser af skatten på ar-
bejdsindkomst for årene 2005 til 2007 og suspensionen af indbetalinger-
ne til Særlig Pensionsopsparing i 2004 og 2005 i kraft af Forårspakken 
havde (helårs)virkning fra 1. juni 2004 og indebærer en forøgelse af hus-
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holdningernes disponible indkomster med knap 8 mia. kr. på årsbasis. 
Sammen med nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst fra begyndelsen 
af 2004 bevirker det en forøgelse af husholdningernes forbrugsdisponible 
indkomster med næsten 14 mia. kr. eller 2,4 pct. i 2004.  

 
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 (skøn) 1) ........................................................... 2,9 4,0 0,9 0,5 

Heraf bidrag fra: --------- Pct.-enheder -------- 
 Real stigning i lønsummen 2) ....................................... 0,5 1,6 1,5 1,5 

 Real stigning i de samlede indkomstoverførsler ........... 1,5 0,5 0,2 0,2 

 I alt løn og overførsler ................................................ 2,0 2,1 1,7 1,6 

 Skattenedsættelser og susp. af SP-indbetalingerne ...... - 2,4 - -0,7 

 Real ændring i  nettorenteudgifter mv. 3) ..................... 0,1 -0,2 -0,5 -0,2 

 I øvrigt 4) .................................................................... 0,8 -0,3 -0,3 -0,2 

1) Jf. anmærkningen og note 1 til tabel 3.1. 
2) Ekskl. sociale bidrag  og bidrag til kollektive pensionsordninger. 
3) Ekskl. nettorenteindtægter mv. i kollektive pensionsordninger mv. 
4) Vedrører bl.a. bruttooverskuddet i enkeltmandsvirksomheder og opreguleringen 

af beløbsgrænserne på skatteskalaen i forhold til den nominelle indkomstudvik-
ling. 

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 
Udviklingen i den reale lønsum skønnes i 2004 at yde et bidrag til 

væksten i de reale forbrugsdisponible indkomster på 1,6 pct.-enheder, 
hvilket er betydelig mere end i 2003. Det afspejler dels vendingen af be-
skæftigelsesudviklingen fra et fald i 2003 til en lille stigning i 2004, dels – 
og  navnlig – en ret stor fremgang i den reale årsløn i 2004 som følge af 
den meget lave prisstigning. 

Indkomstoverførslerne giver et betydeligt mindre vækstbidrag i 2004 
end i 2003, hvilket blandt andet skyldes faldet i ledigheden gennem året. 

Fremrykningen til 2004 af den tidligere aftalte pulje til social- og 
sundhedsformål på 570 mio. kr. (i henhold til Forårspakken) indebærer 
en forhøjelse af overførslerne til folkepensionister mv. i 2004 svarende til 
0,1 pct. af husholdningernes indkomster og 0,7 pct. af udbetalingerne af 
folkepension. Som omtalt nedenfor, forøges den supplerende pensions-
ydelse yderligere i 2005. 

Nedsættelsen af alderen for folkepension for personer, der fylder 65 år 
efter 1. juli 2004, virker gradvist og skønnes at få stort set neutral effekt 
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på overførslerne, fordi der samtidig sker et fald i antallet af efterlønsmod-
tagere. 

Husholdningernes nettorenteudgifter mv. skønnes at yde et negativt 
vækstbidrag i 2004 på 0,2 pct.-enheder som følge af øget nettolåntagning, 
der vurderes at mere end opveje virkningen af omlægningerne til korte 
(flex)lån med lavere rente. 

 
2005 
I 2005 skønnes stigningen i husholdningernes reale forbrugsdisponible 
indkomster at afdæmpes til 0,9 pct. 

Udviklingen i den reale lønsum ventes at give et næsten lige så stort 
vækstbidrag som i 2004. Beskæftigelsen stiger kraftigere i 2005 end i 
2004, hvilket dog ikke helt kan opveje, at fremgangen i den reale årsløn er 
større i 2004 som følge af den særlig lave prisstigning. 

Den aftalte årlige arbejdstid vil i henhold til overenskomsterne være 
uændret i 2005, mens der fortsat er en lille forkortelse af den aftalte ar-
bejdstid fra 2003 til 2004 som følge af helårsvirkning af tidligere aftaler 
om flere feriefridage. 

De samlede indkomstoverførsler stiger realt kun lidt i 2005 blandt an-
det på grund af den faldende ledighed (et udtryk for virkningen af de 
automatiske stabilisatorer). Hertil kommer, at satsreguleringsprocenten i 
2005 på 2,0, som er fastsat på grundlag af udviklingen i årslønnen fra 
2002 til 2003, indebærer en mindre real stigning i satserne for overførs-
lerne end i 2003 og 2004, hvor satsreguleringsprocenten var henholdsvis 
3,2 og 2,9. 

I henhold til finanslovaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti 
sker der i 2005 en forøgelse af den supplerende ydelse til folkepensionister 
med ca. 340 mio. kr. til i alt ca. 1,2 mia. kr.  Det maksimale årlige beløb 
øges fra 5.200 kr. i 2004 til 6.200 kr. i 2005, og indkomstaftrapningen 
lempes.   

I 2005 ventes husholdningernes nettorenteudgifter at stige mere end i 
2004 som følge af øget nettolåntagning, hvortil kommer virkningen af 
afsmitning fra den forudsatte stigning i den europæiske rente. 

Den gennemsnitlige kommunale og amtskommunale indkomstskatte-
procent er uændret i 2005 ligesom i 2003 og 2004.1   

                                                 
1 Målt i procent med én decimal. Med to decimaler er der dog en lille stigning i 2005 – 
på 0,02 pct.-enheder. Virkningen på personskatten heraf (150 mio. kr.) vil imidlertid 
blive neutraliseret ved en reduktion af den statslige bundskat i henhold til finanslovafta-
len mellem regeringen og Dansk Folkeparti. 
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2006 
I 2006 ventes en yderligere afdæmpning af væksten i husholdningernes 
reale forbrugsdisponible indkomster til 0,5 pct. på grund af det forudsatte 
ophør af suspensionen af indbetalingerne til Særlig Pensionsopsparing, 
som svarer til et negativt vækstbidrag på 0,7 pct.-enheder, jf. tabel 3.2.2 
 Den dæmpede indkomstfremgang i 2006 vil medvirke til at forebygge 
ophedning. Outputgabet ser ud til at kunne blive positivt, og ledigheden 
historisk lav i 2006, hvilket indebærer risiko for inflationært pres. Som 
nævnt, er den gennemsnitlige årlige indkomststigning i 2004-2006 væ-
sentlig større end fra 1990 til 2003. 
 Udviklingen i den reale lønsum skønnes at yde samme vækstbidrag i 
2006 som i 2005. Beskæftigelsesstigningen tager ganske vist af, men det 
opvejes af en større reallønsfremgang. 
 De samlede indkomstoverførsler ventes i 2006 at yde et ret lille vækst-
bidrag ligesom i 2005. Det skyldes blandt andet det fortsatte fald i ledig-
heden. Satsreguleringsprocenten for 2006, der skal baseres på lønudvik-
lingen fra 2003 til 2004, skønnes at blive 2,1 mod 2,0 i 2005. 
 Udviklingen i husholdningernes nettorenteudgifter ventes i 2006 at 
yde et negativt vækstbidrag af samme størrelse som i 2004. 

Den gennemsnitlige kommunale og amtskommunale indkomstskatte-
procent forudsættes at være uændret i 2006 i henhold til skattestoppet.  

 
Ændringer af skønnene for 2004 og 2005 i forhold til august 
Skønnet over væksten i husholdningernes reale forbrugsdisponible ind-
komster i 2004 er nedjusteret med 0,4 pct.-enheder i forhold til augustre-
degørelsen. Det skyldes blandt andet en lidt lavere stigning i beskæftigel-
sen og en noget mindre stigning i de samlede indkomstoverførsler end 
tidligere skønnet, blandt andet vedrørende folkepension, efterløn, revali-
derings- og aktiveringsydelse.  
 Skønnet over indkomststigningen i 2005 er derimod sat op med 0,2 
pct.-enheder blandt andet som følge af en opjustering af stigningen i ind-
komstoverførslerne, herunder på grund af forhøjelsen af den supplerende 
pensionsydelse.  

                                                                                                                    
 
2 Alle indbetalinger til pensionsordninger fratrækkes med den her anvendte definition af 
husholdningernes disponible indkomst (jf. bilagstabel B.17). Derimod påvirkes livs-
indkomsten som udgangspunkt ikke af ændringer af SP-indbetalingerne (eller andre 
pensionsbidrag), fordi de indbetalte beløb (inkl. forrentning) udbetales efter pensione-
ringen. 
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Den samlede private sektors reale disponible indkomster og formue 
For den samlede private sektor ventes den reale disponible indkomst i 2004 
at stige endnu kraftigere end for husholdningerne, nemlig med 5,1 pct. 
(korrigeret, jf. tabel 3.1 og figur 3.1a og b.). Årsagen er blandt andet en 
stærk vækst i indtjeningen ved olie- og gasproduktionen i Nordsøen på 
grund af den højere oliepris. 
 
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. 

 
 I 2005 og 2006 ventes en afdæmpning af indkomststigningen i den 
private sektor til henholdsvis 2,8 og 1,9 pct. 

I begge år vil stigningen dermed ligesom i 2004 være større end for 
husholdningerne. En årsag til denne forskel er, at de overenskomstmæs-
sigt aftalte pensionsbidrag, der fratrækkes ved opgørelsen af husholdnin-
gernes disponible indkomst (men ikke ved opgørelsen af den samlede pri-
vate sektors indkomst), udgør en stigende andel af lønnen i hele perioden. 

For 2005 skyldes den hurtigere stigning i den samlede private sektors 
indkomst herudover en fortsat kraftig vækst i indtjeningen fra nordsøak-
tiviteterne. For 2006 spiller det en rolle, at udløbet af suspensionen af SP-
indbetalingerne vejer mindre for den samlede private sektor end for hus-
holdningerne. 

Den private sektors samlede nettoformue3, der spiller en rolle for ud-
viklingen i det private forbrug, skønnes at vise en kraftig, men aftagende 
real vækst på henholdsvis 5,3, 5,0 og 2,8 pct. igennem 2004, 2005 og 

                                                 
3 Opgjort ekskl. aktier, jf. note 3 til tabel 3.1. 
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2006, jf. tabel 3.1. Årsagerne er blandt andet en ret stærk stigning i ejen-
domspriserne, bilbestanden og virksomhedernes kapitalapparat. 

Formuens aftagende reale vækst i løbet af prognoseperioden afspejler 
især den ventede dæmpning af stigningen i huspriserne. 
  
Udviklingen i den reale disponible indkomst for typiske familier 
  
Lønmodtagerfamilier 
Typiske lønmodtagerfamilier skønnes i 2004 at opnå en kraftig vækst i den 
reale disponible indkomst på op til 5¾  pct., jf. tabel 3.3. 

Hovedårsagen er nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst (herunder 
beskæftigelsesfradraget) i 2004 fra begyndelsen af året og virkningen af 
Forårspakken. 

 
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 0,6 -0,1 
 -”- funktionærpar........... ............ 1,6 1,1 1,7 1,6 5,4 1,1 0,7 
Offentligt ansat par 1) ...... ............ 0,8 0,9 0,8 0,4 5,8 0,7 0,2 
Pensionistpar 2) ............... ............ 0,8 1,1 0,9 1,2 5,6 1,0 0,8 
Lejere:             
Privatansat timelønnet par ........... 0,9 1,4 0,8 0,4 3,5 0,5 0,0 
Enlig timelønnet, 35 pct. ledig..... 1,3 1,5 0,9 0,5 3,2 0,3 -0,1 
Enlig pensionist 2) ........... ............ 0,9 0,9 0,7 4,03) 0,8 0,5 0,4 
Faktisk gnst. for alle: 4)        
Beskæftigede lønmodtagere.......... 2,3 2,0 2,4 ... . . . 
Over 66-årige ................. ............ 2,1 2,5 1,2 ... . . . 

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) Lønudviklingen for offentligt ansatte i 2005 og 2006 er en beregningsteknisk 
forudsætning, jf. afsnit 4.3.  

2) Ekskl. stigende udbetalinger fra private pensionsordninger. 
3) 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. 

4) 1995-2002. Baseret på en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen. 
Kilde: Egne beregninger. 
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I beløb udgør forøgelsen af en privatansat, timelønnet parfamilies di-
sponible indkomst som følge af Forårspakken knap 6.000 kr. i 2004. In-
klusive virkningerne af skattenedsættelsen fra begyndelsen af året udgør 
indkomstforøgelsen 11.300 kr. 

I 2005 ventes stigningerne i lønmodtagerfamiliernes reale disponible 
indkomster at afdæmpes fra det høje niveau i 2004 til ½-1 pct., under-
støttet 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. 

I 2006 ventes lønmodtagerfamiliernes indkomststigning at blive af-
dæmpet til 0-¾ pct. på grund af det forudsatte bortfald af suspensionen af 
indbetalingerne til Særlig Pensionsopsparing.4 Ses væk herfra, er den ven-
tede indkomststigning i 2006 lidt større end i 2005 som følge af en større 
reallønsfremgang. 

I de tre år 2004-2006 er lønmodtagernes gennemsnitlige årlige ind-
komststigning væsentlig større end i perioden 1995-2003.  
  
Pensionister 
Den enlige pensionist fik en særlig stor stigning i den reale disponible ind-
komst i 2003 på 4 pct. som følge af den supplerende engangsydelse, idet 
pensionisten i regneeksemplet ikke har indkomst ud over folkepensionen. 
Fra 2004 modtager den enlige pensionist den maksimale supplerende 
pensionsydelse på 5.200 kr., der som omtalt forøges til 6.200 kr. i 2005. 
Indkomststigningen for den enlige pensionist er ¾ pct. i 2004 og ca. ½ 
pct. i både 2005 og 2006. Den supplerende pensionsydelse er skatteplig-
tig og indgår i beregningsgrundlaget for boligstøtten. 
 Som omtalt skønnes satsreguleringsprocenten i 2006 at blive 2,1 mod 
2,0 i 2005, hvilket i sammenhæng med den aftagende inflation indebærer 
en noget større real satsregulering i 2006 end i 2005 (jf. også fodnote 5). 

Pensionistparret får en betydelig indkomststigning i 2004 på 5½ pct. 
som følge af, at der i kraft af Forårspakken er sket en væsentlig reduktion 
af modregningen for indkomst ved beregning af den supplerende pensi-
onsydelse. Dermed er pensionister, der kun har supplerende indkomst i 
form af ATP, blevet berettigede til den supplerende pensionsydelse fra 
2004. 

I 2005, hvor den supplerede pensionsydelse forhøjes, skønnes pensio-
nistparret at få en indkomststigning på 1 pct. 

                                                 
4 Ændringer af SP-indbetalingerne påvirker ikke isoleret set livsindkomsten, fordi de er 
privat opsparing, jf. fodnote 2. 
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Forøgelsen i 2006, hvor den reale satsregulering som nævnt skønnes at 
blive højere end i 2005, ventes at blive ¾ pct. og dermed – ligesom for 
den enlige pensionist – større end for de privatansatte, timelønnede fami-
lier. 
  
Ændringer af skønnene for familietyperne i 2004 og 2005 
Skønnene over stigningen i den reale disponible indkomst i 2004 er  gen-
nemgående justeret op med godt ¼ pct.-enhed i forhold til augustredegø-
relsen som følge af blandt andet nedjusteringen af stigningen i forbruger-
priserne.5  
 I 2005 er skønnet over pensionisternes indkomststigning justeret op 
med omkring ½-¾ pct.-enhed som følge af forøgelsen af den supplerende 
pensionsydelse. 
 For lønmodtagerfamilierne er der sket en lille nedjustering af ind-
komststigningen i 2005, for så vidt angår arbejderne og de offentligt an-
satte, som følge af den højere forbrugerprisstigning. For funktionærfami-
lien er der sket en nedadgående revision af den forudsatte lønstigning. 
 
Udviklingen i de faktiske gennemsnit for de reale disponible indkomster  
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. 
 
 
 
 
 

                                                 
5 I familietypeberegningerne deflateres med forbrugerprisindekset ekskl. bolig, som 
skønnes at stige med henholdsvis 0,9, 1,9 og 1,6 pct. i 2004, 2005 og 2006, mens der i 
makroberegningerne i tabel 3.1 og 3.2 som angivet deflateres med den implicitte deflator 
for det private forbrug. 
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3.2. Det private forbrug 
Efter en stigning på 0,8 pct. i 2003 skønnes væksten i det private forbrug 
at tiltage til 3,5 pct. i indeværende år og 3,2 pct. i 2005, jf. tabel 3.4 og 
figur 3.2. Det er den højeste vækst i det private forbrug siden 1994. 
 
Tabel 3.4. Realvækst i det private forbrug og udvalgte1) underkompo-
nenter 

 2004 2005 2006 
 

2003 1992-
20032) 

2003 
Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

 Mia. kr. ------------------------ Realvækst i pct. ------------------------ 
Detailomsætning....... 241,8 2,1 2,4 3,9 3,4 3,9 4,0 2,4 
Heraf         
 - Fødevarer............... 73,3 0,4 0,2 1,1 0,0 1,5 1,5 1,1 
 - Nydelsesmidler ...... 36,7 0,4 4,3 6,0 2,0 3,0 3,0 1,5 
 - Ikke-varige varer ... 79,6 2,0 3,5 4,5 5,0 4,5 5,0 3,0 
 - Varige varer ........... 52,3 5,8 2,5 5,0 5,7 6,0 6,0 3,5 

Bilkøb ...................... 23,5 1,8 -14,8 20,0 33,0 8,0 11,0 2,0 
Øvrige tjenester ........ 162,6 1,0 -0,8 1,5 -0,2 2,0 1,5 1,5 
Bolig ........................ 144,7 0,6 1,4 1,2 1,3 1,1 1,3 1,1 
Andet........................ 86,6 2,5 3,9 5,5 4,9 3,2 3,3 2,6 
Forbrug i alt ............. 659,3 1,6 0,8 3,6 3,5 3,0 3,2 2,0 
Forbrug, ekskl. 
biler ......................... 635,7 1,6 1,6 3,0 2,3 2,8 2,8 2,0 
Forbrug, ekskl. 
bolig og inkl. 
bilydelser ................. 530,2 1,8 1,6 2,9 2,4 3,2 3,1 2,3 
Forbrugskvote, 
pct.3) ........................ 92,6 94,4 92,6 90,3 90,3 92,4 92,4 93,8 

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

2) Gennemsnitlig stigning i årene 1992-2003. 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, august 2004 er det private forbrug 
nedjusteret med 0,1 pct.-enhed i 2004, mens der er tale om en opjuste-
ring på 0,2 pct.-enheder i 2005. I 2006 skønnes væksten at aftage til 2,0 
pct., hvilket blandt andet skal ses i lyset af, at de forbrugsstimulerende 
effekter fra skattenedsættelserne aftager, og at udviklingen i de reale di-
sponible indkomster i husholdningerne forudses at være ret afdæmpet.  
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Figur 3.2. Det private forbrug 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Forbrugskvote og indkomstudvikling frem mod 2006 
Husholdningernes reale disponible indkomst ventes som nævnt at vokse 
ca. 4 pct. i 2004 (se tabel 3.1), blandt andet som følge af skattenedsættel-
serne, og bidrager således betydeligt til den kraftige forbrugsvækst i inde-
værende år. Husholdningernes kortsigtede forbrugskvote skønnes at falde 
knap 2 pct.-enheder i 2004, hvilket blandt andet skal ses i lyset af, at hus-
holdningerne kun forventes at bruge en del af skattenedsættelserne i 
2004, jf. figur 3.3a. Den samlede private sektors forbrugskvote er omtrent 
uændret i 2004, idet den reale disponible indkomst i den private sektor 
stiger 3,7 pct. og det reale forbrug skønnes at vokse 3,5 pct. jf. figur 3.3b.6 
 

                                                 
6 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. Forbrugskvote i husholdnin-
gerne 

Figur 3.3b. Formuekvote og forbrugskvote 
i private sektor  

88
90
92
94
96
98

100
102

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06
-4

-2

0

2

4

6

8

Forbrugskvote i husholdningerne
Ændring i det private forbrug (h.akse)

Pct. af disponibel indkomst Pct. 

Gennemsnit for 
forbrugskvote 

1980-2003

 

350

375

400

425

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06
67
69
71
73
75
77
79
81

Formuekvote i den private sektor
Forbrugskvote privat sektor (h.akse)

Pct. af disponibel indkomst Pct. af disponibel indkomst

 

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 forholdsvis kraftige forbrugsvækst i 2005 skal således ses i lyset af 
en stigende forbrugskvote i husholdningerne, eftersom der kun er udsigt 
til en moderat stigning i husholdningernes reale disponible indkomster på 
omkring 1 pct. i 2005. Husholdningernes forbrugskvote er i historisk 
perspektiv relativ lav i 2003 og 2004, jf. figur 3.3a. 

Forbrugsstigningen understøttes af gunstige formueforhold og lavt 
renteniveau, og af at en del af virkningen af den kraftige indkomststigning 
i 2004 først bliver omsat til øget forbrug med en vis forsinkelse.  

Formuekvoten, der er faldet gennem de senere år, skønnes at stige i 
både 2004, 2005 og 2006, hvilket blandt andet skal ses i lyset af den pæ-
ne stigningstakt i kontantprisen på enfamiliehuse, jf. figur 3.3b. Stignin-
gen i kontantprisen medfører en voksende boligformue, som ventes at øge 
forbrugstilbøjeligheden – specielt i 2005 og 2006.  

I 2006 skønnes forbrugskvoten i husholdningerne at stige yderligere og 
derved nå tæt på sit historiske gennemsnit, hvilket indebærer en skønnet 
vækst i det samlede forbrug på 2,0 pct. Ligesom i 2005 understøttes for-
bruget i 2006 af stigningen i formuekvoten og fortsat gunstige rente- og 
finansieringsvilkår for husholdningerne.  
 
Husholdningernes låntagning og finansielle forhold 
Siden starten af 1990´erne er værdien af husholdningernes boligformue 
(brutto) fordoblet. Låntagningen er også steget, og husholdningernes fi-
nansielle nettogæld er øget markant, jf. figur 3.4b. Stigningen i hushold-
ningernes finansielle nettogæld afspejler i nogen grad, at pensionsformuen 
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efter skat er øget markant i 1990’erne, således at den i dag udgør omkring 
50 pct. af BNP. Desuden omfatter oplysningerne om den finansielle net-
togæld ikke husholdningernes frie aktiebeholdninger.  

Husholdningernes rentebyrde måler, hvor stor en del af den disponible 
indkomst, der bruges til at betale renteudgifter og er dermed et mål for, 
hvor økonomisk sårbare husholdningerne er overfor ændringer i renten. 
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 2003 ikke væsentligt over gennemsnittet fra 1980-2003, jf. figur 
3.4a. 
 
Figur 3.4a. Rentebyrde og finansiel netto-
gæld i husholdningerne i pct. af disponi-
bel indkomst 

Figur 3.4b. Husholdningernes finansielle 
nettogæld i pct. af boligformue 
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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 mv. 
(netto) 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. 
 
Det højere niveau for den finansielle nettogæld og den stigende andel 

af rentetilpasningslån betyder, at husholdningernes økonomi kan være 
blevet mere følsom over for renteændringer. Husholdningernes valgmu-
ligheder ved låneomlægninger er dog samtidig væsentlig forøget i forhold 
til tidligere, efter at rentetilpasningslånene (og de afdragsfrie lån) er 
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kommet til. Det giver flere handlemuligheder i forhold til udsving i ren-
teniveauet. 

Konverteringsaktiviteten i 3. kvartal aftog noget i forhold til det høje 
niveau i 1. halvår, men udbredelsen af de afdragsfrie lån går stadig stærkt 
og vil understøtte forbrugsvæksten i prognoseperioden, jf. figur 3.5a-b 
samt Økonomisk Redegørelse, maj 2004, boks 3.2. 
 
Figur 3.5a. Bruttonyudlån i ejerboliger og 
fritidshuse, 1992k1-2004k2 

Figur 3.5b. Førtidige indfrielser i ejerboli-
ger og fritidshuse, 1994k1-2004k3 
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Anm.: I figur 3.5a refererer ffr. og rtl. til fastforrentede lån henholdsvis rentetilpas-
ningslån. I figur 3.5b svarer byggerenten til renten på 1-årige rentetilpasningslån. 
Statistikken for førtidige indfrielser fordelt på ejendomskategorier starter i 1994. 

Kilde: Realkreditrådet, Nationalbanken og egne beregninger. 
 
I slutningen af 3. kvartal 2004 udgjorde de afdragsfrie lån ca. 17 pct. 

af den samlede udestående lånemasse til ejerboliger og fritidshuse, og den 
nye lånetype har således på blot 1 år vundet stor udbredelse, jf. figur 3.5a.  

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 til 
at understøtte forbrugsvæksten. 

 
Den aktuelle udvikling 
Det foreløbige nationalregnskab for 3. kvartal viste en real vækst i forbru-
get i forhold til 2. kvartal på 1,0 pct. efter en stigning på 0,7 pct. i 2. 
kvartal og 0,3 pct. i første kvartal (sæsonkorrigeret). Det reale forbrug er i 
årets første tre kvartaler 3,7 pct. større end i samme periode sidste år. 
Nominelt er væksten 4,8 pct. – eller ca. 24 mia. kr.  

Det er specielt de konjunkturfølsomme forbrugsgoder som biler, hvi-
devarer, møbler mm. som har trukket fremgangen i det private forbrug. 
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Men også et stadigt større forbrug af telekommunikationsydelser (bla. 
mobiltelefoni) bidrager til fremgangen.  

 
Detailomsætning, forbrugertillid og bilsalg 
Forbrugertilliden steg i månederne efter annonceringen af Forårspakken, 
jf. figur 3.7a. I forhold til lavpunktet i april sidste forår er forbrugertilli-
den således steget med over 12 point til ca. 7 i november, og man skal 
tilbage til tiden inden Pinsepakken for at finde et højere niveau for for-
brugertilliden.  
 
Figur 3.7a. Forbrugertillid Figur 3.7b. Detailomsætningsindeks 
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Anm.: Sæsonkorrigeret.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Fra maj-juli til august-oktober i år er mængdeindekset for detailom-
sætningen steget 2,6 pct. efter sæsonkorrektion, jf. figur 3.7b. 

For hele 2004 skønnes en vækst i det samlede forbrug af detailhandels-
varer på ca. 4 pct., jf. tabel 3.4. Den mest konjunkturfølsomme del af 
detailforbruget skønnes at vokse med 4½-5 pct. i 2004, mens den mindst 
konjunkturfølsomme del, som består af fødevarer, kun skønnes at vokse 
godt 1 pct., jf. tabel 3.4.  

Antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne er steget næ-
sten uafbrudt siden foråret 2003 og ligger nu ca. 40 pct. højere end lav-
punktet i april 2003 (sæsonkorrigeret), jf. figur 3.8a. Udviklingen afspej-
ler formentlig delvist indhentning efter en periode i begyndelsen af 2003 
med et meget lavt antal af nyregistreringer. Bilsalget har imidlertid udvik-
let sig meget stærkt over sommeren og udviklingen ser ud til at forsætte 
året ud, hvorefter der imødeses en mere afdæmpet udvikling gennem 
2005 og 2006, blandt andet pga. højere usercost som følge af stigende 
benzin- og oliepriser, jf. figur 3.8b.  
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Figur 3.8a. Bilkøb i husholdningerne  Figur 3.8b. 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. 
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3.3. Boligmarkedet 
 
Kontantprisen 
Kontantprisen for enfamiliehuse er skønsmæssigt steget med 6,7 pct. i 
2004 og ventes at stige med 5,0 pct. i 2005 og 3,0 pct. i 2006, jf. figur 
3.9a. I forhold til augustredegørelsen er der tale om en opjustering af den 
skønnede årsstigningstakt for kontantprisen på 1,7 og 2,5 pct.-enheder i 
henholdsvis 2004 og 2005. 

Efter mere moderate stigningstakter i 2002 og 2003 på omkring 3½ 
pct. er kontantprisen steget forholdsvist kraftigt i indeværende år. Ifølge 
Realkreditrådet er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og 
rækkehuse således øget med gennemsnitligt 6,5 pct. i de første tre kvarta-
ler af 2004 i forhold til samme periode året før. 
 
Figur 3.9a. Årsstigningstakten i kontant-
prisen for enfamiliehuse 

Figur 3.9b. Korte og lange obligationsren-
ter 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion for kontantprisen i figur 3.9a. De stiplede linjer i figur 

3.9a angiver årsniveauer for stigningstakten. I figur 3.9b er vist Realkreditrådets 
gennemsnitlige mål for den lange og korte rente for realkreditobligationer i dan-
ske kroner. 

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

Forøgelsen af stigningstakten afspejler bl.a. den store fremgang i hus-
holdningernes reale disponible indkomster i 2004, som medvirker til at 
understøtte boligefterspørgslen og dermed kontantprisudviklingen. Desu-
den holder fortsat favorable vilkår for finansiering af ejerboliger hånden 
under boligefterspørgslen. Renten på fastforrentede realkreditlån og rente-
tilpasningslån har således ligget på et særdeles lavt niveau gennem hele 
2003 og den forløbne del af 2004, jf. figur 3.9b. Opjusteringen af skønnet 
for kontantprisen i indeværende år skal delvist ses i lyset af, at de tidligere 
forventede stigninger i de korte og lange renter i andet halvår 2004 indtil 
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videre er udeblevet. Endvidere kan det ikke udelukkes, at den stigende 
udbredelse af realkreditlån med afdragsfrihed har bidraget til de relativt 
kraftige prisstigninger på enfamiliehuse gennem 2004. 

Med udgangspunkt i den forventede udvikling i renter og disponible 
indkomster skønnes en afdæmpning af stigningstakten i kontantprisen for 
enfamiliehuse i 2005. Renten på både fast- og variabelt forrentet realkre-
dit ventes således at stige fra 2004 til 2005. Den forudsatte stigning i ren-
terne er dog noget mindre end i august, hvilket medvirker til opjusterin-
gen af kontantprisskønnet i 2005. Endvidere aftager  væksten i hushold-
ningernes reale disponible indkomster betydeligt i 2005 sammenlignet 
med den kraftige fremgang i 2004. Dertil kommer, at et eventuelt opad-
gående pres på kontantprisudviklingen som følge af introduktionen af 
afdragsfrie lån vil aftage i takt med, at udbredelsen af den nye lånetype når 
et naturligt leje. 

De danske renter ventes at stige videre ind i 2006 i takt med, at de 
forudsatte pengepolitiske stramninger i euroområdet implementeres. I 
lyset heraf og den skønnede beskedne udvikling i husholdningernes reale 
disponible indkomster i 2006 vurderes en yderligere afdæmpning af stig-
ningstakten i kontantprisen i 2006. Stigningstakten i boligpriserne vurde-
res dog fortsat at overstige forbrugerprisinflationen. 

 
Boliginvesteringerne 
Boliginvesteringerne er steget markant gennem de senere år. Fremgangen 
er forsat i den forløbne del af 2004, og der skønnes en stigning i boligin-
vesteringerne på 5,0 pct. i indeværende år, jf. figur 3.10a. Sammenlignet 
med augustvurderingen er der tale om en opjustering på 2,0 pct.-enheder. 
I 2005 ventes et mindre fald i boliginvesteringerne på 2,0 pct., hvilket er 
uændret i forhold til tidligere. Boliginvesteringerne skønnes at stige med 
1,0 pct. i 2006. 

Det støttede boligbyggeri har bidraget betydeligt til fremgangen i bo-
liginvesteringerne i 2002 og 2003. I begge år er der således påbegyndt 
over 12.000 støttede boliger, hvilket i et historisk perspektiv er et ekstra-
ordinært højt påbegyndelsesomfang, jf. figur 3.10b. Kommunernes til-
skyndelse til at igangsætte nybyggeri af almene boliger skal bl.a. ses i lyset 
af de lempelige finansieringsvilkår for alment boligbyggeri gennem de 
senere år. Grundkapitalindskuddet, som udgør kommunernes andel af 
finansieringen af almene boliger, har således været nedsat fra 14 pct. til 7 
pct. siden 15. juni 2001. Desuden har kommunerne i flere perioder haft 
mulighed for at lånefinansiere grundkapitalindskuddet. 
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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 opjusteres erfaringsmæssigt betydeligt som følge af for-
sinkede 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 andelsboliger, dvs. 
ekskl. støttede private boliger. 

Kilde: Danmarks Statistik og Socialministeriet. 
 

Antallet af tilsagn og påbegyndelser inden for det støttede boligbyggeri 
har været aftagende gennem den forløbne del af 2004, og påbegyndelses-
omfanget ventes at stabilisere sig på 8-10.000 støttede boliger i 2005 og 
2006, jf. tabel 3.5. I forhold til årene forud for perioden 2002-03 er der 
dog tale om et fortsat højt påbegyndelsesomfang. På trods af faldet i an-
tallet af påbegyndelser gennem 2004 skønnes det støttede boligbyggeri at 
bidrage positivt til stigningen i boliginvesteringerne i 2004, bl.a. fordi 
igangsætningen af de mange støttede boliger i 2003 giver udslag i afledte 
aktivitetsvirkninger ind i 2004, idet de gennemsnitlige byggetider for 
støttet boligbyggeri ligger på omkring et år. Desuden er fremrykningen af 
investeringer i Forårspakken med til at understøtte aktiviteten inden for 
det støttede boligbyggeri i 2004 og især i 2005. Den skønnede tilbage-
gang i det samlede antal påbegyndelser inden for det støttede boligbyggeri 
ventes dog at bidrage til det svage fald i boliginvesteringerne i 2005. Ti-
mingen af det ventede fald i aktiviteten er dog vanskeligt at fastslå med 
stor præcision, da der er stor variation i byggetiderne. 
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Tabel 3.5. Antal påbegyndelser inden for det støttede boligbyggeri 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 -------------------- Antal påbegyndte boliger ------------------- 
Almene familieboliger ................ 2.200 4.700 4.200 2.300 2.150 2.400 
Almene ungdomsboliger............. 800 1.000 900 700 650 500 
Almene ældreboliger................... 3.500 5.900 6.200 3.450 2.800 3.000 
Selvejende ældreboliger............... - 50 100 150 200 200 
Handicapboliger......................... - - - 250 300 300 
Private andelsboliger................... 950 700 1.150 850 600 - 
Private ungdomsboliger .............. - - - 150 1.550 800 
Private udlejningsboliger ............ - - - 500 1.800 800 
Støttet boligbyggeri, i alt ............ 7.450 12.350 12.550 8.350 10.050 8.000 
- Heraf sfa. regeringsinitiativer .... - 5.300 4.900 3.100 2.850 1.800 
 

Anm.: Antallet af påbegyndelser er for perioden 2001-03 baseret på de faktiske påbe-
gyndelsestal. 

Kilde: Socialministeriet. 
 
Efter markante prisstigninger på ejerboligmarkedet gennem det seneste 

årti vurderes kontantprisen på eksisterende boliger at ligge over investe-
ringsprisen, jf. figur 3.11a. Det synes således profitabelt for private at 
bygge boliger. I lyset heraf forventes en fremgang i det private ikke-
støttede boligbyggeri gennem hele prognoseperioden.7 

Den fortsat pæne fremgang i boligbyggeriet afspejles også i indikato-
rerne for boligbyggeriet. Både indikatoren for ordrebeholdningen for bo-
ligbyggeriet og den sammensatte konjunkturindikator for bygge- og an-
lægssektoren har vist en klart opadgående tendens siden første halvår 
2003, jf. figur 3.11b. 
 

                                                 
7 Manglen på egnede byggegrunde til enfamiliehuse mv. – navnlig i hovedstadsområdet 
– kan dog presse det samlede kontantprisindeks i vejret, uden det af den grund vil give 
anledning til en væsentlig forøgelse af det private boligbyggeri. 
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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  
De samlede erhvervsinvesteringer er skønsmæssigt steget med 4,0 pct. i 
indeværende år, mens stigningstakten ventes at tiltage til 4,8 pct. i 2005, 
jf. tabel 3.6. I forhold til vurderingen i august er der tale om en opjuste-
ring på 0,8 pct.-enheder i 2004 og en marginal nedjustering på 0,2 pct.-
enheder i 2005. Erhvervsinvesteringerne skønnes at vokse med 4,4 pct. i 
2006. Samlet set ventes erhvervsinvesteringerne således at give et markant 
bidrag til den samlede efterspørgsel i alle tre år. 
 
Tabel 3.6. Private erhvervsinvesteringer 
  

2003 
Gnst. 
90-03 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 Mia. 95-kr. ------------- Årlig realvækst i pct. ------------
Samlede erhvervsinvest. ......... 208,1 6,8 4,0 4,8 4,4 
- heraf materiel ..................... 161,0 8,8 4,3 5,0 4,0 
- heraf bygninger og anlæg .... 46,9 2,2 3,0 4,0 6,0 
Konjunkturfølsomme inv. 1)... 165,7 8,5 5,5 6,4 5,9 
- heraf materiel ..................... 136,0 8,8 5,7 6,5 5,2 
- heraf bygninger og anlæg .... 29,6 7,5 4,8 6,2 9,0 
Særlige investeringer 2) ........... 42,4 2,1 -1,8 -2,1 -2,0 

1)  Fortrinsvis byerhvervenes investeringer. 
2)  Fortrinsvis investeringer i energisektoren, transport og kommunikation. 
Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger og skøn. 
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Niveauet for de samlede erhvervsinvesteringer (sæsonkorrigeret) er op-
revideret en smule i første kvartal 2004. Desuden steg erhvervsinvesterin-
gerne (sæsonkorrigeret) med 4,9 pct. fra første til andet kvartal 2004, 
hvilket er en noget kraftigere stigning end lagt til grund i augustvurderin-
gen. Fremgangen dækker over en pæn stigning i materielinvesteringerne, 
som mere end opvejer et fortsat fald i bygge- og anlægsinvesteringerne. 
De foreløbige og usikre tal for tredje kvartal viser en fortsat stigning i 
materielinvesteringerne, mens bygge- og anlægsinvesteringerne er faldet. 

Den skønsmæssige fremgang i materielinvesteringerne i indeværende 
år understøttes af gunstige finansieringsforhold for virksomhederne som 
følge af det meget lave renteniveau, samt vækst i udlandet.  

En række indikatorer for materielinvesteringerne er styrket siden vur-
deringen i august. Investeringsgodeindustriens ordreindgang fra hjem-
memarkedet er således steget med godt 20 pct. i tredje kvartal 2004, jf. 
figur 3.12a. Desuden har importen af maskiner og andet kapitaludstyr 
vist en klar opadgående tendens gennem andet halvår 2003 og de første 
tre kvartaler i 2004, jf. figur 3.12b. 

 
Figur 3.12a. Omsætning og ordreindgang 
i investeringsgodeindustrien 

Figur 3.12b. Import af investeringsgoder 
og materielinvesteringer ekskl. skibe og fly
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Anm.: Sæsonkorrigerede tal. I figur 3.12a. er serierne opgjort i løbende priser. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Fremgangen i materielinvesteringerne i indeværende år og 2005 un-

derstøttes også af stigende kapacitetsudnyttelse i industrien, jf. figur 
3.13a. Industriens ændringer i investeringsplaner har været positiv (målt i 
nettotal) og stigende gennem hele 2004 – mod at have været negativ gen-
nem stort set hele perioden 2001-03. 

Indikatorerne for erhvervsbyggeriet peger generelt i nedadgående ret-
ning. Efter en pæn stigning i det påbegyndte erhvervsbyggeri i andet halv-
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år 2003 faldt påbegyndelsesomfanget i de tre første kvartaler 2004, jf. 
figur 3.13b. Konjunkturfremgangen siden tredje kvartal 2003 synes såle-
des ikke at have øget erhvervsbyggeri i nævneværdig grad. Det stagneren-
de erhvervsbyggeri kan delvist tilskrives et fortsat højt antal ledige er-
hvervsbygninger, jf. lokalestatistikken fra Ejendomsforeningen Danmark. 
Navnlig antallet af store kontorlokaler over 2.000 kvadratmeter, som står 
ledige,  er højt, mens antallet af ledige kontorlokaler under 1.000 kva-
dratmeter har været svagt faldende. I takt med den fortsat positive udvik-
ling i produktion og beskæftigelse fremadrettet vurderes antallet af ledige 
erhvervsbygninger at falde. Det vil betyde et opadgående pres på udlej-
ningspriserne, hvilket formentlig vil stimulere erhvervsbyggeriet. Frem-
gangen i erhvervsbyggeriet er dog udskudt en smule i forhold til vurde-
ringen i august. 

 
Figur 3.13a. Industriens produktionska-
pacitet og investeringsplaner 

Figur 3.13b. Påbegyndt erhvervsbyggeri 
og konjunkturfølsomme byggeinvesterin-
ger 
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Anm.: Sæsonkorrigerede tal. I figur 3.13a. viser serierne produktionskapacitet og inve-
steringsplaner afvigelserne fra seriernes respektive middelværdier. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Det er vurderingen, at den stigende kapacitetsudnyttelse, som afspejles 

i outputgabet igennem prognoseperioden, vil tilskynde virksomhederne 
til at foretage yderlige investeringer. Investeringskvoten ventes således 
øget gennem 2004 og 2005 i takt med stigningen i outputgabet, jf. figur 
3.14a og b.  
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Figur 3.14a. Investeringskvote i den priva-
te sektor og outputgab 

Figur 3.14b. Investeringskvoter i den 
private sektor 
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Anm.: Investeringskvoterne er i løbende priser og angiver investeringerne i den private 
sektor i forhold til bruttoværditilvæksten. 

Kilde: ADAM’s databank, egne beregninger og skøn. 
 
Finansieringsforholdene for virksomhederne ventes fortsat at være for-

holdsvist gunstige på trods af den forudsatte stigning i bankernes udlåns-
rente fremadrettet. Rentestigningen er dog mindre kraftig end lagt til 
grund i augustvurderingen. 
 
3.5. Udenrigshandel, betalingsbalance og udlandsgæld 
Det internationale opsving har i 2004 foreløbig været kraftigere end vur-
deret i Økonomisk Redegørelse, august 2004. Dette gør sig gældende både i 
euroområdet, USA og Japan. Således vurderes den globale vækst nu høje-
re i 2004 end i 2005 og 2006 og markedsvæksten for industrieksporten 
vurderes i 2004 at blive på 7¾ pct. faldende til 7 pct. i 2006. 

Trukket af den høje globale vækst voksede eksporten med 5,4 pct. i 2. 
kvartal 2004, mens eksporten i 3. kvartal, ifølge de seneste (foreløbige) 
nationalregnskabstal, faldt 1,7 pct. I 2004 ventes eksporten af varer og 
tjenester at stige med 5,6 pct., svarende til en opjustering på 2,5 pct. en-
heder i forhold til vurderingen i augustredegørelsen, jf. tabel 3.7. Eksport-
væksten ventes i takt med den lavere internationale vækst i 2005 og 2006 
at aftage til henholdsvis 5,4 pct. og 4,9 pct. 

Importen af varer og tjenester voksede med 5,8 pct. i 2. kvartal og 3,4 
pct. i 3. kvartal. Næret af høj vækst i investeringer og privatforbrug, men 
også industrieksporten, som har et betydeligt importindhold, ventes im-
porten i 2004 at stige med 7,6 pct. Det er en opjustering på 3,3 pct.-
enheder siden august. I takt med mere afdæmpet fremgang i efterspørgs-
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len i 2005 og 2006 ventes væksten i importen at falde til henholdsvis 6,1 
pct. og 5,0 pct. 

 
Tabel 3.7 Eksport- og importvækst, pct. 
 2003 2004 2005 2006 
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
Eksport  0,0 3,1 5,6 5,1 5,4 4,9 
Import -0,6 4,3 7,6 5,4 6,1 5,0 
Vækstbidrag  0,3 -0,4 -0,6 0,1 -0,1 0,1 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Nettoeksportens bidrag til BNP-væksten ventes i 2004 at udgøre -0,6 

pct.-enheder. Først i 2006 giver nettoeksporten et positivt bidrag til BNP-
væksten. 

Overskuddet på vare- og tjenestebalancen ventes i 2004 at udgøre 92 
mia. kr. og skønnes i 2005 og 2006 øget til henholdsvis 97½ og 102 mia. 
kr. Årsagen til det ventede stigende overskud skal findes i et stigende byt-
teforhold, delvist som konsekvens af højere olieprisstigninger. 

Som konsekvens af det stigende overskud på vare- og tjenestebalancen 
ventes, bortset fra 2004, tiltagende overskud på betalingsbalancens løben-
de poster. Således ventes betalingsbalanceoverskuddet i 2004 at falde om-
trent 3 mia. kr. til 43 mia. kr. og herefter at stige til 46½ mia. i 2005 og 
53½ mia. kr. i 2006, svarende til henholdsvis 3,0 pct., 3,0 pct. og 3,4 pct. 
af BNP. Udlandsgælden (udlandets nettofordringer på Danmark) ventes 
hermed, inklusive skønnede værdireguleringer, reduceret til 1½ pct. af 
BNP ultimo 2006. 
 
Udviklingen i eksporten 
Industrieksporten har været stigende siden slutningen af 2003 og i 2004 
ventes væksten i industrieksporten at udgøre 6 pct., som følge af høj in-
ternational vækst, jf. figur 3.15a. Forventningen om kraftig vækst i indu-
strieksporten støttes af stigende beholdning af eksportordrer siden slut-
ningen af 2003. I takt med faldende international vækst ventes fald i in-
dustrieksportvæksten til henholdsvis 5½ pct. og 5 pct. i 2005 og 2006. 
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Figur 3.15a. Eksport af industrivarer Figur 3.15b. Eksport af søtransport 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Den høje internationale vækst har også indebåret kraftig vækst i søtrans-
porten i den forløbne del af 2004, jf. figur 3.15b. For hele 2004 ventes en 
vækst på 9 pct., faldende i 2005 og 2006 til henholdsvis 8 pct. og 6½ pct. 

Væksten i industrieksporten ventes i 2004 ikke helt så høj som eks-
portmarkedsvæksten. Således forventes i 2004 tab af markedsandele for 
industrieksporten, dog af noget mindre omfang end i 2003. En del af 
forklaringen på tabet af markedsandele skal sandsynligvis findes i svækket 
konkurrenceevne, grundet en kraftigere lønudvikling i Danmark end i 
udlandet og den svagere dollar, som har medført en stigende effektive 
kronekurs, jf. tabel 3.8. Endelig skal tabet i 2003 ses i sammenhæng med 
marksandelsgevinster i perioden op til 2003.   

Konkret er den svagere dollar sandsynligvis en del af forklaringen på, 
at vareeksporten til USA har været faldende. Eksporten er også faldet til 
Japan, sandsynligvis også i nogen grad som følge af yen’ens svækkelse over 
for kronen (euroen). Faldet i eksporten til USA mere end opvejes dog af 
stigende eksport til EU-landene, herunder til Tyskland, Sverige og Stor-
britannien. Også til Kina (inkl. Hong Kong) har vareeksporten udvist 
vækstrater over gennemsnittet. 

I 2005 og 2006 ventes fortsat tab af markedsandele og lønkonkurren-
ceevne, for lønkonkurrenceevnen dog i aftagende grad. 
 



Kapitel 3 – Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

Økonomisk Redegørelse  December 2004 95

 

Tabel 3.8. Udviklingen i markedsandele og lønkonkurrenceevne  
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 ------------------------------ Stigning, pct. --------------------------

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

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

Vareeksporten ventes i 2004 at vokse 5,3 pct. faldende til 4,7 pct. og 
4,4 pct. i 2005 og 2006, jf. figur 3.16a. Ligesom industrieksporten ventes 
energieksporten med vækstrater i 2004-2006 på henholdsvis 6,5 pct., 5 
pct. og 4,5 pct. at vokse hurtigere end den samlede vareeksport, mens 
landbrugseksporten ventes at udvise lavere vækst. 

Tjenesteeksporten skønnes i 2004 øget med 6,4 pct., drevet af frem-
gang for søtransport og øvrige tjenester, ekskl. turisme. Grundet stigende 
forventet turisteksport i 2005 skønnes væksten i den samlede tjenesteeks-
port i 2005 øget til 7,5 pct. for i 2006 at aftage til 6,1 pct., jf. figur 3.16b. 
På trods af en ventet stigning igennem året på 5 pct. skønnes turistekspor-
ten i 2004 at falde 3 pct. på årsniveau. I 2005 og 2006 ventes vækst i tu-
risteksporten på henholdsvis 5 pct. og 4 pct. 

Væksten i den samlede eksport ventes i 2004 at blive på 5,6 pct. fal-
dende til henholdsvis 5,4 pct. og 4,9 pct. i 2005 og 2006. 
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Importen 
I 2004 ventes høj vækst i industriimporten, som følge af forventningen 
om relativt kraftige stigninger i privatforbrug og investeringer. Væksten i 
industriimporten ventes i 2004 at blive på 9,3 pct. faldende til henholds-
vis 7,2 pct. og 5,7 pct. i 2005 og 2006. 

Den samlede vareimport skønnes i 2004, 2005 og 2006 at vokse med 
henholdsvis 8,3 pct., 6,3 pct. og 5,4 pct., jf. figur 3.17a. Modsat vareeks-
porten er vareimporten fra lande uden for EU steget hurtigere end fra 
EU-lande. Særligt kraftigt er vareimporten steget fra Kina (og andre asia-
tiske lande), mens vareimporten fra USA også er steget betydeligt. Begge 
dele skal sandsynligvis ses i sammenhæng med den svækkede dollar (den 
kinesiske centralbank fører fastkurspolitik over for dollaren). Samtidig 
modgås underskud over for Kina på handelsbalancen af overskud på tje-
nestebalancen, således at den samlede handel med Kina giver overskud i 
dansk favør.  

Som følge af relativt høj vækst i de disponible indkomster  ventes dan-
ske turisters forbrug i udlandet (turistimport) igennem 2004 at stige med 
9,1 pct. Grundet et lavt niveau i starten af året medfører dette dog kun en 
årsstigningstakt på 1 pct. I 2005 og 2006 skønnes turistimporten at stige 
med henholdsvis 5 pct. og 4 pct. 

Tjenesteimporten ventes i 2004, 2005 og 2006 at stige henholdsvis 5,0 
pct., 5,6 pct. og 3,3 pct., jf. figur 3.17b. I 2004 og 2005 ventes bidraget 
primært at komme fra skønnet høj vækst i søtransport og øvrige tjenester, 
ekskl. turisme. 

Den samlede import af varer og tjenester skønnes i 2004 at vokse med 
7,6 pct. I 2005 og 2006 ventes med henholdsvis 6,1 pct. og 5,0 pct. lave-
re importstigninger. 

 



Kapitel 3 – Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

Økonomisk Redegørelse  December 2004 97

 

Figur 3.16a. Eksport og import af varer Figur 3.16b. Eksport og import af tjene-
ster 
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Kilde:  ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgælden 
Overskuddet på vare- og tjenestebalancen skønnes i 2004 at udgøre 92 
mia. kr. og ventes i 2005 og 2006 øget til henholdsvis 97½ og 102 mia. 
kr., jf. tabel 3.9. Dermed ventes vare- og tjenestebalanceoverskuddet at 
udgøre 6,4 pct. af BNP i både 2005 og 2006. Den skønnede stigning i 
overskuddet kan henføres til et stigende bytteforhold, herunder forårsaget 
af stigende energipriser. Først i 2006 ventes den reale udvikling i netto-
eksporten at bidrage til øget overskud. Især stigende nettoeksport af ener-
givarer, søtransport og øvrige tjenester ventes at forbedre vare- og tjene-
stebalancen. 
 I 2004 ventes et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 43 
mia. kr., et fald på omtrent 3 mia. kr. i forhold til 2003. Overskuddet på 
de løbende poster ventes i 2005 og 2006 at stige til henholdsvis 46½ og 
53½ mia. kr., svarende til henholdsvis 3,0 og 3,4 pct. af BNP, jf. tabel 
3.8. Dette kan primært henføres til udviklingen i overskuddet på vare- og 
tjenestebalancen. Nettoformueindkomsten til udlandet, som primært 
består af nettorenter og –udbytter til udlandet, ventes fremadrettet at 
udvise en faldende tendens. Således ventes rentebetalingerne mindsket 
nogenlunde i takt med den faldende udlandsgæld (Danmarks nettopassi-
ver over for udlandet), mens de højere oliepriser omvendt øger nettoud-
bytterne til udlandet i 2004 og 2005 grundet det relativt store udenland-
ske ejerskab af Nordsøproduktionen (ca. 60 pct.).  
 Som følge af overskuddene på betalingsbalancens løbende poster gen-
nem 1990erne, har udlandsgælden været faldende – fra et toppunkt i 
1988 på 38½ pct. af BNP – til 13 pct. af BNP i 2003. Nettoformueind-
komsten til udlandet er også faldet og udgjorde i 2003 1¼ pct. af BNP. 
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Udlandsgældens implicitte forrentning i 2003 udgør dermed i underkan-
ten af 8 pct., hvilket er næsten det dobbelte af det nuværende (gennem-
snitlige) renteniveau. Dette skyldes blandt andet forskellig sammensæt-
ning af aktiver og passiver, jf. boks 3.1.  
 
Tabel 3.9. Betalingsbalancens løbende poster 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 --------------------------------  Mia. kr.  -------------------------------
Handelsbalancen .......... 35,2 40,9 48,1 45,8 52,8 47,4 45,7 41,3
- Landbrugsvarer .......... 38,3 40,3 45,6 41,6 38,6 39,6 40,6 41,8
- Energivarer ................ 3,8 8,0 5,0 8,1 8,5 11,1 13,1 9,1
- Industrivarer .............. -9,6 -6,3 1,3 2,1 10,4 2,2 -2,5 -3,2
- Andre varer ................ 2,7 -1,2 -3,8 -6,1 -4,6 -5,5 -5,4 -6,3
Tjenestebalancen.......... 22,6 35,3 37,4 31,1 38,6 44,6 51,8 60,6
- Turister...................... 0,0 1,3 2,3 1,7 0,4 -0,7 -0,8 -0,8
- Søtransport ................ 13,2 22,2 19,6 19,6 21,4 25,4 29,4 34,4
- Øvrige........................ 9,4 11,8 15,5 9,8 16,8 20,0 23,1 27,1
Vare- og tjenestebal. .... 57,8 76,2 85,5 76,9 91,4 92,0 97,4 102,0
Do. i pct. af BNP ......... 4,8 6,0 6,5 5,7 6,5 6,3 6,4 6,4
Formueindk., netto ..... -18,1 -32,9 -24,6 -24,0 -16,5 -19,0 -20,0 -16,0
EU-betalinger, netto..... -2,0 -3,7 -2,8 -5,6 -5,3 -6,3 -6,3 -7,4
Andre løbende overf.  -16,5 -21,0 -18,0 -16,3 -23,1 -23,6 -24,8 -25,2
Løbende poster, i alt..... 21,2 18,6 40,1 30,4 45,9 43,2 46,4 53,4
Do. i pct. af BNP ......... 1,8 1,5 3,0 2,2 3,5 3,0 3,0 3.4

Kilde:  ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 Siden augustvurderingen er udlandsgælden i 2003 revideret 37 mia. 
kr. ned og udgør således ultimo 2003 181¼ mia. kr., svarende til 13 pct. 
af BNP, jf. tabel 3.10. Inklusive forventede værdireguleringer ventes ud-
landsgælden i kraft af overskud på betalingsbalancen nedbragt til 1½ pct. 
af BNP ultimo 2006. For 2004 tyder oplysninger om udlandsgælden ul-
timo 2. kvartal på svagt opadgående værdireguleringer. I 2005 og 2006 
ventes stigende renter og aktiekurser at medføre kursreguleringer i dansk 
favør.  
 



Kapitel 3 – Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

Økonomisk Redegørelse  December 2004 99

 

Tabel 3.10. 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 30,4 45,9 43,2 46,4 53,4
Do. i pct. af BNP ....... 1,8 1,5 3,0 2,0 3,3 3,0 3,0 3,4
Ulandsgæld, ultimo .... 152,1 217,8 228,5 241,1 181,2 143,0 85,7 23,2
Do. i pct. af BNP ....... 12,6 17,0 17,3 17,7 13,0 9,8 5,6 1,5
Værdireguleringer....... -111,6 84,4 50,8 43,0 -14,0 5,0 -11,0 -9,0

Anm.: Udlandsgælden opgøres som udlandets nettofordringer på Danmark. 
Kilde:  ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 I forhold til udviklingen i udlandsgælden har ikke kun saldoen på 
betalingsbalancens løbende poster betydning. Således har perioden siden 
1979, og især efter 1989, budt på markante kursreguleringer i udlandets 
favør. Havde kursreguleringerne akkumuleret set siden 1970 været neu-
trale ville udlandsgælden ultimo 2003 have været elimineret, jf. boks 3.1. 
 
Boks 3.1. Udlandsgældens implicitte forrentning og sammenhængen 
mellem betalingsbalancen og udlandsgælden 

Udlandsgælden (nettopassiverne over for udlandet) har været faldende igennem 1990erne 
til 181 mia. kr. i 2003, svarende til 13 pct. af BNP, jf. figur a. Det forhold, at gælden er 
faldet, dækker imidlertid over, at de samlede aktiver og passiver er steget med henholdsvis 
en faktor 4 og 2½ i perioden 1991-2003. Således udgjorde de samlede aktiver og passiver i 
2003 henholdsvis lidt over 2.300 mia. kr. og lidt under 2.500 mia. kr. Dette har øget 
udlandsgældens følsomhed over for værdireguleringer betydeligt. 

Samtidig er nettoformueindkomsten til udlandet faldet til 1¼ pct. af BNP. Udlands-
gældens implicitte forrentning kan således opgøres til i underkanten af 8 pct. Dette er 
næsten dobbelt så højt som det (gennemsnitlige) obligationsrenteniveau. Årsagen til den 
relativt høje forrentning skal findes i, at aktiv- og passivsiden er sammensat forskelligt. 
Således er en relativt højere andel af aktiverne placeret i aktier (nettoaktiver i aktier), mens 
en højere andel af passiverne er placeret i obligationer (nettopassiver i obligationer).  

En væsentlig del af afkastet på aktier kommer via kursstigninger. Man kunne derfor 
forvente, at modstykket til højere nettorentebetalinger til udlandet var systematisk positive 
kursreguleringer. Dette er dog på ingen måde tilfældet, idet udlandsgælden i perioden 
1970-2003 akkumuleret set er opjusteret med over 180 mia. kr. (Fra 1982 kan en del af 
opjusteringerne henføres til et faldende renteniveau, og dermed stigende obligationskur-
ser.) Således ville akkumulerede neutrale kursreguleringer have medført, at udlandsgælden i 
2003 ville have været elimineret, jf. figur b. Så sent som i 1999 var der ikke megen forskel, 
hvilket skyldtes stærkt stigende internationale aktiekurser og renter (faldende obligations-
kurser) det år. Omvendt medførte de faldende internationale aktiekurser og renter (stigen-
de obligationskurser) i 2000-2002 stigende udlandsgæld på trods af betalingsbalanceover-
skud i perioden. Når den beregnede udlandsgæld og den faktiske er omtrent ens op til 
slutningen af 1970erne skyldes blandt andet begrænsninger på kapitalbevægelserne. 
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Figur a. Udlandsgælden (nettopassiver), 
nettoformueindkomst til udlandet og 
implicit forrentning af udlandsgælden 

Figur b. Udlandsgælden (nettopassiver) og 
betalingsbalancens løbende poster 
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Anm.: Den implicitte forrentning i figur a er beregnet som den andel, nettoformueind- 
  komsten til udlandet udgør af den samlede udlandsgæld. Den beregnede udlands 
  gæld i figur b er opgjort som summen af betalingsbalanceunderskud siden 1970. 
Kilde:  Nationalbanken og ADAM’s databank. 
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4. Produktion, arbejdsmarked, 
løn og priser 

 
Væksten i BNP ventes at gå op fra 0,5 pct. i 2003 til 2,4 pct. i både 2004 og 
2005. I 2006 ventes en mindre afdæmpning af væksten til 2,1 pct. I forhold til 
augustvurderingen er væksten fremrykket en smule højere i 2004 og (lidt) lavere i 
2005. Væksten trækkes først og fremmest af den indenlandske efterspørgsel, her-
under særligt privatforbruget, mens nettoeksporten ventes at give et negativt 
vækstbidrag i 2004 samt et lille negativt bidrag i 2005. Den lidt svagere vækst i 
2006 afspejler en afdæmpning af fremgangen i den indenlandske efterspørgsel, 
mens der ventes et lille positivt vækstbidrag fra nettoeksporten. 

Beskæftigelsen skønnes på årsbasis at stige en smule fra 2003 til 2004 for der-
efter at stige ca. 20.000 personer i 2005 og 10.000 personer i 2006. Den skøn-
nede fremgang i beskæftigelsen i 2004 er mindre end lagt til grund i augustrede-
gørelsen. De foreløbige nationalregnskabstal for 3. kvartal viser beskæftigelses-
fremgang på 15.000 personer i forhold til samme kvartal 2003. Forventningen 
om stigende beskæftigelse i 2005 og 2006 skal ses i lyset af vækstfremgangen og 
understøttes af fremgang i tillidsindikatorerne for erhvervene. 

Et overhæng fra 2003 bidrager til, at arbejdsstyrken påregnes at vokse 6.000 
personer i 2004. I 2005 og 2006 er lagt til grund, at arbejdsstyrken stiger svagt. 

Den registrerede ledighed er faldet fra 184.000 personer i december 2003 til 
173.000 personer i september 2004. Også i 2005 og 2006 ventes et fald i ledig-
heden, om end nedgangen i 2006 afdæmpes i forhold til 2005. Ledighedsskønnet 
er uændret i forhold til augustredegørelsen. Nedgangen i ledigheden afspejler i 
2004 blandt andet et øget aktiveringsomfang samt i mindre grad en stigende 
beskæftigelse. I 2005 og 2006 har nedgangen i ledigheden baggrund i stigende 
beskæftigelse. 

Lønstigningerne på det private arbejdsmarked ventes at falde fra 3,7 pct. i 
2003 til 3,4 pct. i 2004. I 2005 og 2006 skønnes lønstigningerne at tiltage til 
henholdsvis 3,6 og 3,9 pct. i takt med det ventede fald i ledigheden og tiltagende 
inflation fra det aktuelt lave niveau. 

Inflationen ventes at stige fra 1,3 pct. i 2004 til 2,0 pct. i 2005 og 1,8 pct. i 
2006. Blandt andet afgiftsnedsættelser på sodavand og spiritus mv. bidrager i 
2004 til lav inflation, mens stigende oliepriser trækker inflationen lidt opad. 
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4.1. Produktion 
Efter et par år med ganske afdæmpet vækst frem til midten af 2003 har 
der i knap et år været relativt klare tegn på, at et moderat opsving er i 
gang. Der har været en forholdsvis pæn vækst i BNP fra og med 3. kvartal 
2003, og BNP-væksten i 2. kvartal i år er opgjort til 2,6 pct. set i forhold 
til samme kvartal sidste år, jf. figur 4.1a. De foreløbige og usikre tal for 3. 
kvartal 2004 viser en BNP-vækst på 1,9 pct. i forhold til samme kvartal 
sidste år. 

BNP-væksten skønnes øget fra 0,5 pct. i 2003 til 2,4 pct. i både 2004 
og 2005.1 I 2006 ventes en mindre afdæmpning af BNP-væksten til 2,1 
pct.2 I forhold til augustredegørelsen er væksten en smule højere i 2004 og 
(lidt) lavere i 2005. Vækstskønnet for 2004 er således opjusteret marginalt 
med 0,2 pct.-enheder, mens skønnet for 2005 er nedjusteret 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 2. kvartal). I figur 4.1b angiver tallene øverst i figuren 
BNP-væksten for det pågældende år. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Det er fremgang i den indenlandske efterspørgsel, og navnlig privat-

forbruget, der trækker den højere BNP-vækst i 2004 og 2005, jf. figur 
4.1b. Væksten i den indenlandske efterspørgsel eksklusive lagerinvesterin-
                                                 
1 På grund af skudår vil der være én ekstra arbejdsdag i 2004. Samtidigt falder flere af de 
arbejdsgiverbetalte helligdage i weekenden. BNP-effekten af de ekstra arbejdsdage i 2004 
er meget usikker og anslås til at være omkring ¼ pct.-enhed. I 2005 er der ligeledes flere 
arbejdsdage end i et gennemsnitligt kalenderår.  
2 I 2006 er der omtrent samme antal arbejdsdage som i et gennemsnitligt kalenderår, 
hvorfor BNP-effekten af de ekstra arbejdsdage i 2004 og 2005 ophører. 
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ger skønnes øget fra 0,7 pct. i 2003 til 2,9 pct. i 2004 og 2,6 pct. i 2005, 
hvilket blandt andet skal ses i lyset af finanspolitiske lempelser, herunder 
især nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst i begyndelsen af året og 
Forårspakken, samt meget lave renter. 

Tiltagende efterspørgsel i udlandet danner grundlag for øget eksport-
vækst i 2004 og 2005 efter omtrent nulvækst i 2003. Den kraftigere in-
denlandske efterspørgselsvækst og den højere eksport medfører øget im-
portvækst, særligt i 2004. Nettoeksporten skønnes dermed at give et nega-
tivt vækstbidrag på 0,6 pct.-enheder i 2004 og 01 pct.-enhed i 2005. 

Sammenholdt med augustvurderingen er skønnet for væksten i den 
indenlandske efterspørgsel i 2004 og 2005 opjusteret, mens nettoekspor-
ten er nedjusteret. 

I 2006 er det fortsat den indenlandske efterspørgsel, der trækker væk-
sten, men blandt andet med baggrund i højere renter, ophør af SP-
suspensionen og fremrykkede boliginvesteringer ventes en afdæmpning af 
den indenlandske efterspørgselsvækst i 2006. Nettoeksporten skønnes i 
2006 at give en lille positivt vækstbidrag, hvilket blandt andet afspejler, at 
en lidt svagere vækst i den indenlandske efterspørgsel dæmper import-
væksten. 

De finanspolitiske initiativer for 2004 skønnes at give et aktivitets-
bidrag på 0,5 pct. af BNP i 2004.3 På baggrund af finansloven for 2005 
og kommunernes og amternes budgetter for 2005 skønnes et neutralt 
aktivitetsbidrag fra finanspolitikken i 2005, mens de flerårige virkninger 
af finanspolitikken skønnes at give et vækstbidrag i 2005 på 0,1 pct.-
enhed, jf. kapitel 5. 

Finanspolitikken for 2006 er endnu ikke fastlagt. Prognosen er derfor 
baseret på beregningstekniske forudsætninger om finanspolitikken i 2006, 
herunder en realvækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct., jf. kapitel 5. 

På produktionssiden kommer det væsentligste bidrag til væksten i såvel 
2004, 2005 som 2006 fra serviceerhvervene, jf. tabel 4.1. Fremgangen i 
serviceerhvervene afspejler primært udviklingen i den indenlandske efter-
spørgsel, herunder særligt privatforbruget. Desuden løftes aktiviteten i 
navnlig 2004 af eksporten af tjenester. I forhold til augustvurderingen er 
aktivitetsvæksten i serviceerhvervene i 2004 opjusteret en smule. I 2006 
afdæmpes aktivitetsvæksten, primært grundet lavere indenlandsk efter-
spørgselsvækst. 

                                                 
3 Hertil kommer et aktivitetsbidrag fra suspensionen af SP-bidraget på 0,1 pct. af BNP 
samt aktivitetsvirkningen af regeringens boligpolitiske initiativer, der ligeledes skønnes til 
0,1 pct. af BNP, jf. kapitel 5. 
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For industrien er den svage udvikling i 2002 og 2003 fortsat ind i 
2004. Blandt andet en højere effektiv kronekurs – og derigennem lavere 
nettoeksport af industrivarer – bidrager til at reducere væksten i industri-
produktionen. I 2005 og 2006 ventes en vis fremgang i industriprodukti-
onen, om end skønnet for 2005 på baggrund af blandt andet højere effek-
tiv kronekurs og deraf afledt lavere nettoeksport af industrivarer er ned-
justeret i forhold til augustredegørelsen. 

For bygge- og anlægssektoren giver blandt andet de forskellige bolig-
politiske initiativer og fremrykning af offentlige investeringer en forholds-
vis kraftig vækst i 2004, mens væksten i 2005 er noget mindre. I 2006 
bidrager en forholdsvis kraftig vækst i de private anlægsinvesteringer til 
højere vækst i bygge- og anlægssektoren. 

Samlet set skønnes produktionen i de private byerhverv at vokse med 
2,4 pct. i 2004, 2,7 pct. i 2005 og 2,4 pct. i 2006. I forhold til august-
vurderingen er der tale om en mindre fremrykning af væksten fra 2005 til 
2004. 

 
Tabel 4.1. Vækst i produktionen (BVT) fordelt på erhverv 
 2004 2005 2006
 Andel 

Gnst. 
1980-
2002 

2003
Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

  -------------------- Realvækst i pct. -------------------- 
Samlet produktion (BVT) .......... 100 1,9 0,6 1,8 2,2 2,6 2,3 2,0 
Heraf         
  Landbrug ................................. 3,5 2,5 3,3 1,6 3,2 2,0 1,7 1,8 
  Udvinding af olie og gas mv. .... 1,4 32,8 2,2 10,6 8,6 7,7 4,2 -2,7 
  Bygge- og anlægsvirksomhed .... 4,9 0,6 -2,7 3,2 3,4 1,3 1,3 2,5 
  Industri mv. ............................. 18,4 1,3 0,2 1,2 1,1 3,4 2,1 2,1 
  Private serviceerhverv ............... 44,7 2,4 0,5 2,5 2,8 2,9 3,0 2,5 
  Offentlige tjenester................... 20,7 1,3 0,4 -0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 
  Øvrige erhverv ......................... 6,4 1,9 4,4 2,3 4,5 5,4 4,7 4,7 
  Privat sektor ............................ 78,4 2,1 0,6 2,3 2,8 3,2 2,9 2,5 
  Private byerhverv...................... 68,0 2,0 0,2 2,2 2,4 2,9 2,7 2,4 
BNP-vækst.................................  1,8 0,5 2,2 2,4 2,5 2,4 2,1 

Anm.: Øvrige erhverv omfatter søtransport, boligbenyttelse og FISIM. Private byerhverv 
er eksklusive søtransport, boligbenyttelse og FISIM. Andelene er beregnet i for-
hold til BVT i faste priser i 2003.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 
For de private byerhverv påregnes en opgang i produktivitetsvæksten 

fra 1,4 pct. i 2003 til 2,4 pct. i 2004 og 1,6 pct. i 2005. Produktivitets-
væksten i 2004 og 2005 under ét ligger dermed en smule højere end den 
gennemsnitlige produktivitetsvækst siden 1980, jf. tabel 4.2. Den højere 
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produktivitetsvækst i 2004 kan afspejle, at mange virksomheder typisk 
med en vis forsinkelse vil tilpasse beskæftigelsen til ændrede afsætnings-
muligheder mv. I 2006 påregnes en produktivitetsvækst på 1,8 pct., hvil-
ket afspejler, at den ventede afdæmpning i BVT-væksten ledsages af en 
afdæmpning af beskæftigelsesfremgangen. 

For økonomien som helhed ventes et mønster for produktivitets-
udviklingen, der omtrent svarer til mønsteret for de private byerhverv. 

 
Tabel 4.2. Mandeproduktiviteten 
 2004 2005 2006 
 

Gnst. 
1980-02 

2003 
Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

 ----------------------------------- Pct. ---------------------------------- 
Samlet...................... 1,5 1,4 1,4 2,1 1,8 1,6 1,6 
  Privat sektor ........... 2,0 1,8 1,8 2,9 2,2 1,9 2,0 
  Private byerhverv.... 1,5 1,4 1,6 2,4 1,7 1,6 1,8 
 

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

4.2. Beskæftigelse, ledighed, kapacitetspres og arbejdsstyrke 
Den samlede beskæftigelse, der faldt med godt 20.000 personer fra 2002 
til 2003, ventes at udvise en lille stigning fra 2003 til 2004, mens der 
ventes en stigning i beskæftigelsen på 20.000 personer i 2005 og 10.000 
personer i 2006. 

Et negativt overhæng fra 2003 bidrager til på årsbasis at reducere be-
skæftigelsesstigningen fra 2003 til 2004. De foreliggende nationalregn-
skabstal for 2004 peger i retning af stigende beskæftigelse i løbet af året. 
Nationalregnskabstallene for 2. kvartal viste en kvartalsmæssig stigning i 
den samlede beskæftigelse på 6.000 personer efter en lille stigning i 1. 
kvartal. De foreløbige tal for 3. kvartal viste en kvartalsmæssig stigning på 
7.000 personer.4 I forhold til samme kvartal sidste år var der i 3. kvartal 
en stigning i beskæftigelsen på 15.000 personer. 

Indtrykket fra nationalregnskabet er således, at beskæftigelsen, der har 
været faldende igennem 2002 og 2003, har passeret et lavpunkt og nu er 
stigende. Usikkerheden omkring tallene for det seneste år kan være større 
end normalt som følge af en omlægning af det statistiske grundlag for 
nationalregnskabets beskæftigelsestal. 

Andre opgørelser af beskæftigelsen viser også, at beskæftigelsen i andet 
og tredje kvartal 2004 er steget i forhold til samme kvartaler sidste år, jf. 
                                                 
4 Dette er de såkaldte flash-tal, der er forbundet med en betydelig grad af usikkerhed. 



Kapitel 4 – Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

Økonomisk Redegørelse  December 2004 106 

figur 4.2b. Selvom beskæftigelsesudviklingen fra kvartal til kvartal kan 
fremstå ganske forskelligt i statistikkerne, understøtter andre opgørelser 
således, at beskæftigelsen er stigende. 

Lønmodtagerbeskæftigelsen i ATP-statistikken viste i 2. kvartal en år 
til år-stigning på 12.000 personer og i 3. kvartal en år til år-stigning på 
13.000 personer. Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), der er stikprøvebase-
ret og derfor forbundet med større statistisk usikkerhed, viste en år til år-
stigning på 34.000 personer i 2. kvartal og 40.000 personer i 3. kvartal.5 

 
Figur 4.2a. Beskæftigelsen som forudsat i 
aug04 (stiplet) og dec04 

Figur 4.2b. År til år ændringer i beskæfti-
gelsen, forskellige statistikker 
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Anm.: Firkanterne i figur 4.2a viser de foreløbige (såkaldte flash) nationalregnskabstal 
for 3. kvartal 2004. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Årsniveauet for den private beskæftigelse skønnes at falde med 2.000 

personer i 2004 i forhold til 2003, selvom beskæftigelsen øges igennem 
2004. I 2005 og 2006 ventes en fremgang i den private beskæftigelse på 
henholdsvis 18.000 personer og 8.000 personer. Beskæftigelsesvæksten i 
2004 er mindre end skønnet i augustredegørelsen, hvilket primært afspej-
ler en revision af nationalregnskabets opgørelse for 1. kvartal. De fore-
løbige tal for 3. kvartal viste en kvartalsmæssig stigning på 14.000 perso-
ner i den private beskæftigelse. I 3. kvartal var den private beskæftigelse 
13.000 personer større end samme kvartal sidste år, jf. figur 4.2a. 

Forventningen om stigende privat beskæftigelse skal ses på baggrund af 
en opgang i produktionen i 2004, som skønnes at fortsætte i 2005 og ind 

                                                 
5 Arbejdstidsregnskabet (ATR), der senest er offentliggjort for 4. kvartal 2003, viste 
allerede i 4. kvartal 2003 en højere beskæftigelse i forhold til samme kvartal året, mens 
de andre beskæftigelsesstatistikker på dette tidspunkt fortsat viste en lavere beskæftigelse 
i forhold til samme kvartal året før. 
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i 2006, jf. figur 4.3a. Produktionen i den private sektor steg knap 3 pct. i 
2. kvartal 2004 i forhold til samme kvartal året, og i henhold til de fore-
løbige tal var stigningen i 3. kvartal på 2,2 pct. 

I 2006 ventes som nævnt en afdæmpning af BVT-væksten, hvilket 
skønnes at give anledning til en gradvist lavere beskæftigelsesvækst, jf. 
også sidste del af afsnit 4.1. 

I 2004 er der blandt andet grundet skudår flere arbejdsdage end i et 
gennemsnitligt kalenderår. Virksomhederne kan derfor producere mere 
med det samme antal ansatte, hvilket isoleret set tilsiger en lidt højere 
målt vækst i mandeproduktiviteten. I 2005 er der ligeledes flere arbejds-
dage end i et gennemsnitligt kalenderår, mens antallet af arbejdsdage i 
2006 omtrent svarer til et gennemsnitligt kalenderår. Isoleret set tilsiger 
dette en lidt lavere målt vækst i mandeproduktiviteten i 2006. 

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

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

 
De tilkomne konjunkturbarometre i de seneste måneder understøtter 

forventningen om stigende privat beskæftigelse. Konjunkturbarometeret 
for serviceerhvervene, der repræsenterer langt den største del af den priva-
te beskæftigelse, er steget yderligere en smule gennem de seneste måneder, 
jf. figur 4.3b. Serviceerhvervenes forventninger til beskæftigelsen er også 
styrket. Konjunkturbarometeret for bygge- og anlægssektoren er desuden 
forbedret marginalt i de seneste måneder, mens konjunkturbarometeret 
for industrien er forværret. Forbedringen for serviceerhvervene og bygge- 
og anlægssektoren ligger i store træk i forlængelse af det ventede i august-
redegørelsen, og siden første del af 2003 er konjunkturbarometrene for 
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såvel serviceerhvervene, bygge- og anlægssektoren som industrien styrket 
markant. 

 
Tabel 4.3. Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 
  Gnst.  2004 2005 2006
 2002-

niveau 
1980-
2002 

2003
Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

  --------------- Ændring, 1.000 personer --------------- 
Privat sektor .................  1.907 2 -22 9 -2 19 18 8 
Offentlig sektor ............  834 7 2 2 4 3 3 3 
I alt ..............................  2.741 9 -21 12 2 21 21 10 
Landbrug mv. 1) ............  120 -4 -3 -1 -2 -2 -2 -2 
Industri.........................  446 -4 -13 -4 -8 1 -2 -4 
Bygge- og anlægsvirk. .... 167 -1 -3 3 0 1 1 0 
Private serviceerhverv  2) .  1.207 11 -5 12 8 18 19 14 
Offentlige tjenester .......  800 7 4 2 4 2 2 2 
Arbejdsstyrke ...............  2.886 7 5 16 6 1 1 2 
Ledighed ......................  145 -2 26 4 4 -20 -20 -8 

Anm.: Der er tidsseriebrud i beskæftigelsen fra 1994 til 1995, og den gennemsnitlige 
vækst 1980-2002 er derfor sat sammen af de gamle og nye serier. Afrunding kan 
medføre, at bidragene til den samlede ændring ikke summer til totalen. 

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

 
Fremgangen i den private beskæftigelse påregnes først og fremmest at 

ske inden for serviceerhvervene, jf. tabel 4.3.6 Serviceerhvervene udgør 
næsten 2/3 af den private beskæftigelse, og denne andel påregnes også i 
prognoseårene at være svagt stigende. I lyset af lav vækst i industri-
produktionen fortsætter nedgangen i industribeskæftigelsen ind i 2004. 
Selvom der i 2005 og 2006 påregnes en vis bedring af væksten i industri-
produktionen og som følge deraf beskæftigelsessituationen indenfor indu-
strien, skønnes industribeskæftigelsen i forlængelse af den historiske trend 
at aftage svagt også i 2005 og 2006. Der forudses en mindre beskæftigel-
sesfremgang i bygge- og anlægssektoren i 2005, der omtrent ophører i 
2006. Beskæftigelsen i landbruget ventes i forlængelse af den historiske 
trend at aftage i prognoseårene. 

Nationalregnskabet og ATP-statistikken i årets første tre kvartaler 
2004 peger i retning af en større vækst i den offentlige beskæftigelsen i 
2004 end ventet i august. På den baggrund er væksten i den offentlige 
                                                 
6 Nationalregnskabets kvartalsmæssige beskæftigelsestal offentliggøres i øjeblikket kun 
opdelt på offentlig og privat sektor, men ikke fordelt på erhverv. 
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beskæftigelse opjusteret fra 2.000 til 4.000 personer i 2004. I 2005 skøn-
nes den offentlige beskæftigelsesvækst til 2.500 personer, hvilket er uænd-
ret i forhold til augustvurderingen. På linje med de mellemfristede forud-
sætninger skønnes den offentlige beskæftigelsesvækst til 2.500 personer i 
2006. 

 
Arbejdsstyrken 
Det vurderes, at arbejdsstyrken efter en stigning på 5.000 personer i 2003 
kan stige med 6.000 personer i 2004. I 2005 og 2006 er lagt til grund, at 
der bliver tale om beskedne stigninger i arbejdsstyrken. 

Fremgangen i arbejdsstyrken på årsbasis i 2004 afspejler blandt andet 
en forholdsvis kraftig stigning på 9.000 personer i 4. kvartal 2003, jf. figur 
4.4a. I løbet af 1. halvår 2004 har arbejdsstyrken dog også udvist en lille 
stigning. Som følge af revision af beskæftigelsestallene for 1. kvartal er 
arbejdsstyrkevæksten på årsbasis i 2004 mindre end skønnet i august-
redegørelsen. 

På baggrund af de foreløbige nationalregnskabstal kan opgøres yderli-
gere en mindre stigning i arbejdsstyrken i 3. kvartal. 

 
Figur 4.4a. Udviklingen i arbejdsstyrken Figur 4.4b. Erhvervsfrekvens for unge og 

ældre som opgjort fra AKU-statistikken 
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Anm.: Erhvervsfrekvensen for de respektive aldersgrupper er opgjort som summen af 
beskæftigede og ledige i forhold til summen af beskæftigede, ledige og personer 
uden for arbejdsstyrken. Der er foretaget egen sæsonkorrektion. 

Kilde: Danmarks Statistik, AKU, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Som udgangspunkt må arbejdsstyrken forventes at udvise en vis kon-

junkturfølsomhed, som primært afspejler, at der særligt blandt de unge er 
en tendens til, at erhvervsdeltagelsen afhænger af beskæftigelses-
mulighederne, jf. Finansredegørelse 2004. AKU-statistikken, der ganske 
vist er behæftet med en væsentlig statistisk usikkerhed, peger på en vis 
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nedgang i erhvervsdeltagelsen blandt de 15-29-årige i 2002 og 2003,7 jf. 
figur 4.4b. Det taler for, at denne gruppe formentlig har bidraget negativt 
til udviklingen i arbejdsstyrken i de seneste to år, mens der omvendt i 
2004, 2005 og 2006 kan formodes at komme et positivt bidrag til væk-
sten i arbejdsstyrken. 

Erhvervsdeltagelsen er øget blandt de ældre og navnlig for de 50-59-
årige som følge af reformer af tilbagetrækningsordninger, herunder især 
overgangsydelsen. 

Den underliggende demografiske tendens til fald i arbejdsstyrken 
skønnes i store træk modsvaret af tidligere gennemførte reformer og ned-
gang i tilgang til førtidig tilbagetrækning i slutningen af 1990’erne, jf. 
tabel 4.4 og Finansredegørelse 2004. 

 
Tabel 4.4. Bidrag til ændring i arbejdsstyrken, 2004-2006 
 2004 2005 2006 2004-06 
1. Demografi ............................................ -8 -9 -10 -27 
2. Bidrag fra tiltag på arbejdsmarkedet ...... 12 9 3 24 
Konjunkturer mv...................................... 2 2 9 12 
Arbejdsstyrken.......................................... 6 1 2 9 

Anm.:  Afrunding kan medføre, at bidragene til den samlede ændring i arbejdsstyrken 
ikke summer til i alt. Bidraget fra demografi er beregnet ved at fastholde andelen 
af befolkningen (fordelt på alder, køn og herkomst) i de enkelte arbejdsmarkeds-
kategorier på niveauet i 2003. Bidraget fra tiltag indregner bidrag fra udfasningen 
af overgangsydelse, effekten af førtidspensions- og efterlønsreformerne, samt 
virkningen af ”Flere i arbejde” og lavere skat på arbejdsindkomst. Desuden ind-
går effekt af et generelt øget uddannelsesniveau.  

Kilde: Egne beregninger. 
 
Udviklingen i antallet af AF-aktiverede kan endvidere bidrage til at 

forklare den lille stigning i arbejdsstyrken i 2003. Antallet af AF-
aktiverede faldt 9.000 personer fra 2002 til 2003. Det kan umiddelbart 
give anledning til en stigning i den opgjorte arbejdsstyrke, hvilket skyldes, 
at AF-aktiverede personer ikke indregnes i den registrerede ledighed og 
kun indgår i beskæftigelsen – og dermed arbejdsstyrken – i det omfang, 
de kommer i støttet beskæftigelse. I 2004 kan et stigende aktiverings-
omfang derfor også alt andet lige påregnes at trække i retning af at redu-
cere stigningen i arbejdsstyrken. 

 
                                                 
7 Det kan skyldes, at det i en lavkonjunktur kan være vanskeligere at finde studenterar-
bejde, eller at flere måske forlænger deres uddannelse eller vælger at tage en uddannelse 
som følge af begrænsede jobmuligheder. Og vice versa i en højkonjunktur. 
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Ledighed og kapacitetspres 
Den registrerede ledighed, der i december 2003 nåede op på 184.000 
personer, er siden årsskiftet faldet med knap 11.000 personer til godt 
173.000 i september 2004, jf. figur 4.5a. Der ventes også fald i ledighe-
den i årets sidste måneder. I gennemsnit skønnes ledigheden i 2004 at 
udgøre 175.000 personer. Dette skøn er uændret i forhold til august-
redegørelsen. Nedgangen i ledigheden igennem 2004 afspejler i første 
omgang blandt andet et øget aktiveringsomfang samt i mindre grad en 
tiltagende beskæftigelse. 

Nedgangen i ledigheden skønnes at fortsætte i 2005 og 2006, således 
at ledigheden på årsbasis udgør 155.000 personer i 2005 og 148.000 per-
soner i 2006. Skønnet for 2005 er uændret i forhold til augustvurderin-
gen. Baggrunden for den fortsatte nedgang i ledigheden er en stigende 
beskæftigelse. 

I 2006 skønnes dermed, at ledigheden når ned på et niveau, der – når 
der korrigeres for udviklingen i AF-aktiveringen – svarer til det historisk 
lave niveau i 2001 og 2002, jf. figur 4.5a. 

 
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. Antal personer berørt af ledighed er skaleret 
til at svare til den registrerede ledighed i 1. kvartal 2000. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger.  
 
Ledighedsstigningen i 2002 og 2003 afspejler kun i mindre grad, at 

flere er blevet berørt af ledighed, og i højere grad at den gennemsnitlige 
ledighedsperiode er blevet længere, hvilket formentlig i nogen grad kan 
tilskrives, at virksomhederne har været mere tilbageholdende med at an-
sætte nye medarbejdere, jf. figur 4.5b. I 2004 har længden af den gen-
nemsnitlige ledighedsperiode været aftagende. 
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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 ledig, der AF-aktiveres, i aktiveringsperioden ikke bliver medregnet i 
den registrerede ledighed. 

Faldet i beskæftigelsen fra udgangen af 2001 til udgangen af 2003 har 
været mindre end stigningen i den registrerede ledighed. Det skal ses i 
lyset af, at antallet af AF-aktiverede er faldet ganske betragteligt fra ca. 
46.000 ved udgangen af 2001 til ca. 31.000 ved udgangen af 2003. Det 
er udtryk for, at den konjunkturbetingede forøgelse af ledigheden i denne 
periode er noget mindre, end udviklingen i den registrerede ledighed 
umiddelbart tilsiger. 

En del af faldet i antallet af AF-aktiverede er relateret til implemente-
ringen af reformen ”Flere i arbejde”. Med ”Flere i arbejde” er aktiverings-
indsatsen omlagt blandt andet med sigte på at sikre den mest direkte vej 
til arbejde for den enkelte, og fokus i indsatsen er blandt andet flere, men 
kortere aktiveringsforløb. Det vurderes, at der i implementeringsfasen har 
været tale om en ekstraordinær nedgang i aktiveringsomfanget. 

Der er sket en væsentlig stigning i aktiveringsomfanget i løbet af 2004, 
hvilket alt andet lige har bidraget til nedgangen i ledigheden, særligt i 
første del af 2004. Stigningen er blandt andet understøttet af initiativerne 
i Forårspakken. Som led i Forårspakken er i AF-regi i 2. kvartal i år gen-
nemført en kampagne for at få flere jobtræningspladser. Kampagnen vur-
deres at have resulteret i omtrent 6.000 flere pladser. Aktiveringsomfanget 
ved udgangen af 2004 vil dog være lavere end niveauet i 2002. 

I 2005 og 2006 påregnes et noget mere jævnt forløb for AF-
aktiveringen end forløbet igennem 2003 og 2004. Aktiveringsomfanget i 
2005 og 2006 påregnes gennemsnitligt at ligge i størrelsesordenen 5.000 
personer lavere end i 2002. 

Antallet af ledige og AF-aktiverede under ét har udviklet sig en anelse 
mere gunstigt end ventet i augustredegørelse, mens stigningen i aktive-
ringsomfanget har været mindre end forudsat. Med baggrund i den ven-
tede beskæftigelsesfremgang skønnes antallet af ledige og AF-aktiverede 
under ét at falde i 2005 og 2006, jf. figur 4.5a. 

Antallet af registrerede ledige, personer i AF-aktivering samt personer 
på orlov fra ledighed og på overgangsydelse8 har under ét udviklet sig for-
holdsvis stabilt igennem de seneste par år, jf. figur 4.6b, hvilket primært 

                                                 
8 Overgangsydelse kunne frem til og med 1996 tildeles 50 til 59-årige langtidsledige A-
kasse medlemmer. Tilgang til overgangsydelse blev lukket i 1996. 
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afspejler, at fortsat nedgang i antallet af personer på orlov fra ledighed og 
på overgangsydelse har bidraget til at modsvare stigningen i den registre-
rede ledighed.9 Samlet set er gruppen reduceret fra ca. 380.000 personer i 
1996 til godt 215.000 personer i 2001 og 222.000 personer i 1. halvår 
2004. I takt med den ventede nedgang i ledigheden og yderligere nedgang 
i antallet af personer på orlov og overgangsydelse ventes størrelsen af den-
ne gruppe under ét reduceret i 2005 og 2006. 

 
Figur 4.6a. Faktisk og strukturel ledighed 
i forhold til arbejdsstyrken 

Figur 4.6b. Bruttoledighed, orlov fra le-
dighed og overgangsydelse 
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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 4.6b. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger.  
 
Den strukturelle ledighed forudsættes uændret igennem 2003 og 

2004, mens der i kraft af initiativerne i ”Flere i arbejde” er indregnet en 
gradvis nedgang på 0,1 pct.-enhed frem mod 2006, jf. figur 4.6a. Det 
positive ledighedsgab ved indgangen til 2004 (dvs. forskellen mellem den 
faktiske og den beregnede strukturelle ledighed) lukkes gradvist i 2004 og 
2005 i takt med, at bedringen af konjunkturerne slår igennem på arbejds-
markedet. I 2006 ventes et lille negativt ledighedsgab. Ledigheden i 2006 
ligger dermed en smule under det niveau, som med nogen usikkerhed 
skønnes at være afstemt med en stabil løn- og prisudvikling på nogle års 
sigt. 

                                                 
9 Forlængelsen af barselsorloven (og ophør for tilgang til børnepasningsorlov) fra og med 
2002 bidrager til at reducere antallet af personer på børnepasningsorlov fra ledighed. I 
2001 var der godt 6.000 personer på børnepasningsorlov fra ledighed, mens tallet i 2003 
var godt 2.000 personer. Til sammenligning var tallet ca. 21.000 personer i 1995. 
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Antallet af 15 til 64-årige overførselsmodtagere (fraregnet registrerede 
ledige og SU-modtagere) ventes at stige med 12.000 personer fra 2002 til 
2006, jf. tabel 4.5. Nedgangen i antallet af overførselsmodtagere fra 2002 
til 2003 kan i vidt omfang henføres til en nedgang i aktiveringsomfanget, 
der skønnes at stige igen i 2004 og 2005. Ophøret af tilgang til over-
gangsydelse bidrager i prognoseårene fortsat til at reducere antallet af 
overførselsmodtagere, således at antallet af overgangsydelsesmodtagere fra 
og med 2006 stort set er reduceret til nul. 

 
Tabel 4.5. Overførselsmodtagere, 15-64-årige 
 2002 2003 2004 2005 2006 2006 
 Antal --- Ændring, 1.000 personer --- Antal 
Efterløn (inkl. fleksydelse) ............... 116 7 9 14 11 157 
Aktiverede ....................................... 79 -13 4 4 -2 72 
Kontanthjælp og ledighedsydelse 1) ... 78 0 5 -2 0 80 
Sygedagpenge og revaliderede .......... 95 0 -1 -1 0 93 
Førtidspension ................................ 236 0 -1 -2 -2 231 
Barsel og børnepasningsorlov 2) ........ 53 0 0 -1 0 52 
Overgangsydelse .............................. 16 -4 -4 -4 -3 1 
I alt ................................................. 673 -10 12 9 2 685 

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. 

 
Nedsættelsen af folkepensionsalderen til 65 år (fra og med juli 2004) 

giver anledning til en nedgang i det samlede antal af efterlønsmodtagere i 
prognoseårene, mens antallet af folkepensionister omvendt stiger,10 jf. 
bilagstabel B7. Antallet af efterlønsmodtagere under 65 år påregnes dog 
fortsat at stige og ventes at nå op på skønsmæssigt 157.000 personer i 
2006 (inkl. personer på fleksydelse) mod 116.000 personer i 2002. 

 

                                                 
10 Antallet af 65- og 66-årige efterlønsmodtagere vil således være reduceret til nul fra 
midten af 2006 mod ca. 56.000 personer i 2003. Det afspejler, at de 65- og 66-årige, der 
i dag er efterlønsmodtagere, i løbet af de næste to år vil blive afløst af 65- og 66-årige, 
der (i kraft af nedsættelsen af folkepensionsalderen) vil være folkepensionister frem for 
efterlønsmodtagere. 
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4.3. Løn 
Lønstigningstakten for den private sektor ventes at aftage fra 3,7 pct. i 
2003 til 3,4 pct. i 2004. I løbet af 2005 og 2006 ventes lønstigningerne 
gradvist at tage til i lyset af det ventede fald i ledigheden. For 2005 skøn-
nes stigningstakten til 3,6 pct. og i 2006 til 3,9 pct. Dermed ventes lidt 
lavere lønstigninger i 2004 og 2005 end skønnet i vurderingen i august. 
Det skal især ses i lyset af de relativt lave lønstigninger i det seneste par 
kvartaler. 

Siden midten af 2001 har lønstigningstakten, som opgjort i DA’s kvar-
talsvise lønstatistik, udvist en faldende tendens fra 4,9 pct. i 2. kvartal 
2001 til 2,9 pct. i 3. kvartal 2004, jf. figur 4.7a. 

 
Figur 4.7a. Timefortjeneste på DA-
området (arbejdere og funktionærer) 

Figur 4.7b. Timefortjeneste og reference-
forløb på DA-området (arbejdere) 
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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 mindste-
betalings- og minimallønssatser centralt, mens de faktiske lønreguleringer for-
handles lokalt. Referenceforløb baseret på de centralt fastsatte satsændringer er 
derfor forholdsvis usikre pejlemærker for udviklingen i timefortjenesten. 

Kilde: DA og egne beregninger. 
  
Udviklingen dækker over en nedgang i arbejdernes lønstigningstakt fra 

4,9 pct. i 2. kvartal 2001 til 3,0 pct. i 3. kvartal 2004, mens lønstignings-
takten for funktionærer er aftaget fra 4,9 pct. i 2. kvartal 2001 til 2,7 pct. 
i 3. kvartal 2004.  

De forholdsvis lave lønstigninger tyder på fleksibilitet på arbejdsmar-
kedet i en situation med lav inflation og ledig kapacitet. Det understøtter, 
at den faktiske ledighed er over det strukturelle niveau. 



Kapitel 4 – Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

Økonomisk Redegørelse  December 2004 116 

Den aftagende lønstigningstakt har bevirket, at forskellen mellem ud-
viklingen i timefortjenesten på DA-området og et overenskomstbaseret 
referenceforløb for arbejdere er mindsket, jf. figur 4.7b. 

Referenceforløbet peger i øvrigt generelt i retning af forholdsvis mode-
rate lønstigninger i hele overenskomstperioden. Det gælder ikke mindst i 
perioden fra andet halvår 2004 til første halvår 2005, hvor bidraget til 
lønstigningen fra udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne er ret be-
skedent. 

Den skønnede udvikling i retning af gradvist højere lønstigninger i 
prognoseårene skal derfor blandt andet ses i lyset af den ventede ledig-
hedsudvikling. Den faktiske ledighed vurderes at ligge over det beregnede 
strukturelle niveau i 2003 og 2004. Det bidrager isoleret set til den af-
dæmpede lønudvikling i 2004. I løbet af 2005 og videre ind i 2006 inde-
bærer det ventede fald i ledigheden, at gabet mellem faktisk og strukturel 
ledighed lukkes. Det kan medføre, at lønpresset tager til. Forventningen 
om, at inflationen øges fra beskedne 1¼ pct. i 2004 til op imod 2 pct. i 
2005 og 2006, kan ligeledes bidrage til større lønglidning i 2005/06 end i 
2004. 

Virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger ventes at stige med 3,5 
pct. i 2004 og 3,7 pct. i 2005. De øvrige arbejdsomkostninger øger stig-
ningstakten med 0,1 pct.-enhed i 2004 og omtrent 0,05 pct.-enheder i 
2005 i forhold til stigningen i timefortjenesterne, jf. tabel 4.6. Både i 
2004 og 2005 kan forøgelsen af de øvrige arbejdsomkostninger primært 
henføres til stigende satser for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring 
(AES). AES-bidragene stiger blandt andet som følge af arbejdsskadere-
formen, som gør det lettere at få anerkendt en erhvervssygdom. 

For 2006 er det på nuværende tidspunkt ikke kendskab til forhøjelser 
af de øvrige arbejdsomkostninger for virksomhederne. Derfor forudsættes 
stigningen i de samlede arbejdsomkostninger og timefortjenesterne at 
være sammenfaldende, dvs. på 3,9 pct. 
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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 3,5 3,7 3,9 
Timefortjeneste ....................................... 4,2 4,2 3,7 3,4 3,6 3,9 
Årsløn for arbejdere ................................ 3,5 3,8 3,5 3,3 3,5 3,8 
Årsløn for funktionærer .......................... 4,1 3,8 3,9 3,3 3,5 3,8 

Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning .... 3,3 2,5 3,7 3,5 2,7 3,0 
Timefortjeneste for offentlige ansatte ........... 4,2 2,5 3,4 - - - 
Satsreguleringsprocent ................................. 3,2 2,7 3,2 2,9 2,0 2,1 

 

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 og løn under sygdom mv. Fortjenesterne er efter-
følgende vægtet sammen med andelen af beskæftigelsen. 

Kilde: DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
På baggrund af overenskomsterne på det statslige og kommunale om-

råde skønnes årslønnen (ekskl. reststigning) i den offentlige sektor at stige 
med 3,5 pct. i 2004, jf. figur 4.8a og 4.8b. I foråret 2005 skal der for-
handles nye overenskomster for det offentlige område.11 For den offentli-
ge sektor som helhed er der beregningsteknisk forudsat lønstigningstakter 
(ekskl. reststigning) på henholdsvis 2,7 pct. i 2005 og 3,0 pct. i 2006, 
blandt andet i lyset af den ventede lønudvikling på det private arbejds-
marked. 

 

                                                 
11 På det kommunale område er der er den 3. december 2004 indgået en delaftale om det 
første år i den kommende overenskomstperiode, dvs. perioden 1. april 2005 til 31. marts 
2006. Aftalen indebærer blandt andet, at de kommunalt og amtsligt ansatte pr. 1. april 
2005 rykkes et løntrin op, og at der også indbetales pensionsbidrag i den dagpengeberet-
tigede periode i forbindelse med barsels-, adoption eller børnepasningsorlov. De samlede 
udgifter udgør ca. 1,5 pct. af lønsummen. 
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Figur 4.8a. Timefortjeneste og reference-
forløb på det statslige område 

Figur 4.8b. Timefortjeneste og reference-
forløb på det kommunale område 
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Anm.: Referenceforløbet er baseret på den samlede overenskomstramme i henholdsvis 
staten og kommunerne. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Satsreguleringsprocenten er fastlagt til henholdsvis 2,9 pct. i 2004 og 

2,0 pct. i 2005. For 2006 indebærer et første meget foreløbigt skøn en 
satsreguleringsprocent på 2,1 pct. 

 
4.4. Priser 
Stigningstakten i forbrugerprisindekset forventes at aftage til 1,3 pct. i 
2004. Sammenlignet med Økonomisk Redegørelse, august 2004 er skønnet 
over forbrugerprisinflationen i 2004 justeret en anelse ned som følge af 
lavere end forventede prisstigninger på varer som helhed. I 2005 og 2006 
ventes en forbrugerprisinflation på henholdsvis 2,0 pct. og 1,8 pct. Infla-
tionsudviklingen i 2005 og 2006 afspejler profilen for olieprisen, som 
ventes fortsat at ligge på et højt niveau i 2005 og derefter gradvist aftage i 
løbet af 2006. 

I perioden maj-september, hvor priserne på energi er steget kraftigt, er 
de stigende oliepriser blevet modsvaret af aftagende priser på andre varer, 
således at inflationsraten samlet set har ligget stabilt på omkring 1½ pct., 
jf. figur 4.9a.  

I oktober, hvor forbrugerprisstigningstakten er tiltaget til 1,7 pct., er 
udviklingen i højere grad præget af olieprisudviklingen, idet inflations-
bidraget fra energi er tiltaget fra 0,4 til 0,8 pct.-enheder, jf. figur 4.9b. 
Omkring 0,3 pct.-enheder af den samlede inflationsstigning i oktober skal 
tilskrives, at virkningen af afgiftsnedsættelsen på spiritus, cigaretter mv. 
pr. 1. oktober 2003 er bortfaldet. 
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Figur 4.9a. Forbruger- og nettopriser, 
årsstigningstakt 

Figur 4.9b. Dekomponering af forbruger-
prisinflationen 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
På trods af et relativt stort inflationsbidrag fra energi holder inflationen 

sig på et relativt lavt niveau, og reallønsudviklingen har været som forven-
tet. Det vurderes i stort omfang at kunne tilskrives de seneste års aftagen-
de importpriser, hvilket til dels følger af en styrkelse af kronekursen i 
samme periode. Importprisudviklingen afspejles blandt andet i faldende 
priser på varer eksklusive energi. 

Afdæmpningen i inflationen igennem 2003 og første halvdel af 2004 
kan i et vist omfang også tilskrives aftagende kapacitetspres som følge af 
lav økonomisk vækst og tiltagende ledighed. Det beregnede outputgab 
har således været negativt siden midten af 2002, jf. figur 4.10a. Det har 
med et par kvartalers forsinkelse bidraget til et fald i den beregnede infla-
tionstrend fra 2¼ pct. i starten af 2003 til 1¼ pct. i midten af 200412. 

Den tiltagende økonomisk vækst i den forløbne del af 2004 har bety-
det, at outputgabet skønsmæssigt lukkes i starten af 2004. Det vurderes at 
indebære en gradvis stigning i inflationstrenden igennem af 2005.  

 

                                                 
12 Inflationstrenden er beregnet med udgangspunkt i et såkaldt trimmet prisindeks, dvs. 
at outliere – de største månedlige prisstigninger/fald – sorteres fra. Resultatet bliver en 
mere stabil inflationstakt, hvis bevægelser i højere grad afspejler den underliggende trend 
i prisudviklingen frem for midlertidig udsving i visse prisindeks (eksempelvis olieprisrela-
terede energiprisstigninger).  
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Figur 4.10a. Kapacitets- og inflationspres Figur 4.10b. Inflationen i Danmark og 
euroområdet 
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Anm.: I figur 4.10a er outputgabet opgjort i pct. af BNP, mens inflationstrenden måler 
årlige prisstigningstakt.  

Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 
 
Den danske årsstigningstakt i det EU-harmoniserede forbrugerpris-

indeks (HICP) har siden midten af 2003 ligget under inflationstakten i 
euroområdet, jf. figur 4.10b. I oktober er stigningstakten i HICP-indekset 
1,6 pct. i Danmark mod 2,4 pct. i euroområdet. 

Den noget lavere inflation i Danmark sammenlignet med euroområdet 
skal tilskrives, at prisstigningerne på varer som helhed er væsentligt lavere 
i Danmark. Det gælder især fødevarer og nydelsesmidler, som i oktober 
sænker den danske inflationstakt med omkring ½ pct.-enhed i forhold til 
euroområdet. I modsat retning trækker, at den danske prisstigningstakt på 
tjenesteydelser ligger noget over stigningstakten i euroområdet.  

Indsnævringen af inflationsspændet i oktober skyldes som nævnt, at 
virkningen af afgiftsnedsættelserne i oktober 2003 er bortfaldet. 

 
Inflationsudsigter 
Samlet set ligger inflationsudviklingen i 2004 lidt lavere end forventet i 
Økonomisk Redegørelse, august 2004, og stigningen i forbruger- og netto-
prisindekset vurderes til henholdsvis 1,3 pct. og 1,5 pct. i 2004, jf. tabel 
4.7. 

Den i historisk sammenhæng meget lave inflation i 2004 skal tilskrives 
lave priser på importerede varer, hvilket som nævnt skal ses i lyset af ud-
viklingen i den effektive kronekurs. Valutakursudviklingen har formentlig 
også bidraget til at sænke prisstigningerne på fødevarer. Samlet set sænker 
prisudviklingen på importvarer og fødevarer inflationen med 0,3 pct.-
enheder i 2004. 
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Den økonomiske afmatning i Danmark frem til sommeren 2003 må 
også vurderes at have mindsket det indenlandske inflationspres, jf. figur 
4.10a. Sammenlignet med 2003 skønnes over halvdelen af faldet i inflati-
onen i 2004 at kunne tilskrives faldende underliggende inflation, som 
angiver et mål for den indenlandske markedsbestemte inflation. 

Udviklingen har desuden været sammenfaldende med afgiftsned-
sættelser på spiritus, cigaretter mv. (gældende pr. 1. oktober 2003), hvil-
ket har reduceret inflationen med omkring ¼ pct.-enhed. 

Disse forhold har samlet set mere end opvejet prisstigninger på energi, 
som bidrager med 0,3 pct.-enheder til inflationen, og holdt den samlede 
forbrugerprisinflation på et lavt niveau i 2004. 

 
Tabel 4.7. Prisudvikling og forklarende faktorer 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 -------------------------- Stigning, pct. ------------------------- 
EU-harmoniseret forbru-
gerprisindeks (HICP) ........ 2,3 2,4 2,0 1,1 1,9 1,7 
Forbrugerprisindeks ..........  2,4 2,4 2,1 1,3 2,0 1,8 
Afgifter, bidrag .................. 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 
Nettoprisindeks................. 2,4 2,5 2,3 1,5 2,2 1,9 
 -------------------- Vækstbidrag, pct.-enhed -------------------
Fødevarer .......................... 0,5 0,3 0,2 -0,1 0,2 0,2 
Energi ............................... -0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 -0,2 
Husleje og off. takster........ 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 
       
Importvarer, ekskl. energi .. 0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,1 0,1 
Underliggende inflation..... 0,9 1,3 1,3 0,7 0,9 1,1 
 -------------------------- Stigning, pct. ------------------------- 
Enhedslønomkostning 1) .... 2,2 1,3 1,8 1,0 2,1 2,0 
Lønkvote, pct. af BVT 1) .... 67,1 66,9 66,5 66,1 66,0 65,4 
Outputgab, pct. af BVT .... 1,6 0,1 -1,2 -0,3 0,5 0,6 

 

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

I 2005 ventes forbrugerprisinflationen at stige til 2,0 pct., hvilket er en 
opjustering på 0,2 pct.-enheder sammenlignet med prognosen i august. 
Det skyldes, at olieprisen på årsbasis ventes at stige med omkring 7½ pct. 
til 245 kroner i 2005, hvilket er en opjustering på ca. 30 kroner i forhold 
til augustvurderingen. Inflationsbidraget fra energi er i denne sammen-
hæng opjusteret fra 0,1 til 0,3 pct.-enheder.  

Udover udviklingen i energipriserne skyldes den tiltagende inflation i 
2005 to forhold. Først og fremmest øges bidraget fra den underliggende 
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inflation med 0,2 til 0,9 pct.-enheder. Stigningen i den underliggende 
inflation kan henføres til indsnævringen og lukningen af outputgabet i 
prognoseperioden. Outputgabet, som har været negativt i 2003/04, ven-
tes at udgøre 0,5 pct. af BNP i 2005 – en indikation af knap produkti-
onskapacitet og begyndende mangel på ledig arbejdskraft. Dertil kommer, 
at væksten i enhedslønomkostningerne tiltager i 2005. 

I 2006 ventes inflationspresset at tiltage yderligere, og bidraget fra den 
underliggende inflation øges til 1,1 pct.-enhed. En vis normalisering af 
olieprisen i 2006 bidrager dog til at mindske forbrugerprisinflationen, 
som i 2006 ventes at aftage til 1,8 pct. 

Skattestoppets fastfrysning af afgiftssatser indebærer, at afgifterne re-
ducerer forbrugerprisinflationen med henholdsvis 0,2 og 0,1 pct.-enheder 
i 2005 og 2006. Det lidt højere bidrag i 2005 skyldes, at energiafgifternes 
dæmpende effekt på inflationen øges i perioder med høje prisstigninger 
på energi. 

Usikkerheden omkring inflationsudviklingen i 2005 og 2006 knytter 
sig blandt andet til vurderingen af det indenlandske kapacitets- og inflati-
onspres. En efterspørgselsvækst, som bliver stærkere end ventet, kan bi-
drage til at løfte den underliggende inflation yderligere. Derudover er 
olieprisen en kilde til usikkerhed i inflationsskønnene. 

Inflationen i Danmark forventes i de kommende år at ligge på linje 
med euroområdets samt overholde ECB’s mellemfristede målsætning på 
højst 2 pct. inflation. I kraft af fastkurspolitikken over for euroen gælder 
dette mål også for Danmark. 
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5. Offentlige finanser og  
finanspolitik   
 
Overskuddet på de offentlige finanser skønnes at vokse fra knap 22 mia. kr. 
(1,5 pct. af BNP) i 2004 til 25½ mia. kr. (1,7 pct. af BNP) i 2005. Et 
første summarisk skøn for den offentlige saldo i 2006 indebærer et overskud på 
godt 26¾ mia. kr. (1,7 pct. af BNP). 
 Den strukturelle saldo skønnes til 1,4 pct. af BNP i 2004 og 1,6 pct. af 
BNP i 2005 inklusive det midlertidige bidrag, som skyldes lavere skattefra-
drag afledt af Forårspakkens suspension af SP-bidraget. I 2006 er det struktu-
relle overskud beregnet til 1,3 pct. af BNP. Korrigeret for suspensionen af SP-
bidraget er det strukturelle overskud ca. 1¼ pct. af BNP i årene 2004-2006. 
 Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken skønnes til 0,5 pct. af BNP i 
2004, hvilket bl.a. kan henføres til nedsættelsen af skatten på arbejdsind-
komst. Hertil kommer et aktivitetsbidrag på 0,1 pct. af BNP som følge af 
Forårspakkens  suspension af SP-bidraget og 0,1 pct. af BNP fra boligpolitiske 
initiativer – herunder boliginitiativerne i Forårspakken. På baggrund af 
blandt andet finansloven skønnes et neutralt aktivitetsbidrag fra finanspoli-
tikken i 2005. 
 Udgiftstrykket forventes at falde fra 54,3 pct. af BNP i 2004 til 52,4 pct. 
af BNP i 2006. De offentlige renteudgifter, det offentlige forbrug og ind-
komstoverførslernes falder som andel af BNP og bidrager til reduktionen af 
udgiftstrykket. 
 Skattetrykket forventes at falde fra 48,9 pct. af BNP i 2004 til 47,8 pct. 
af BNP i 2006. Personskatterne bidrager til lavere skattetryk i 2006 som 
følge af den forudsatte genindførelse af SP-bidraget, der fradrages i den skat-
tepligtige indkomst. Endvidere bidrager skattestoppet samt et forventet fald i 
provenuet fra pensionsafkastskatten til at sænke skattestrykket. 
 Fortsatte overskud på statens og kommunernes samlede saldo bidrager til 
en reduktion af nettogælden i stat og kommuner fra ca. 21¾ pct. af BNP i 
2004 til 18½ pct. af BNP i 2006. Samtidig ventes ØMU-gælden at falde fra 
ca. 41½ pct. af BNP i 2004 til omtrent 36¾ pct. af BNP i 2006.  
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5.1.  Den offentlige saldo og gæld 
På baggrund af den nye vurdering af samfundsøkonomien og forudsæt-
ningerne om den økonomiske politik skønnes overskuddet på den offent-
lige saldo at udgøre knap 22 mia. kr. i 2004 og 25½ mia. kr. i 2005, jf. 
tabel 5.1. De skønnede overskud svarer til henholdsvis 1,5 pct. af BNP i 
2004 og 1,7 pct. af BNP i 2005.  
 
Tabel 5.1. Oversigt over offentlige finanser  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 ---------------------- Mia. kr. ----------------------
Offentlig saldo 1)..................................... 37,5 21,2 14,6 21,9 25,5 26,8 
Saldo fordelt på delsektorer:       
     Stat og kommuner ........................... 15,5 7,7 -0,9 10,5 12,7 14,2 
     Sociale kasser og fonde 1) .................. 22,1 13,4 15,5 11,4 12,7 12,6 

 -------------------- Pct. af BNP ------------------- 
Offentlig saldo 1)..................................... 2,8 1,6 1,0 1,5 1,7 1,7 
Nettorenteudgifter ................................. 1,4 1,4 0,9 0,8 0,6 0,6 
Udgifter i alt ....................................... 54,2 54,6 54,9 54,3 53,0 52,4 
Indtægter i alt 1)...................................... 57,1 56,1 55,9 55,8 54,7 54,1 
      Skatter 1)........................................... 49,9 48,9 48,7 48,9 48,1 47,8 
      Andre indtægter ............................... 7,2 7,2 7,2 6,9 6,6 6,3 
Strukturel offentlig saldo 1) ..................... 1,6 1,1 1,5 1,4 1,6 1,3 

1) I 2001 indgår Særlig Pensionsopsparing (SP) med bidrag svarende til ca. ½ pct. 
af BNP. Den enkelte indbetaler har fået godskrevet egne bidrag fuldt ud i 2001, 
men først fra og med 2002 bliver SP-bidraget regnet som privat opsparing i nati-
onalregnskabet. Som følge af Forårspakken er SP-bidraget midlertidigt suspende-
ret i 2004 og 2005.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

I 2006 skønnes et overskud på den offentlige saldo på godt 26¾ mia. 
kr. svarende til 1,7 pct. af BNP. Dette skøn beror i overvejende grad på 
beregningstekniske forudsætninger om finanspolitikken. 

Forbedringen af den offentlige saldo fra 2003 til 2006 kan navnlig 
henføres til den ventede bedring af konjunkturerne. I samme periode 
udgør det beregnede overskud på den strukturelle saldo i størrelsesorde-
nen 1¼-1½ pct. af BNP, jf. også afsnit 5.5. 

Danmarks Statistik har nedrevideret overskuddet på den offentlige sal-
do i 2003 til 14,6 mia. kr. mod tidligere 16,9 mia. kr. Revisionen skyldes 
lavere nationalregnskabsmæssige indtægter fra personskatter og arbejds-
markedsbidrag. Revisionen var i vidt omfang forventet og blev derfor 
indregnet allerede i augustprognosen.  
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Det offentlige overskud er opjusteret med 4½ mia. kr. i 2004 og ned-
justeret med knap 4¼ mia. kr. i 2005 sammenlignet med skønnet i au-
gust, jf. også Budgetoversigt 3, december 2004. 

Opjusteringen af saldoen i 2004 skyldes primært et højere skøn for de 
offentlige indtægter. Provenuet fra pensionsafkastskatten er således opju-
steret med 4 mia. kr. i forhold til skønnet i augustvurderingen. Merind-
tægterne fra pensionsafkastskatten kan navnlig henføres til et større afkast 
af obligationer. De offentlige indtægter er desuden opjusteret med ca. 1¾ 
mia. kr. i 2004 som følge af et højere skøn for provenuet fra registrerings-
afgiften. Det skal ses i lyset af en markant vækst i bilkøbet i løbet af 2004. 
Omvendt er provenuet fra personskatter mv. og arbejdsmarkedsbidrag 
nedjusteret med 3 mia. kr., idet der ventes en mindre stigning i beskæfti-
gelsen end i august.  

På udgiftssiden er det nominelle offentlige forbrug opjusteret med 1½ 
mia. kr. i 2004. Opjusteringen hænger sammen med et forventet mer-
forbrug i amter og kommuner, der er baseret på kvartalsvise indberetnin-
ger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og beskæftigelsesudviklingen i 
amter og kommuner fra 1.-3. kvartal 2003. Nationalregnskabet viser et 
afdæmpet forløb i det offentlige forbrug til og med 3. kvartal 2004. Det 
er således lagt til grund, at forbrugsudviklingen er undervurderet i de fo-
reløbige nationalregnskabstal. Det gælder især udviklingen i den offentlige 
lønsum. 

I modsat retning trækker en nedjustering af udgifterne til indkomst-
overførsler på 2 mia. kr., der blandt andet dækker over lavere udgifter til 
aktivering, folkepension, revalideringsydelse og efterløn. Revisionen af 
udgifterne skal ses i lyset af et forventet lavere antal efterlønsmodtagere 
end i august.  

I 2005 kan nedjusteringen af den offentlige saldo på knap 4¼ mia. kr. 
især henføres til en opjustering af de offentlige udgifter. Primært afledt af 
kommunale aftaleoverskridelser i 2005 er det nominelle offentlige forbrug 
opjusteret med knap 2 mia. kr. Aftaleoverskridelsen er som beregnings-
teknisk forudsætning indarbejdet i skønnet for det offentlige forbrug i 
2005. Regeringen er i dialog med de kommunale parter om løsninger, der 
kan understøtte, at den kommunale forbrugsudvikling i 2005 afspejler 
aftalegrundlaget fra juni 2004, jf. også kapitel 1. Navnlig i lyset af de 
kommunale budgetter er de offentlige investeringer desuden opjusteret 
med 0,7 mia. kr. i 2005. Hertil kommer en opjustering af subsidierne på 
knap 0,7 mia. kr., der fortrinsvist kan henføres til forventede merudgifter 
til løntilskud til fleksjob. 
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Skønnet for de offentlige indtægter i 2005 er stort set uændret i for-
hold til augustvurderingen. Det dækker over forskydninger mellem de 
forskellige indtægtsposter. Provenuet fra pensionsafkastskatten og ind-
komstskatterne (personskatter mv. samt arbejdsmarkedsbidrag) er således 
nedjusteret med henholdsvis 3 mia. kr. og knap 2½ mia. kr. i 2005. De 
lavere indtægter fra pensionsafkastskatten kan henføres til et forventet 
lavere afkast på aktier og obligationer. 

I modsat retning trækker en opjustering af provenuet fra registrerings-
afgiften på knap 2 mia. kr. og et merprovenu fra de kulbrintepligtige sel-
skaber og overskudsdelingen fra Nordsø-aktiviteterne på godt 1½ mia. kr. 
set i lyset af et højere skøn for olieprisen. Hertil kommer en opjustering af 
momsprovenuet på godt 1 mia. som følge af opjusteringen af privatfor-
bruget i 2005 og en tilsvarende opjustering af de offentlige renteindtægter 
og udbytter mv., der primært kan henføres til større udbytter mv. fra de 
statslige selskaber, herunder udtræk af et stiftertilgodehavende i Køben-
havns Havn A/S på ¾ mia. kr.  

Den offentlige nettogæld skønnes på baggrund af overskuddene på de 
offentlige finanser at falde fra 5,1 pct. af BNP i 2003 til at udgøre en net-
tofordring på 0,1 pct. af BNP i 2006, jf. tabel 5.2. Ændringen i nettogæl-
den følger som udgangspunkt udviklingen i den offentlige saldo. Sam-
menhængen er dog ikke entydig, idet nettogælden opgøres til markeds-
værdi.  

 
Tabel 5.2. Oversigt over den offentlige gæld 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 --------------------- Pct. af BNP ------------------
Offentlig nettogæld 1) ............................ 6,4 7,6 5,1 3,0 1,5 -0,1
Nettogæld i stat og kommuner 2) ............ 26,0 24,9 23,5 21,8 20,0 18,4
ØMU-gæld ............................................ 47,8 47,2 44,7 41,6 38,7 36,8
Do. korrigeret for genudlån 3) ................. 47,3 46,3 43,6 40,4 37,5 35,5
 ----------------------- Mia. kr. ---------------------
Offentlig nettogæld 1) ............................ 85,3 103,8 70,6 43,8 22,3 -1,0
Nettogæld i stat og kommuner 2) ............ 345,1 339,3 328,5 318,0 305,3 291,1
ØMU-gæld ............................................ 633,2 642,8 624,8 607,4 590,6 581,7
Do. korrigeret for genudlån 3) ................. 627,4 630,3 610,2 589,4 571,7 561,0

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

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

3) Genudlån til Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Ørestadsselskabet. 
Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
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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. Danmarks 
Statistik opgør nettogælden med udgangspunkt i nationalregnskabet. 

I beregningen af finanspolitikkens holdbarhed anvendes nettogælden i  
stat og kommuner (dvs. eksklusiv formuen i ATP), jf. afsnit 5.6. Det skyl-
des, at formuen i ATP allerede er disponeret til fremtidige pensionsudbe-
talinger. Fra en finanspolitisk synsvinkel har ATP således karakter af en 
privat fond. 

Overskuddene på statens og kommunernes saldo i årene 2004 til 2006 
skønnes at reducere nettogælden i stat og kommuner fra 23½ pct. af BNP i 
2003 til knap 18½ pct. af BNP i 2006. 

I modsætning til den offentlige nettogæld er de øvrige offentlige 
gældsbegreber – ØMU-gælden og statsgælden – såkaldte bruttogældsbe-
greber, som ikke fuldt ud tager højde for aktivsiden i stat og kommuner. 
ØMU-gælden og statsgælden er derfor ikke velegnede til at belyse hold-
barheden af de offentlige finanser. For en nærmere uddybning af opgørel-
sen af nettogælden, ØMU-gælden og statsgælden henvises til boks 5.1. 
 
Boks 5.1. Offentlige gældsbegreber  

Den offentlig nettogæld, ØMU-gælden og statsgælden dækker over forskellige gældsbe-
greber og dermed gældsopgørelsesmetoder. Helt overordnet kan den offentlige gæld 
opgøres enten netto (dvs. hele aktiv- og passivsiden indgår) eller brutto (dvs. fortrinsvis 
passivsiden indgår). Herudover kan gælden opgøres til markedsværdi eller til nominel 
værdi. Det førstnævnte har betydning for, om rent finansielle transaktioner i form af 
portepøljeomlægninger påvirker gældsopgørelsen. Det sidstnævnte har betydning for, 
om gælden påvirkes af kursbevægelser.  

Den offentlige nettogæld opgøres til markedsværdi og omfatter alle offentlige finan-
sielle aktiver og passiver i stat, kommuner og sociale kasser og fonde . Ses bort fra netto-
formuen i sociale kasser og fonde, stort set svarende til den opsparede formue i ATP, fås 
den statslige og kommunale nettogæld (dvs. den offentlige nettogæld ekskl. sociale kasser 
og fonde). I staten udgøres passivsiden primært af statens obligationsgæld (inkl. Den 
Sociale Pensionsfonds statsobligationsbeholdning), mens aktivsiden udgøres af tilgode-
havender vedrørende skatter og afgifter, statens indestående i Danmarks Nationalbank, 
realkreditobligationsbeholdningen i DSP, statslige aktieposter, fordringer som følge af 
genudlån m.v. I kommunerne udgøres passivsiden primært af obligationsgæld, mens 
aktivsiden udgøres af kommunernes beholdning af danske statsobligationer. 

I ØMU-gælden indgår alene passivsiden i stat, kommuner og sociale kasser og fonde, 
idet dog sektorernes beholdninger af statsobligationer modregnes. ØMU-gælden opgøres 
nominelt, hvorfor kursreguleringer ikke foretages. 
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Statsgælden tager udgangspunkt i statens obligationsgæld (inkl. Den Sociale Pensions-
fonds statsobligationsbeholdning), men inddrager i forhold til ØMU-gælden endvidere 
statens indestående i Nationalbanken og Den Sociale Pensionsfonds beholdning af real-
kreditobligationer. Statsgælden opgøres ligeledes nominelt. 
 

Tabel a. Offentlig nettogæld, ØMU-gæld og statsgæld, ultimo 2003  
 Offentlig 

nettogæld 
Offentlig 
nettogæld 

ekskl. fonde 

ØMU-
gæld 

Statsgæld

Staten: 284,4 284,4 576,8 515,3 
  Indenlandsk obligationsgæld .............. 611,0 611,0 611,0 611,0 
  Udenlandsk obligationsgæld ............... 83,9 83,9 83,9 83,9 
  Indestående i Nationalbanken ............ -40,9 -40,9 - -40,9 
  Den Sociale Pensionsfond: .................     
      Statsobligationer ............................. -118,1 -118,1 -118,1 -118,1 
      Andre værdipapirer ........................ -20,6 -20,6 - -20,6 
  Udlån til statsgaranterede selskaber 1) .. -14,7 -14,7 - - 
  Øvrige nettopassiver og kurskorr. ........ -216,2 -216,2 - - 
Kommuner:  44,1 44,1 64,9 - 
  Samlet obligationsgæld ....................... 70,2 70,2 70,2 - 
  Beholdning af statsobligationer .......... -5,3 -5,3 -5,3 - 
  Øvrige nettopassiver og kurskorr. ....... -20,8 -20,8 - - 
Sociale kasser og fonde:  -257,9 - -17,1 - 
  Beholdning af statsobligationer .......... -18,0 - -18,0 - 
  Øvrige nettopassiver og kurskorr. ....... -239,9 - 0,9 - 
Gæld i alt:     
  Mia. kr. .............................................. 70,6 328,5 624,8 515,3 
  Pct. af BNP ........................................ 5,1 23,5 44,7 36,8 
 

1) Udlån til Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Ørestadsselskabet. 
Kilde:  Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne skøn for 2004. 
 
Udviklingen i nettogælden 
Nettogælden følger i udgangspunktet den offentlige saldo, idet der dog korrigeres for 
kursgevinster og -tab. Selv om udviklingen i nettogælden på længere sigt svarer til udvik-
lingen i den offentlige saldo, kan kursreguleringer have væsentlig betydning for gældsud-
viklingen i de enkelte år.  

Eksempelvis vil en periode med rentestigninger medføre kursfald på den statslige ob-
ligationsgæld og deraf følgende fald i nettogælden i stat og kommuner. Samtidig kan 
nettoformuen i sociale kasser og fonde – hvoraf en del er placeret i obligationer – ventes 
at falde. Den samlede virkning på den offentlige nettogæld vil i det givne eksempel af-
hænge af kursfølsomheden på henholdsvis statsgælden og de sociale kasser og fondes 
obligationsbeholdning. 
Ved beregningen af finanspolitikkens holdbarhed tages der udgangspunkt i den statslige 
og kommunale nettogæld. Nettoformuen i de sociale kasser og fonde indgår ikke, da den 
principielt allerede er disponeret til fremtidige pensionsudbetalinger. 
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Markedsværdien af stat og kommuners finansielle aktiver og passiver – den statslige 
og kommunale nettogæld – er ækvivalent med markedets nutidsværdifastsættelse af de 
fremtidige betalingsstrømme knyttet til de finansielle aktiver og passiver. Anvendelsen 
af nettogælden er således – fraset mindre afvigelser mellem markedsforventningerne til 
renteudviklingen og den forudsatte renteudvikling i holdbarhedsberegningerne – konsi-
stent med, at de fremtidige offentlige udgifter og indtægter i øvrigt i holdbarhedsbereg-
ningen tilbagediskonteres til nutidsværdi.  

Derfor indebærer et fald i nettogælden i stat og kommuner i udgangspunktet en 
forbedring af holdbarheden. Alt andet lige vil holdbarheden blive forbedret med faldet i 
gælden omregnet til en annuitet. Det betyder, at et fald i gælden på 10 mia. kr. vil 
forbedre holdbarheden med ca. 260 mio. kr. svarende til 0,02 pct. af BNP. Der skal 
således indtræffe forholdsvis store bevægelser i nettogælden, før opgørelsen af finanspo-
litikken holdbarhed påvirkes mærkbart. 

Det er imidlertid også væsentligt at inddrage den bagvedliggende årsag til en given 
kursregulering på den statslige og kommunale nettogæld i vurderingen af, hvorvidt de 
offentlige finansers holdbarhed reelt er forbedret. Dels kan kursfaldet vise sig at være 
kortvarigt og blive efterfulgt af en tilsvarende kursstigning. Og skulle kursfaldet vise sig 
permanent, kan det skyldes ændrede udsigter for eksempelvis vækst, inflation og real-
rente på lang sigt, som i givet fald kan føre til overvejelser om ændrede forudsætninger i 
holdbarhedsberegningen i øvrigt. Det skyldes, at markedets ændring af nutidsværdifast-
sættelse af de fremtidige betalinger knyttet til de finansielle aktiver og passiver ofte er en 
konsekvens af reviderede forventninger til netop vækst, inflation og realrente. 
 
Udviklingen i ØMU-gælden  
I modsætning til nettogælden følger ØMU-gælden ikke som udgangspunkt udviklingen 
i den offentlige saldo. Da ØMU-gælden alene omfatter passivsiden i den offentlige 
sektor (korrigeret for danske statsobligationer), har en lang række finansielle transaktio-
ner – som ikke påvirker nettogælden – betydning for ØMU-gældsudviklingen. For 
eksempel påvirkes ØMU-gælden af, i hvilket omfang statens, kommunernes og ATP’s 
aktiver udgøres af statsobligationer eller andre aktiver, idet kun statsobligationer mod-
regnes i ØMU-gælden. En omlægning af aktiverne i ATP fra statsobligationer til andre 
værdipapirer indebærer derfor en tilsvarende forøgelse af ØMU-gælden, selvom der blot 
er tale om en porteføljeomlægning fra et aktiv til et andet. Sådanne omlægninger – der 
typisk er motiveret ud fra hensyn til afkast og risiko – kan i det enkelte år og særligt på 
længere sigt indebære en betragtelig forøgelse af ØMU-gælden i forhold til udgangs-
punktet, uanset at den offentlige nettogæld er upåvirket. 
Derudover korrigeres for periodiseringer af blandt andet skattebetalinger, idet tilgode-
havende skat – som er indtægtsført i den offentlige saldo – ikke modregnes som et aktiv 
i ØMU-gældsopgørelsen og derfor skal fratrækkes. Desuden korrigeres for emissions-
kurstab ved obligationsudstedelse, idet ØMU-gælden er opgjort til nominel værdi. 

 
ØMU-gælden skønnes at falde fra godt 44¾ pct. af BNP i 2003 til 

36¾ pct. af BNP i 2006, svarende til et fald på 8 pct.enheder, jf. tabel 
5.2. ØMU-gælden korrigeret for statens genudlånsportefølje (udlån til 
Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Ørestadsselskabet), som 
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reelt indebærer en parallel forøgelse af statens passiver og aktiver, ventes 
ligeledes reduceret med 8 pct.enheder fra 2003 til 2006.  

I forhold til augustvurderingen er skønnet for ØMU-gælden nedjuste-
ret med 0,7 pct. af BNP i 2004, jf. tabel 5.3. Nedjusteringen kan primært 
henføres til højere statslige overskud samt et større positivt bidrag fra pe-
riodiseringer og øvrige afgrænsninger.   

 
Tabel 5.3. Skøn for ØMU-gælden i august- og decembervurderingen 
Pct. af BNP 2004 
ØMU-gæld, december 2004 1)......................................................................... 41,6 
ØMU-gæld, august 2004 1) ............................................................................. 42,3 
Ændring ......................................................................................................... -0,7 
Bidrag fra:  
Statens og kommuners saldo ........................................................................... -0,3 
Udlån 2) .......................................................................................................... 0,1 
BNP opjustering ............................................................................................. -0,1 
Beholdningen af obligationer i DSP ................................................................ 0,0 
Sociale kassers obligationsbeholdning ............................................................. -0,1 
Periodiseringer og øvrige afgrænsninger mv.  3) ................................................ -0,3 

 

1) ØMU-gælden opgjort med fradrag for ATP’s beholdning af statsobligationer. I 
augustvurderingen blev ØMU-gælden opgjort uden fradrag for ATP’s beholdning 
af statsobligationer skønnet til 43,7 pct. af BNP i 2004, svarende til en skønnet 
beholdning af statsobligationer i sociale kasser og fonde på 1,4 pct. af BNP.  

2) Genudlån til Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Ørestadsselskabet, 
samt udlån til Danmarks Skibskreditfond. 

3) 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 be-
tydning for ØMU-gældsopgørelsen. 

 
I en fremskrivning baseret på indeværende prognose reduceres ØMU-
gælden til knap 29 pct. af BNP i 2010. I den oprindelige 2010-plan blev 
ØMU-gælden reduceret til 23,5 pct. af BNP i 2010, jf. En holdbar frem-
tid – Danmark 2010, januar 2001. De to nævnte ØMU-gældskvoter er 
imidlertid ikke umiddelbart sammenlignelige. Siden udarbejdelsen af den 
oprindelige 2010-plan er der således en række tekniske forhold uden be-
tydning for de offentlige finanser og kravene til finanspolitikken, som har 
øget niveauet for ØMU-gælden.1 Korrigeret for disse tekniske forhold kan 

                                                 
1 Det vedrører blandt andet ATP’s beholdning af statsobligationer (der fradrages i opgø-
relsen af ØMU-gælden), en historisk oprevision af ØMU-gælden foretaget af Danmarks 
Statistik, genudlån til statsgaranterede enheder mv. 
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ØMU-gælden opgøres til godt 25½ pct. af BNP i 2010. Gældsnedbrin-
gelsen er afstemt med, at finanspolitikken overordnet opfylder kravet om 
holdbarhed under de forudsætninger og mål, som er opstillet frem mod 
2010, jf. afsnit 5.6. 
 
5.2 . De offentlige udgifter  
Det offentlige udgiftstryk forventes at falde fra 54,3 pct. af BNP i 2004 til 
52,4 pct. af BNP i 2006, jf. tabel 5.4. Af det forudsatte fald i udgiftstryk-
ket fra 2004 til 2006 på 1,9 pct. af BNP kan 1,4 pct.enheder henføres til 
de primære offentlige udgifter, mens godt 0,5 pct.enheder skyldes lavere 
renteudgifter.  
 
Tabel 5.4. De offentlige udgifters sammensætning 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 ---------------------- Pct. af BNP --------------------- 
Offentlige udgifter (udgiftstryk)....... 54,2 54,6 54,9 54,3 53,0 52,4 
 Primære udgifter............................. 50,2 50,9 51,4 51,1 50,2 49,7 

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

Renteudgifter................................... 4,0 3,7 3,4 3,2 2,8 2,6 
 

1) De offentlige nyinvesteringer, dvs. ekskl. nettokøb af bygninger, maskiner mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Der forudsættes et fald i det offentlige forbrugstryk på 0,6 pct.enheder 
fra 2004 til 2006. Det skal ses i sammenhæng med forudsætningen om 
aftagende vækst i det nominelle offentlige forbrug og den ventede kon-
junkturbestemte fremgang i den samlede økonomi.  

Opjusteringen af det nominelle offentlige forbrug på 1½ mia. kr. i 
2004 indebærer en forøgelse af realvæksten i det offentlige forbrug til 0,7 
pct. mod 0,3 pct. i augustvurderingen. I lyset heraf og på baggrund af 
skønnet for det nominelle offentlige forbrug i 2005, der beregningstek-
nisk er baseret på finansloven og de kommunale budgetter for 2005, 
skønnes realvæksten i det offentlige forbrug til 0,6 pct. i 2005. Lægges det 
til grund, at den kommunale udgiftsudvikling i 2005 bringes i overens-
stemmelse med aftalegrundlaget fra juni, udgør realvæksten 0,2 pct. i 
2005, hvilket skal ses i forhold til, at niveauet for det offentlige forbrug i 
2004 er opjusteret, og at skønnet herfor er omgivet af større usikkerhed 
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end normalt. I 2006 forudsættes realvæksten i det offentlige forbrug at 
udgøre 0,5 pct. på linje med de mellemfristede forudsætninger.  

Den offentlige beskæftigelse skønnes at vokse med 4.000 personer i 
2004. I forhold til augustvurderingen er skønnet for den offentlige be-
skæftigelsesvækst opjusteret med 2.000 personer. Det skal ses i lyset af 
beskæftigelsesudviklingen fra 1.-3. kvartal 2004. På linje med augustvur-
deringen skønnes væksten i den offentlige beskæftigelse til 2.500 personer 
i 2005. Den offentlige beskæftigelsesvækst antages også at udgøre 2.500 
personer i 2006 i overensstemmelse med de mellemfristede forudsætnin-
ger.  

De offentlige investeringers andel af BNP skønnes til 1,7 pct. i 2004 
og 1,8 pct. i 2005, og forudsættes at udgøre 1,7 pct. i 2006. På baggrund 
af Finansloven for 2005 og kommunernes og amternes budgetter for 
2005 er realvæksten i de offentlige investeringer opjusteret til 4,7 pct. i 
2005 mod 2,0 pct. i august. I 2006 forudsættes realvæksten i investerin-
gerne til 1,0 pct. 

Udgifterne til indkomstoverførsler skønnes at udgøre 17,9 pct. af BNP 
i 2004. Indkomstoverførslernes andel af BNP falder til 17,5 pct. i 2005 
og 17,2 pct. i 2006. Denne udvikling skal blandt andet ses i lyset af det 
forventede fald i ledigheden og en relativt moderat satsregulering. På bag-
grund af lønstigningerne i den private sektor i 2002 og 2003 er der fast-
lagt en satsregulering af indkomstoverførslerne på 2,9 pct. i 2004 og 2,0 
pct. i 2005. I 2006 skønnes satsreguleringsprocenten til 2,1 pct. på bag-
grund af skønnet for de private lønstigninger i 2004.      

De offentlige subsidier skønnes at udgøre 2,2 pct. af BNP i 2004. Fra 
2004 til 2006 skønnes et marginalt fald i subsidiernes andel af BNP.  

Renteudgifterne ventes at udgøre 3,2 pct. af BNP i 2004. I takt med 
gældsnedbringelsen forventes renteudgifternes andel af BNP at falde til 
2,8 pct. i 2005 og 2,6 pct. i 2006. Faldet i renteudgifterne fra 2004 til 
2005 skal desuden ses i lyset af omlægninger af lån til en lavere rente samt 
indregnede kurstab i 2004 i forbindelse med førtidige opkøb. Der er ikke 
budgetteret med effekter af førtidige opkøb i 2005 og 2006. 

I Budgetoversigt 3, december 2004, er der redegjort nærmere for udvik-
lingen i de offentlige udgifter. 
 
5.3. De offentlige indtægter 
Skattetrykket kan i 2003 opgøres til 48,7 pct. af BNP med udgangspunkt 
i den seneste offentliggjorte nationalregnskabsmæssige opgørelse af skatte-
indtægterne fra Danmarks Statistik, jf. tabel 5.5. Ifølge Danmarks Stati-
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stiks reviderede tal for de offentlige finanser i 2003 er personskatterne og 
arbejdsmarkedsbidraget nedjusteret med i alt 2,3 mia. kr. De reviderede 
tal fra Danmarks Statistik er på niveau med de oplysninger, der lå til 
grund for skønnene for 2004 og 2005 i augustvurderingen. 
 
Tabel 5.5. De offentlige indtægters sammensætning  
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 ----------------------- Pct. af BNP ----------------------  
Offentlige indtægter...................... 57,1 56,1 56,1 55,8 54,7 54,1 
Skattetryk ..................................... 49,9 48,9 48,7 48,9 48,1 47,8 

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

Renteindtægter.............................. 2,6 2,3 2,5 2,3 2,2 2,1 
Øvrige indtægter 3) ........................ 4,6 4,9 4,6 4,6 4,3 4,2 

 

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 2001-2003 og egne beregninger for 2004-2006. 
 

Skattetrykket skønnes at stige med 0,2 pct.enheder til 48,9 pct. i 2004, 
idet nedsættelsen af personskatterne og virkningerne af skattestoppets 
nominalprincip mere end opvejes af højere forventede indtægter fra pen-
sionsafkastskatten, højere selskabsskatteprovenu samt virkningen af su-
spensionen af SP-bidraget i medfør af Forårspakken (som indebærer frem-
rykket beskatning). I 2005 forventes skattetrykket at falde til 48,1 pct. af 
BNP blandt andet som følge af lavere skønnede indtægter fra pensionsaf-
kastskatten. I 2006 skønnes skattetrykket at falde yderligere med 0,3 
pct.enheder til 47,8 pct. af BNP. Det skal ses i lyset af, at suspensionen af 
SP-bidraget i 2004 og 2005 forudsættes ophævet, hvorved SP-bidraget 
igen fradrages i den skattepligtige indkomst. I perioden 2003-2006 som 
helhed skønnes skattetrykket at falde med i alt 0,9 pct.enheder. 
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   I 2004 bidrager personskatterne til en reduktion af skattetrykket med 
0,5 pct.enheder, jf. tabel 5.6. Indførelsen af beskæftigelsesfradraget og 
forhøjelsen af mellemskattegrænsen med 48.000 kr. i 2004 medfører et 
provenutab på 9,9 mia. kr. (2004-niveau). Det svarer til en reduktion af 
skattetrykket på 0,7 pct.enheder. Suspensionen af SP-bidraget i 2004 og 
2005 medfører en fremrykning af beskatningen fra udbetalings- til optje-
ningstidspunktet. Dette skønnes at bidrage til en forbedring af de offent-
lige finanser med 3,9 mia. kr. i 2004 og 2005 (2004-niveau). Samlet set 
reduceres skattetrykket med i alt 0,4 pct.enheder som følge af personskat-
tenedsættelsen og suspensionen af SP-bidraget. En moderat udvikling i 
lønsummen og overførselsindkomsterne i 2004 bidrager herudover til at 
reducere skattetrykket yderligere med 0,1 pct.enhed. 

Den forudsatte genindførelse af SP-bidraget – som fradrages i den 
skattepligtige indkomst mv. – indebærer en skønnet reduktion af skatte-
trykket i 2006 med 0,3 pct.enheder. 
 
Tabel 5.6. Ændring i skattetrykket 
 2003 2004 2005 2006 
  ---------- Pct. af BNP ----------
Skattetryk 48,7 48,9 48,1 47,8 
Ændring i skattetryk........................................................ -0,1 0,2 -0,8 -0,3 
Heraf: 

- Personskatter mv. ...................................................... -0,1 -0,5 -0,1 -0,3 
(heraf beskæftigelsesfradrag og forhøjelse af mellem-
skattegrænsen) ........................................................... 0,0 

 
-0,7 0,0 0,0 

- AM-bidrag ................................................................. 0,0 0,0 0,0 0,0 
- Selskabsskatter............................................................ -0,1 0,2 0,0 0,2 
- Pensionsafkastbeskatning............................................ 0,3 0,5 -0,4 0,0 
- Moms......................................................................... -0,1 0,0 0,0 0,0 
- Afgifter og indirekte skatter ........................................ -0,2 0,0 -0,1 -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 0,4 pct.enheder fra 2003 til 2006. Det dækker over en stigning på 
ca. 0,2 pct.enheder fra 2003 til 2004 og tilsvarende fra 2005 til 2006. 
Stigningen fra 2003 til 2004 skyldes højere indtægter fra kulbrinteskat 
(udover selskabsskat af kulbrinteskattepligtige selskaber) og ordinære 
acontoskatter i 2004, der nationalregnskabsmæssigt henføres til indbeta-
lingsåret. Det er fortsat usikkert, hvor stor en del af de høje selskabsskatte-
indbetalinger i november 2003, der kan henføres til øget skattepligtig 
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indkomst i 2003 og dermed også omfanget af nettorestskatteafregningen i 
2004. Indtægterne fra kulbrinteskat (og selskabsskat af kulbrinteskatte-
pligtige selskaber) forventes at stige betydeligt fra 2004 til 2005. Det op-
vejes dog delvist af forventningen til lavere nettorestskatteafregning i 
2005. 

Stigningen i selskabsskatternes andel af BNP fra 2005 til 2006 på knap 
0,2 pct.enheder skyldes nye regnskabsregler for de finansielle virksomhe-
der. De ændrede regler indebærer, at hensættelser til tab på udlån og ga-
rantier forventes reduceret fra 1. januar 2005, hvilket forøger skatte-
grundlaget i 2005 (engangsvirkning). Selskabsskattetrykket skønnes at 
stige i 2006, da den øgede selskabsskat vedrørende 2005 nationalregn-
skabsmæssigt henføres til 2006. Der er ikke indregnet virkninger af evt. 
diskretionære tiltag med henblik på at neutralisere rentevirkningen af 
engangsprovenuet. 

Fra og med 1. januar 2005 forventes de danske regler for international 
sambeskatning ændret i form af indførelse af et såkaldt globalpuljeprincip. 
Hermed vil det ikke længere være muligt at opnå fradrag for underskud i  
datterselskaber i den danske skat uden samtidig at lade overskudsgivende 
datterselskaber indgå i den danske skat. Provenugevinsten herfra skønnes 
at udgøre omkring 2 mia. kr. Samtidig sænkes selskabsskattesatsen fra de 
nuværende 30 pct. til 28 pct., hvilket isoleret set medfører et provenutab 
på ca. 2 mia. kr. 

Pensionsafkastskatten bidrager til en stigning i skattetrykket på knap 
0,1 pct.enhed fra 2003 til 2006. Stigningen i pensionsafkastskattens andel 
af BNP fra 2003 til 2004 på 0,5 pct.enheder skyldes primært, at provenu-
et fra pensionsafkastskatten i 2003 var mærkbart påvirket af fremført ne-
gativ skat som følge af kurstab på aktier i de foregående år. Reduktionen i 
pensionsafkastskattens andel af BNP fra 2004 til 2005 på 0,4 pct.enheder 
skyldes primært et forventet kurstab på obligationer i løbet af 2005 i takt 
med stigende renteniveau, samt forudsætningen om et forholdsvis beske-
dent aktieafkast i 2005. 

Afgifterne bidrager til en reduktion i det samlede skattetryk på godt 
0,2 pct.enheder fra 2003 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 afgiftsgrund-
laget for energi- og miljøafgifter. Bilkøbet ventes på den anden side at 
stige betydeligt især i 2004, men også i 2005. Det bidrager isoleret set til 
en stigning i skattetrykket på godt 0,2 pct.enheder i 2004 og 0,1 
pct.enhed i 2005. Bortfaldet af 24-timers reglen fra 1. januar 2004 på 
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cigaretter og spiritus reducerer provenuet i 2004 med knap 0,1 pct. af 
BNP, mens afgiftsnedsættelserne på spiritus og tobak med virkning fra 1. 
oktober 2003 isoleret set skønnes at være omtrent neutrale med hensyn til 
de offentlige finanser. 
 
5.4. Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Finanspolitikken – målt ved den ét-årige finanseffekt – skønnes at øge 
den økonomiske aktivitet svarende til 0,5 pct. af BNP i 2004, jf. tabel 5.7. 
Aktivitetsbidraget kan primært henføres til nedsættelsen af skatten på 
arbejdsindkomst. Beregningen af finanseffekten er baseret på et revideret 
modelgrundlag i form af en ny version af ADAM-modellen fra Danmarks 
Statistik, jf. appendiks 5.1. Skønnet for finanseffekten er uændret i forhold 
til august.  
 
Tabel 5.7. Bidrag til aktiviteten  
 2002 2003 2004 2005 
 -------------------- Pct. ------------------
BNP-vækst .......................................................... 1,0 0,5 2,4 2,4 
Ét-årig finanseffekt .............................................. 0,2 0,1 0,5 0,0 
 ------------- Pct.-enheder --------------
Flerårige virkninger: 
-  Flerårig finanseffekt 1) ....................................... 0,2 0,1 0,4 0,1 
 - Opsparingsvirkninger 2) .................................... -0,2 0,0 0,1 0,1 
 - Investeringstiltag mv. 3) ..................................... 0,1 0,2 0,1 0,1 
 - Stedfundne renteændringer 4)............................ 0,2 0,6 0,9 0,4 
 

Anm.: Modelgrundlaget for finanseffektberegningen er revideret, jf. appendiks 5.1. Revi-
sionen omfatter navnlig en genberegning af de modelbaserede multiplikatorer i 
lyset af en revideret ADAM-model fra Danmarks Statistik.  

1) Den flerårige finanseffekt viser virkningen på BNP-væksten af finanspolitiske 
ændringer i både det pågældende år og de forudgående år (fra og med 2002).  

2) 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. 

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

4) Opgjort som de isolerede virkninger på BNP-væksten af renteudviklingen fra og 
med 2002 og frem til medio november 2004. Renten er antaget uændret deref-
ter.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 Udover aktivitetsvirkningen på 0,5 pct. af BNP fra den traditionelle 
finanspolitik skønnes suspensionen af SP-bidraget at øge den økonomiske 
aktivitet svarende til 0,1 pct. af BNP i 2004, jf. bidraget fra ”Opsparings-
virkninger” i tabel 5.7. Hertil kommer aktivitetsvirkningen af boligpoliti-
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ske initiativer inklusive boliginitiativerne i Forårspakken, der ligeledes 
skønnes til 0,1 pct. af BNP. 

På baggrund af finansloven samt kommuner og amters budgetter for 
2005 skønnes et neutralt aktivitetsbidrag fra finanspolitikken i 2005.  

Den flerårige finanseffekt2 viser, at finanspolitikken siden 2002 bidra-
ger til at øge den økonomiske vækst både i 2004 og 2005. Den stedfund-
ne renteudvikling fra og med 2002 bidrager ligeledes til højere økono-
misk aktivitet i 2004 og 2005, jf. tabel 5.7. Det skal ses i sammenhæng 
med en gradvis indsnævring af outputgabet, således at dette skønnes at 
være svagt positivt i 2005. Dette peger i retning af, at kapacitetsgrænsen 
på arbejdsmarkedet kan blive afprøvet i løbet af 2005. 

På nuværende tidspunkt er stramhedsgraden i finanspolitikken for 
2006 endnu ikke fastlagt. Indeværende prognose bygger derfor i overve-
jende grad på beregningstekniske forudsætninger om finanspolitikken i 
2006, som er på linje med den mellemfristede 2010-fremskrivning. Den 
konkrete finanspolitiske prioritering for 2006 ventes at finde sted i løbet 
af 2005. 
 
5.5.  Den strukturelle offentlige saldo 
Den offentlige saldo er blandt andet påvirket af konjunkturforhold og 
giver derfor ikke et retvisende billede af niveauet for og udviklingen i den 
underliggende offentlige saldo. Den strukturelle offentlige saldo er renset 
for disse forhold og anses derfor at være et bedre mål for, om finanspoli-
tikken er afstemt med de mellemfristede krav om gældsnedbringelse. 

Den faktiske offentlige saldo skønnes at udgøre 1,5 pct. af BNP i 
2004, mens overskuddet i 2005 og 2006 som nævnt øges til 1,7 pct. af 
BNP navnlig i lyset af bedre konjunkturer. Overskuddet på den struktu-
relle saldo skønnes til omtrent 1½ pct. af BNP i 2004 og 2005, mens det 
strukturelle overskud for 2006 er beregnet til at udgøre godt 1¼ pct. af 
BNP. Eksklusive virkningerne af Forårspakkens suspension af SP-bidraget 
(som indebærer et lavere skattemæssigt fradrag i 2004 og 2005) udgør 
den strukturelle saldo omtrent 1¼ pct. af BNP i hele perioden 2004-06, 
jf. tabel 5.8.  

Den strukturelle saldo vurderes at være omtrent på niveau med den 
faktiske saldo i 2004. Det afspejler på den ene side en konjunkturbetinget 
svækkelse af den faktiske saldo på anslået 0,4 pct. af BNP, mens de vente-

                                                 
2 De flerårige finanseffekter tager således højde for, at den førte finanspolitik i et givet år 
også påvirker den økonomiske aktivitet i de efterfølgende år. Den flerårige finanseffekt 
opgøres her som ændringen af finanspolitikken siden 2002. 
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de indtægter fra selskabsskatter og pensionsafkastskat er henholdsvis ca. 
0,4 og 0,1 pct. af BNP over et anslået normalniveau3.  
 
Tabel 5.8. Bidrag til den strukturelle offentlige saldo 
 2003 2004 2005 2006 
 ------------- Pct. af BNP -------------
Faktisk saldo ........................................................... 1,0 1,5 1,7 1,7 
Konjunkturer .......................................................... 0,3 0,4 -0,1 -0,5 
Selskabsskat 1) .......................................................... -0,2 -0,4 -0,1 -0,2 
Pensionsafkastskat ................................................... 0,3 -0,1 0,3 0,4 
Nettorentebetalinger og specielle poster................... 0,0 0,0 -0,2 -0,1 
Strukturel saldo ....................................................... 1,5 1,4 1,6 1,3 
Forårspakkens suspension af SP-bidraget ................. 0,0 -0,3 -0,3 0,0 
Strukturel saldo (ekskl. suspension af SP-bidraget)... 1,5 1,2 1,3 1,3 
 

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

Kilde: Egne beregninger. 
 

I 2005 er den strukturelle saldo også på niveau med den faktiske saldo. 
Det afspejler blandt andet, at der ikke længere er et negativt saldobidrag 
fra svækkede konjunkturer. Herudover modsvares et skønnet lavt provenu 
fra pensionsafkastskatten (som vurderes 0,3 pct. af BNP under sit nor-
malniveau) af midlertidigt større indtægter fra blandt andet Nordsø-
aktiviteterne, jf. bidraget fra ”nettorentebetalinger og specielle poster” på -
0,2 pct. af BNP i tabel 5.8. 

Den strukturelle saldo ligger i 2006 noget under det faktiske overskud. 
Det skal ses i lyset af de positive konjunkturudsigter, som skønnes at for-
øge det faktiske overskud med ca. 0,5 pct. af BNP, hvilket ikke påvirker 
den strukturelle saldo. Derimod vurderes indtægterne fra pensionsafkast-
skatten at være ca. 0,4 pct. af BNP lavere end et skønnet normal-niveau, 
blandt andet fordi de skønnede rentestigninger ventes at indebære falden-
de obligationskurser. Mindreindtægterne fra pensionsafkastskatten opve-
jes dog omtrent af ekstraordinært store indtægter fra selskabsskatten og de 
specielle poster. 

Svækkelsen af den strukturelle saldo på 0,1 pct. af BNP fra 2003 til 
2004 er væsentlig mindre end det som skatte- og afgiftsnedsættelserne og 

                                                 
3 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 0,7-0,8 pct. af BNP i perioden 2003-2006. 
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suspensionen af SP-bidraget tilsiger, jf. bidraget ”Provenuer fra finanspo-
litikken” på 0,5 pct. af BNP i tabel 5.9. Denne mærkbare forskel skyldes 
blandt andet en trendmæssig reduktion af nettorenteudgifterne på 0,2 
pct. af BNP i takt med nedbringelsen af den offentlige gæld målt i pct. af 
BNP. Hertil kommer, at væksten i BNP i høj grad er drevet af fremgang i 
privatforbruget, som giver nogle ekstraordinært store afgiftsindtægter 
(svarende til 0,2 pct. af BNP), der ikke i tilstrækkelig grad fanges i kon-
junkturrensningen af den faktiske saldo. 

I 2005 forbedres den strukturelle saldo som følge af faldende forbrugs- 
og subsidietryk, jf. bidraget ”Provenuer fra finanspolitikken” på 0,1 pct. 
af BNP, og fortsat faldende nettorenteudgifter, som også bidrager med 
0,2 pct. af BNP. I modsat retning trækker negative bidrag fra udviklingen 
i de specielle poster. 

 
Tabel 5.9. Ændring af den strukturelle offentlige saldo 
 2003 2004 2005 2006 
 ------------------ Pct. af BNP -----------------

Strukturel saldo............................................ 1,5 1,4 1,6 1,3 
Ændring i strukturel saldo............................ 0,4 -0,1 0,2 -0,3 
Bidrag til ændring:  
Provenuer fra finanspolitikken 1)................... -0,1 -0,5 0,1 -0,1 
Strukturel beskæftigelse (målt i timer) .......... 0,1 0,0 0,0 0,0 
Nettorentebetalinger .................................... 0,2 0,2 0,2 0,1 
Specielle poster 2) .......................................... 0,1 0,0 -0,1 -0,2 
Efterspørgselssammensætning ...................... 0,1 0,2 0,1 0,0 
Andre forhold .............................................. 0,0 0,0 -0,1 -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 og omlægningen heraf fra en 
kollektiv til en individuel ordning. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
Reduktionen i den strukturelle saldo på 0,3 pct. af BNP i 2006 afspej-

ler blandt andet, at suspensionen af SP-bidragene forudsættes ophævet. 
Omvendt vil et fortsat faldende offentligt forbrugstryk forbedre den 
strukturelle saldo, således at det samlede bidrag fra ”Provenuer fra finans-
politikken” udgør -0,1 pct. af BNP. Herudover reducerer udviklingen i 
de specielle poster den strukturelle saldo med 0,2 pct. af BNP. 
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De ekstraordinære indtægter fra Nordsøen som følge af de aktuelt høje 
oliepriser påvirker ikke den strukturelle saldo nævneværdigt. Det skyldes, 
at beregningen af den strukturelle saldo er baseret på et langsigtet niveau 
for olieprisen, som er noget lavere end det nuværende prisniveau. Fluktu-
ationer i olieprisen har derfor begrænset betydning for den strukturelle 
saldo. Olieprisen er inden for den seneste måned faldet med i størrelses-
ordenen 10 dollars, hvilket forstærkes af et fald i dollarkursen. 

Det operationelle pejlemærke for en holdbar finanspolitik er gennem-
snitlige overskud på de offentlige finanser i målintervallet 1½-2½ pct. af 
BNP. Det er den strukturelle saldo korrigeret for bidraget fra Forårspak-
kens suspension af SP, der skal sammenholdes med målintervallet. I peri-
oden 2004-06 ligger den strukturelle saldo korrigeret for suspensionen af 
SP-bidraget omtrent ¼ pct. af BNP under målintervallet. 

I forhold til den mellemfristede fremskrivning baseret på augustvurde-
ringen er overskuddet på den strukturelle saldo i 2006 nedjusteret med 
ca. 0,4 pct. af BNP. Aftaleoverskridelsen i den kommunale sektor (i 
2005) for så vidt angår offentligt forbrug og investeringer, der som bereg-
ningsteknisk forudsætning er lagt til grund for prognosen, bidrager i den 
sammenhæng til en reduktion af den strukturelle saldo med ca. 0,2 pct. af 
BNP, jf. også afsnit 5.1. Mérvæksten i investeringerne i 2005 modsvares af 
en beregningsteknisk forudsat nedsættelse af den reale investeringsramme 
fra 2 til 1 pct. årligt i perioden 2006-10. Samlet set reduceres overskuddet 
på de offentlige finanser i 2010 derfor kun med 0,1 pct. af BNP som føl-
ge af de højere udgifter i den kommunale sektor. 

Herudover er der i decembervurderingen (i modsætning til kravforlø-
bet i den mellemfristede fremskrivning fra august) ikke indregnet virk-
ninger af nye endnu ikke besluttede beskæftigelsestiltag, som kan øge 
beskæftigelsen i 2006. I augustvurderingen – hvor 2006 endnu ikke var 
omfattet af selve konjunkturvurderingen – var der rent beregningsteknisk 
indregnet et bidrag til beskæftigelsen fra nye strukturtiltag på arbejdsmar-
kedet, hvilket isoleret set forbedrede den strukturelle saldo med ca. 0,2 
pct. af BNP. I decembervurderingen er forudsat en tilsvarende større for-
bedring af den strukturelle saldo i den efterfølgende periode frem mod 
2010 som følge af yderligere strukturtiltag på arbejdsmarkedet, jf. tabel 
5.10. 
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Tabel 5.10. Ændring i den strukturelle saldo siden august 
 2004 2005 2006 2010 
 ---------------- Pct. af BNP ---------------- 
ØR04, august ................................................ 1,2 1,5 1,7 2,0 
ØR04, december ........................................... 1,4 1,6 1,3 1,9 
Forskel .......................................................... 0,2 0,1 -0,4 -0,1 
Heraf bidrag fra     
Strukturel beskæftigelse ................................. 0,0 0,1 -0,2 0,0 
Offentlig forbrug og investeringer.................. -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 
Øvrig (nye provenuskøn mv.) ........................ 0,3 0,2 0,0 0,0 
 
5.6.  De offentlige finansers holdbarhed 
Den mellemfristede 2010-fremskrivning baseret på Økonomisk Redegørel-
se, august 20044, opfyldte kravet om en holdbar finanspolitik forudsat 
stram udgiftsstyring og en varig fremgang i beskæftigelsen som følge af 
nye initiativer på 55-60.000 personer frem til 2010. 
 Det operationelle mål for finanspolitikken er at fastholde (strukturelle) 
offentlige overskud på 1½-2½ pct. af BNP i gennemsnit frem mod 2010. 
Med de opstillede mål for beskæftigelsen, og det opdaterede grundlag for 
konjunkturer og finanspolitik, kan det gennemsnitlige (strukturelle) over-
skud opgøres til 1,6 pct. af BNP fra 2003 til 2010. Det ligger inden for 
det opstillede målinterval, jf. tabel 5.11.  
 
Tabel 5.11. Målinterval for offentlige overskud frem til 2010 
 Gnst. 2003-10 Målinterval 
 ------------- Pct. af BNP ------------- 
 Strukturel offentlige saldo..............................   1,6           1½-2½ 
 

Kilde: Egne beregninger. 
 

De kommunale budgetter for 2005 afspejler som nævnt offentlige 
merudgifter svarende til 0,1 pct. af BNP, når mérvæksten i investeringer-
ne forudsættes modsvaret af en nedsættelse af den reale investeringsramme 
fra 2 til 1 pct. årligt i perioden 2006-10, jf. afsnit 5.5. Nedjusteringen af 
den offentlige saldo i 2010 på 0,1 pct. af BNP bevirker med uændrede 
forudsætninger en tilsvarende nedjustering af saldoen i årene fremover. 
Holdbarhedsindikatoren er derfor -0,1 pct. af BNP, hvilket er en margi-
nal nedjustering i forhold til augustvurderingen, hvor tallet var 0,0 pct. af 
BNP. 

                                                 
4 Og Finansredegørelse 2004. 
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Regeringen er i dialog med de kommunale parter om løsninger, der 
kan understøtte, at den kommunale forbrugsudvikling i 2005 afspejler 
aftalegrundlaget fra juni 2004. Lægges det til grund, at de kommunale 
udgifter i 2005 bringes i overensstemmelse med aftalegrundlaget kan 
holdbarhedsindikatoren opgøres til 0,0 pct. af BNP. 
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Appendiks 5.1 
Justering af modelgrundlaget 
for finanseffektberegningen   
 
 
I det modelgrundlag fra Danmarks Statistik, der blev anvendt i finansef-
fektberegningen i forbindelse med revisionen af metodegrundlaget i Fi-
nansredegørelse 2004, øges privatforbruget5 på kort sigt med 0,3 mia. kr., 
når husholdningernes samlede disponible indkomst stiger med 1 mia. kr.  

Danmarks Statistik har efterfølgende revideret modelgrundlaget. I den 
nye modelversion er gennemslaget på det samlede privatforbrug afledt af 
en stigning på 1 mia. kr. i husholdningernes samlede disponible indkomst 
estimeret til 0,4 mia. kr. Det højere gennemslag på privatforbruget i det 
nye modelgrundlag skyldes historiske datarevisioner af en række variabler, 
en revideret relation for bilkøbet og udeladelse af selskabernes disponible 
indkomster (på kort sigt) som forklarende variabel i forbrugsfunktionen.6  

Med afsæt i det nye modelgrundlag fra Danmarks Statistik er de fi-
nanspolitiske multiplikatorer genberegnet på ny og indarbejdet i finansef-
fektberegningen. Som følge af det højere forbrugsgennemslag i det nye 
modelgrundlag er aktivitetsvirkningen af en reduktion i indkomstskatter-
ne svarende til 1 promille af nominelt BNP øget fra 0,027 til 0,043 pct. 
af realt BNP, jf. tabel A5.1. Også multiplikatorerne for hovedparten af de 
øvrige udgifts- og indtægtsposter er forøget numerisk set. Dette skal lige-
ledes ses i lyset af det højere forbrugsgennemslag.  

De højere multiplikatorer afledt af det nye modelgrundlag betyder, at 
finanseffekten revideres med op til 0,1 pct.-enhed numerisk i perioden 
1996-2005, jf. tabel A5.2 (ændring fra 1. kolonne til 2. kolonne). Herud-
over gælder særskilt for 2004, at finanseffekten isoleret set er forøget med 
0,1 pct.-enhed siden august som følge af nye skøn for de offentlige udgif-
ter og indtægter, herunder primært opjusteringen af det offentlige forbrug 
(ændring fra 2. kolonne til 3. kolonne), jf. også appendiks 1.2.  

I augustvurderingen skønnedes aktivitetsvirkningen af finanspolitikken 
til 0,5 pct. af BNP i 2004. Dette skøn var baseret på, at en stigning i hus-

                                                 
5 Eksklusive forbrug af boliger. 
6 Selskabernes disponible indkomster er således insignifikante på kort sigt. 
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holdningernes samlede disponible indkomst på 1 mia. kr. som følge af 
varige skattenedsættelser øger det samlede privatforbrug med ½ mia. kr. 
 
Tabel A5.1. 1.års multiplikatorer målt ved henholdsvis BNP og beskæf-
tigelsen i FR2004 og ØRdec04 
Ændr. pr. promille af BNP FR2004 ØRdec04 FR2004 ØRdec04 
 ------- Realt BNP ------- ----- Beskæftigelse ------ 
 -----------Pct. ------------ ------ 1.000 pers. ------- 
Udgiftssiden     
Off. beskæftigelse .......................... 0,096 0,107 4,1 4,5 
Off. varekøb (realt) ....................... 0,089 0,096 1,0 1,2 
Off. lønninger............................... 0,007 0,014 0,1 0,1 
Off. investeringer (realt)................ 0,078 0,080 1,1 1,5 
A-skattepligtige overførsler ............ 0,022 0,028 0,2 0,3 
Ikke-skattepligtige overførsler........ 0,027 0,043 0,3 0,5 
Ikke-varefordelte subsidier ............ 0,024 0,020 0,3 0,3 
     
Indtægtssiden     
Moms ........................................... -0,047 -0,046 -0,5 -0,6 
Selskabsskat .................................. -0,015 -0,012 -0,1 -0,1 
Personskat..................................... -0,027 -0,043 -0,3 -0,5 
Arbejdsmarkedsbidrag................... -0,024 -0,035 -0,2 -0,4 
Registreringsafgift ......................... -0,078 -0,114 -0,6 -1,1 
Giftskatter .................................... -0,080 -0,076 -0,7 -0,8 
Energi ........................................... -0,091 -0,084 -0,8 -1,0 
Fødevarer...................................... -0,071 -0,067 -0,7 -0,8 

Anm.: Multiplikatorerne er estimeret ved eksogen rente. 
Kilde: Egne beregninger. 
 
Tabel A5.2. Genberegnet finanseffekt, 1996-2005 
 ØRaug04  

(FR04-metode) 
ØRaug04  

(nyt modelgrundlag)
ØRdec04 

(nyt modelgrundlag)
1996........................  0,6 0,7 0,7 
1997........................  -0,2 -0,3 -0,3 
1998........................  0,1 0,2 0,2 
1999........................  0,3 0,2 0,2 
2000........................  -0,1 -0,1 -0,1 
2001........................  0,3 0,4 0,3 
2002........................  0,2 0,3 0,2 
2003........................  0,0 0,0 0,1 
2004........................  0,31) 0,4 0,5 
2005........................  0,0 0,0 0,0 

1) Beregnet med afsæt i et større forbrugsgennemslag blev finanseffekten i august 
skønnet til 0,5 pct. af BNP i 2004. 

Kilde: Egne beregninger.  



Økonomisk Redegørelse  December 2004 
 

 

145

Bilagstabeloversigt: 
 
B.1. Efterspørgsel, import og produktion .......................................... 152 
B.2. Nøgletal for den internationale økonomi ................................... 153 
B.3. Nøgletal for den internationale økonomi ................................... 154 
B.4. Nøgletal for den internationale økonomi ................................... 155 
B.5. Nøgletal for den internationale økonomi ................................... 156 
B.6. Befolkning og arbejdsmarked..................................................... 157 
B.7. Personer på overførsler............................................................... 158 
B.8. Stigningen i de samlede timelønsomkostninger.......................... 158 
B.9. Bruttoinvesteringer .................................................................... 159 
B.10. Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgæld .................... 160 
B.11. Eksport og import i faste priser .................................................. 161 
B.12. Eksport- og importpriser............................................................ 161 
B.13. Det private forbrug fordelt på undergrupper.............................. 162 
B.14. Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer ............................. 162 
B.15. Disponibel indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing ........... 163 
B.16. Procentvise ændringer i indkomst, privat forbrug og   
 bruttoopsparing ......................................................................... 164 
B.17. Korrektionen af indkomsterne i husholdningerne og den   
 private sektor ............................................................................. 165 
B.18. Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter ......................................... 165 
B.19. Lønkvoter .................................................................................. 166 
B.20. Ejendomsmarked og byggeri...................................................... 166 
B.21. De offentlige udgifter og indtægter ............................................ 167 
B.22. Skatter og skattetryk .................................................................. 168 
B.23. Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 2000-2005..... 169 
B.24. Indkomstoverførsler................................................................... 170 
B.25. Skøn på forskellige tidspunkter over centrale   
 størrelser for 2003, 2004 og 2005.............................................. 171 
 
 



Bilagstabeller 

         Økonomisk Redegørelse ♦ December 2004     146

Tabel B.1. Efterspørgsel, import og produktion 
  Mængder Priser 

 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

 ---------- Mia. kr. --------- ----------- Pct. ---------- ----------- Pct. ---------- 
Privat forbrug 688 723 750 3,5 3,2 2,0 0,9 1,8 1,7 
Offentligt forbrug 1) 386 397 409 0,7 0,6 0,5 3,0 2,2 2,5 
Offentlige investeringer 25 27 28 4,5 4,7 1,0 1,4 1,9 1,8 
Boliginvesteringer 70 71 72 5,0 -2,0 1,0 1,9 2,9 1,4 
Faste erhvervsinvesteringer 200 212 222 4,0 4,8 4,4 0,9 1,1 0,1 
I alt indenlandsk 
efterspørgsel ekskl. 
lagerændringer 1.370 1.429 1.480 2,9 2,6 2,0 1,5 1,7 1,5 
Lagerændringer 2) -2 0 0 0,2 0,1 0,0     
I alt indenlandsk 
efterspørgsel 1.367 1.428 1.480 3,2 2,7 2,0 1,4 1,8 1,5 
Eksport af varer og tjenester 651 699 735 5,6 5,4 4,9 2,0 1,8 0,2 
Samlet efterspørgsel 2.019 2.127 2.215 4,0 3,6 3,0 1,5 1,7 1,1 
Import af varer og tjenester 559 602 633 7,6 6,1 5,0 1,2 1,3 0,2 

Bruttonationalproduktet 1.459 1.526 1.582 2,4 2,4 2,1 1,9 2,1 1,6 
Produktskatter, netto 208 221 227    
Bruttoværditilvækst 1.251 1.305 1.355 2,2 2,3 2,0 2,1 1,9 1,8 
Heraf i private byerhverv 3) 822 858 898 2,4 2,7 2,4 1,2 1,6 2,3 

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 2,5 2,3 2,4 
Euroområdet ..................... 3,5 1,6 0,9 0,5 2,1 2,0 2,2 
        
Tyskland ........................... 3,1 1,0 0,1 -0,1 1,9 1,5 1,7 
Frankrig ............................ 4,2 2,1 1,1 0,6 2,4 2,2 2,2 
Italien ............................... 3,0 1,8 0,4 0,3 1,3 1,8 1,8 
Spanien ............................. 4,4 2,8 2,2 2,5 2,6 2,6 2,7 
Holland ............................ 3,5 1,4 0,6 -0,9 1,4 1,7 2,4 
Belgien .............................. 3,9 0,7 0,9 1,3 2,5 2,5 2,6 
Østrig ............................... 3,4 0,8 1,4 0,7 1,9 2,4 2,4 
Finland ............................. 5,1 1,1 2,3 2,0 3,0 3,1 2,7 
        
Danmark .......................... 2,8 1,6 1,0 0,5 2,4 2,4 2,1 
        
Sverige .............................. 4,4 1,2 2,0 1,7 3,7 3,1 2,9 
Storbritannien ................... 3,9 2,3 1,8 2,2 3,3 2,8 2,8 
        
USA .................................. 3,7 0,8 1,9 3,0 4,4 3,0 2,9 
Japan ................................ 2,8 0,4 -0,3 2,5 4,2 2,1 2,3 
Norge ............................... 2,9 2,6 1,3 0,3 2,8 3,3 3,1 
        
OECD............................... 3,9 1,0 1,7 2,2 3,4 3,3  - 
Forbrugerpriser 1) 

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

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

nationale forbrugerprisindeks (CPI). 
Kilde:  Ecowin, EU-kommissionens efterårsprognose 2004, 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 ..................................... 3,8 3,0 2,8 3,6 3,0 3,1 3,0 
Euroområdet ........................... 3,5 3,0 2,6 2,7 2,9 2,9 2,7 
        
Tyskland ................................. 4,1 2,3 1,9 2,6 2,4 2,4 2,5 
Frankrig .................................. 1,9 2,5 3,1 1,5 3,5 2,8 2,8 
Italien ..................................... 3,1 3,3 2,3 3,1 3,5 3,3 2,5 
Spanien ................................... 3,3 4,5 3,6 4,1 3,7 4,1 3,6 
Holland .................................. 4,7 4,6 6,6 3,7 0,7 0,5 1,6 
Belgien ................................... 1,7 3,7 3,2 3,8 2,7 2,4 2,6 
Østrig ..................................... 12,6 7,4 -2,5 4,2 5,3 5,9 6,0 
Finland ................................... 4,6 6,0 2,8 2,8 3,2 3,2 3,5 
        
Danmark 1) .............................. 4,4 4,0 5,3 4,0 3,5 3,6 3,9 
        
Sverige .................................... 9,5 4,5 1,6 1,9 3,3 3,8 4,0 
Storbritannien ......................... 4,7 3,7 4,1 8,5 4,2 4,4 4,3 
        
USA ....................................... 8,2 -0,1 6,7 8,5 4,2 4,9 4,7 
Japan ...................................... 0,8 0,2 -2,1 -0,7 -1,2 -0,6 0,0 
Norge ..................................... 4,7 4,0 4,4 2,9 4,0 4,0 4,0 
Betalingsbalancesaldo 2) --------------------------------- Pct. af BNP ------------------------------------ 
EU 25 ..................................... - - - - 0,3 0,2 0,2 
Euroområdet ........................... -0,1 0,5 1,2 0,6 0,8 0,8 0,8 
        
Tyskland ................................. -1,1 0,4 2,4 2,4 4,2 4,4 4,1 
Frankrig .................................. 1,3 1,5 1,5 0,4 -0,2 -0,5 -0,3 
Italien ..................................... -0,2 0,3 -0,3 -1,2 -1,0 -0,9 -0,7 
Spanien ................................... -3,3 -3,1 -2,7 -3,3 -4,2 -4,8 -5,0 
Holland .................................. 4,9 3,8 2,8 2,7 3,7 4,2 4,5 
Belgien ................................... 4,0 4,5 5,8 4,4 4,5 4,3 4,1 
Østrig ..................................... -1,0 -0,4 2,5 1,5 1,9 1,9 1,9 
Finland ................................... 7,2 6,9 7,4 5,2 4,9 4,9 4,9 
        
Danmark ................................ 1,5 3,0 2,0 3,3 3,0 3,0 3,4 
        
Sverige .................................... 4,2 4,4 5,1 5,7 7,3 7,1 6,7 
Storbritannien ......................... -2,5 -2,3 -1,7 -1,9 -2,0 -1,8 -1,9 
        
USA ....................................... -4,1 -3,7 -4,5 -4,8 -5,5 -5,8 -5,7 
Japan ...................................... 2,5 2,1 2,8 3,2 3,3 3,3 3,6 
Norge ..................................... 15,6 15,4 12,9 12,9 14,0 13,7 13,1 

Anm.: På grund af datarevisioner kan historiske tal for væksten i BNP afvige fra EU-kommissionens 
efterårsprognose. 

1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget i fremstillings-
virksomhed. For Danmark anvendes stigningen i timelønomkostningerne. 

2)  Nationalregnskabsdefinition, for Danmark dog den officielle betalingsbalance. Nationalregn-
skabets opgørelse afviger fra den officielle betalingsbalance pga. definitionsforskelle. 

Kilde:  EU-kommissionens efterårsprognose 2004, 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 ................................ 8,7 8,5 8,9 9,1 9,1 9,1 8,8 
Euroområdet ...................... 8,4 8,0 8,4 8,9 8,9 8,9 8,6 
        
Tyskland ............................ 7,8 7,8 8,7 9,6 9,7 10,0 9,6 
Frankrig ............................. 9,1 8,4 8,9 9,4 9,6 9,5 9,3 
Italien ................................ 10,4 9,4 9,0 8,6 8,3 8,1 8,0 
Spanien .............................. 11,3 10,6 11,3 11,3 11,1 10,8 10,6 
Holland ............................. 2,9 2,5 2,7 3,8 4,6 5,0 4,4 
Belgien ............................... 6,9 6,7 7,3 8,0 8,2 8,1 7,9 
Østrig ................................. 3,7 3,6 4,2 4,3 4,2 3,9 3,4 
Finland .............................. 9,8 9,1 9,1 9,0 8,8 8,6 8,3 

       
Danmark 2) ......................... 5,2 5,0 5,0 5,9 6,0 5,4 5,1 
Danmark ........................... 4,4 4,3 4,6 5,6 5,7 5,1 4,8 
        
Sverige ............................... 5,6 4,9 4,9 5,6 6,3 5,8 5,0 
Storbritannien .................... 5,4 5,0 5,1 5,0 4,9 4,9 4,9 
        
USA  .................................. 4,0 4,8 5,8 6,0 5,5 5,5 5,4 
Japan ................................. 4,7 5,0 5,4 5,3 4,8 4,7 4,6 
Norge ................................ 3,4 3,5 3,8 4,4 4,7 4,4 4,1 
Beskæftigelse -------------------------------- Pct.vis vækst ---------------------------------
EU 25 ................................ 1,5 1,0 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8 
Euroområdet ...................... 2,2 1,4 0,6 0,2 0,5 0,9 0,9 
        
Tyskland ............................ 1,8 0,4 -0,6 -1,0 0,1 0,8 0,7 
Frankrig ............................. 2,8 1,9 0,9 0,1 -0,3 0,6 0,7 
Italien ................................ 1,7 1,6 1,3 0,4 0,8 0,7 0,6 
Spanien .............................. 3,7 2,5 1,7 1,8 1,9 1,9 1,8 
Holland ............................. 1,8 1,3 -0,1 -1,0 -1,7 0,5 1,2 
Belgien ............................... 1,9 1,5 -0,3 0,0 0,4 0,7 0,8 
Østrig ................................. 1,3 0,4 0,1 0,0 0,5 0,7 0,8 
Finland .............................. 2,3 1,5 0,9 0,0 -0,4 0,4 0,7 
        
Danmark ........................... 0,5 0,4 -0,2 -0,8 0,1 0,7 0,4 
        
Sverige ............................... 2,4 1,9 0,2 -0,2 -0,5 0,4 1,0 
Storbritannien .................... 1,4 0,7 0,2 0,9 0,7 0,5 0,5 
        
USA  .................................. 2,0 -0,1 -0,9 0,0 1,0 0,9 0,8 
Japan ................................. -0,1 -0,6 -1,4 -0,2 0,9 0,3 0,2 
Norge ................................ 0,4 0,3 0,3 -0,6 0,0 0,7 0,7 

1)  Eurostats sammenlignelige ledighedsbegreb som afviger fra den danske. Blandt andet 
stiller EU en række krav til søgeaktivitet og rådighed. Til gengæld medtages arbejds-
søgende personer, selv om de ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp. 

2) Opgjort efter dansk definition. 
Kilde: EU-kommissionens efterårsprognose 2004, 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 ................................ 0,8 -1,2 -2,3 -2,8 -2,8 -2,4 -2,3 
Euro-landene ..................... 0,1 -1,7 -2,4 -2,7 -2,9 -2,5 -2,5 
        
Tyskland ............................ 1,3 -2,8 -3,7 -3,8 -3,9 -3,4 -2,9 
Frankrig ............................. -1,4 -1,5 -3,2 -4,1 -3,7 -3,0 -3,3 
Italien ................................ -0,6 -2,6 -2,3 -2,4 -3,0 -3,0 -3,6 
Spanien .............................. -0,9 -0,4 -0,1 0,4 -0,6 -0,1 0,0 
Holland ............................. 2,2 -0,1 -1,9 -3,2 -2,9 -2,4 -2,1 
Belgien ............................... 0,2 0,6 0,1 0,4 -0,1 -0,3 -0,5 
Østrig ................................ -1,5 0,3 -0,2 -1,1 -1,3 -2,0 -1,7 
Finland .............................. 7,1 5,2 4,3 2,3 2,3 2,1 2,2 
        
Danmark ........................... 2,5 2,8 1,6 1,0 1,5 1,7 1,7 
        
Sverige ............................... 5,1 2,8 0,0 0,3 0,6 0,6 0,8 
Storbritannien .................... 3,8 0,7 -1,7 -3,3 -2,8 -2,6 -2,4 
        
USA ................................... 1,6 -0,4 -3,8 -4,6 -4,4 -4,1 -4,2 
Japan ................................. -7,5 -6,1 -7,9 -7,5 -7,1 -7,0 -6,8 
Norge ................................ 15,0 13,7 10,0 9,2 7,6 6,3 5,8 
Samlet strukturel offentlig 
saldo ---------------------------------- Pct. af BNP ---------------------------------
EU 15 ................................ -1,1 -1,6 -2,2 -2,2 -2,3 -2,0 -2,0 
Euro-landene ..................... -1,7 -2,3 -2,4 -2,2 -2,5 -2,1 -2,2 
        
Tyskland ............................ -1,7 -3,1 -3,5 -3,0 -3,4 -2,9 -2,4 
Frankrig ............................. -2,2 -2,3 -3,6 -3,8 -3,5 -2,8 -3,1 
Italien ................................ -2,6 -3,3 -2,3 -1,9 -2,4 -2,6 -3,4 
Spanien .............................. -1,7 -1,0 -0,5 0,2 -0,7 -0,1 0,0 
Holland ............................. -0,5 -1,3 -2,0 -1,8 -1,4 -1,0 -1,0 
Belgien ............................... -0,9 0,2 0,6 1,1 0,4 0,0 -0,4 
Østrig ................................ -2,5 0,0 -0,2 -0,8 -1,0 -1,9 -1,7 
Finland .............................. 4,6 4,5 4,1 2,8 2,8 2,3 2,3 
        
Danmark 1) ......................... 1,6 1,6 1,1 1,5 1,4 1,6 1,3 
        
Sverige ............................... 4,2 3,1 0,6 1,4 0,7 0,4 0,6 
Storbritannien .................... 0,8 0,3 -1,7 -2,9 -2,7 -2,4 -2,1 

1)  Egne beregninger. 
Kilde: EU-kommissionens efterårsprognose 2004, 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 5.388 5.396 5.405 5.412

I arbejdsstyrken .............................................  2.891 2.886 2.891 2.897 2.898 2.900
Beskæftigede på ordinært arbejdsmarked 1) .....   2.709 2.698 2.674 2.666 2.681 2.691
Støttet beskæftigelse 2).....................................  37 43 47 56 61 62
Heraf:    Privat sektor 3) ..................................  14 17 20 25 26 27
              Offentlig sektor 3) ............................   22 26 27 31 34 34
Ledige ........................................................... 145 145 171 175 155 148
Uden for arbejdsstyrken ................................  2.468 2.490 2.497 2.500 2.507 2.512
Personer på individuel jobtræning 4) ...............   16 15 13 12 12 12
Personer på arbejdsmarkedsorlov 5) ................   22 17 5 4 3 3
Personer i uddannelsesaktivering eller anden 
aktivering 6) ...................................................   45 46 37 38 41 40
Personer på overgangsydelse ..........................  20 16 11 7 4 1
Efterlønsmodtagere mv. 7) ..............................   159 169 179 186 175 160
Personer under 15 år .....................................  1.000 1.009 1.014 1.014 1.010 1.004
Øvrige 15-64-årige uden for arbejdsmarkedet. 476 484 500 497 515 538
Personer over 64 år uden beskæftigelse ..........  730 733 738 743 748 755
Samlet befolkning 15-64 år ...........................  3.566 3.570 3.573 3.578 3.584 3.590
Beskæftigede 15-64-årige ...............................  2.683 2.678 2.658 2.659 2.679 2.689
Beskæftigelsesfrekvens for 15-64-årige, pct. ...  75,2 75,0 74,4 74,3 74,7 74,9
Personer over 64 år i arbejdsstyrken 8) ............   63,2 63,0 62,6 62,6 63,1 63,3
15-64-årige i arbejdsstyrken ...........................  2.828 2.823 2.828 2.834 2.835 2.837
Erhvervsfrekvens for 15-64-årige, pct. ...........  79,3 79,1 79,2 79,2 79,1 79,0

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 ud-
dannelsesforløb, integrationsuddannelsesforløb,  voksen- og efteruddannelsesforløb, uddannelse 
med uddannelsesydelse og uddannelse med uddannelsesgodtgørelse. 

7) Inkl. modtagere af  delefterløn (ophørt pr. 30 juni 1999). 
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. 



Bilagstabeller 

         Økonomisk Redegørelse ♦ December 2004     152

Tabel B.7. Personer på indkomstoverførsler 
1.000 helårspersoner 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Arbejdsmarkedspolitiske        
foranstaltninger ................ 280 281 262 268 257 236 
 - Orlov............................ 22 17 5 4 3 3 
 - Efterløn1)....................... 159 169 179 187 176 161 
 - Overgangsydelse ........... 20 16 11 7 4 1 
 - Aktiverede ....................  79 79 66 70 74 72 
Revalidering2) ................... 30 29 28 26 25 24 
Kontanthjælp3) ................. 74 76 73 74 71 70 
Ledighedsydelse ............... 1 2 5 9 10 10 
Delpension ...................... 3 2 2 1 1 1 
Førtidspension ................. 256 260 260 256 244 232 
Folkepension.................... 685 690 691 702 752 802 

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

 
 
 
Tabel B.8. Stigningen i de samlede timelønomkostninger 

 2004 2005 2006 

Direkte lønomkostninger ............................................... 3,4 3,6 3,9 

Lovbestemte lønomkostninger 1) ..................................... 0,1 0,0  - 

-    AER-bidrag ...............................................................  -  -  - 

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

-    Sygesikring mindre arbejdsgivere................................ 0,0  -  - 

-    AES-bidrag og arbejdsskadereform ............................. 0,1 0,0  - 

Øvrige lønomkostninger ................................................  - 0,0  - 

I alt øvrige lønomkostninger............................................ 0,1 0,05  - 

Samlede timelønomkostninger ........................................ 3,5 3,7 3,9 

1)  Bidrag i pct.-enhed til stigningen i de samlede timelønsomkostninger. 
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Tabel B.9. Bruttoinvesteringer 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  --------------------------- Realvækst, pct. -----------------------
Faste bruttoinvesteringer ................... 4,9 4,5 0,1 4,2 3,5 3,5 
Heraf:       
Boliginvesteringer ............................. -5,3 10,5 5,2 5,0 -2,0 1,0 
Samlede erhvervsinvesteringer ........... 6,9 4,2 -1,1 4,0 4,8 4,4 
   Heraf:       
  -  Bygge- og anlægsinvesteringer ...... 9,6 -4,7 -5,4 3,0 4,0 6,0 
  -  Materielinvesteringer ................... 6,1 7,4 0,0 4,3 5,0 4,0 
Offentlige investeringer ..................... 10,6 -5,0 -0,3 4,5 4,7 1,0 
  Heraf:       
  -  Bygge- og anlægsinvesteringer ...... 13,1 -2,9 -7,0 4,5 4,7 1,0 
  -  Materielinvesteringer ................... 7,9 -7,5 7,8 4,5 4,7 1,0 
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Tabel B.10. Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgæld 

Mia. kr. 2002 2003 2004 2005 2006

 Industrieksport ekskl. skibe mv. ............. 294,4 292,1 308,7 327,3 348,7

 Landbrugseksport mv.............................. 78,6 76,1 77,6 79,6 81,6

 Øvrig vareeksport, ekskl. energi............... 23,6 24,5 25,5 26,4 27,4

 Vareeksport ekskl. energi og skibe ........... 396,6 392,7 411,7 433,2 457,7

 Vareimport ekskl. energi og skibe mv. ..... 348,9 339,4 365,9 391,0 414,6

 Nettoeksport af energi............................. 8,1 8,5 11,1 13,1 9,1

 Handelsbal. ekskl. skibe mv..................... 55,8 61,7 56,9 55,3 52,1

 Nettoeksport af skibe mv......................... -10,0 -8,9 -9,5 -9,6 -10,8

 Handelsbalance, i alt ............................... 45,8 52,8 47,4 45,7 41,3

 Turistindtægter, netto ............................. 1,7 0,4 -0,7 -0,8 -0,8

 Søtransport ............................................. 19,6 21,4 25,4 29,4 34,4

 Øvrige .................................................... 9,8 16,8 20,0 23,1 27,1

 Tjenestebalance, i alt ............................... 31,1 38,6 44,6 51,8 60,6

 Vare og tjenestebalance ........................... 76,9 91,4 92,0 97,4 102,0

 Do. i pct af BNP..................................... 5,7 6,5 6,3 6,4 6,4

 Formueindkomst fra udlandet, netto ....... -24,0 -16,5 -19,0 -20,0 -16,0

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

 EU-betalinger  til Danmark, netto........... -5,6 -5,3 -6,3 -6,3 -7,4

 Andre løb. overførsler fra udl. netto......... -16,3 -23,1 -23,0 -24,2 -24,7

 Nettooverførsler fra udlandet, i alt........... -49,5 -45,5 -48,9 -51,1 -48,6

 Løbende poster, i alt................................ 30,4 45,9 43,2 46,4 53,4

 Do. i pct. af BNP.................................... 2,0 3,3 3,0 3,0 3,4

 Udlandsgæld 1), ultimo ............................ 241,1 181,2 143,0 85,7 23,3

 Do. i pct af BNP..................................... 17,7 13,0 9,8 5,6 1,5

1) 2004 og 2005 er inkl. skønnede værdireguleringer. 
Kilde:  ADAM’s 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. .................. 76,1 1,2 3,0 2,0 2,0 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.)... 292,1 -2,1 6,0 5,5 5,1 

Øvrige varer 1) ........................... 60,8 -5,7 4,9 3,7 3,7 

Tjenester i alt ............................ 176,0 5,3 6,4 7,5 6,1 

I alt ........................................... 605,0 0,0 5,6 5,4 4,9 

Import af:       

Landbrugsvarer mv. .................. 37,5 4,1 2,5 2,0 1,5 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.)... 281,7 -1,7 9,3 7,2 5,7 

Øvrige varer 1) ............................ 57,0 -7,4 6,4 3,1 6,7 

Tjenester i alt ............................ 137,4 4,3 5,0 5,6 3,3 

I alt ........................................... 513,6 -0,6 7,6 6,1 5,0 

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. .................. 76,1 -4,3 -1,0 0,5 0,5 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.)... 292,1 1,3 -0,3 0,5 1,4 

Øvrige varer 1) ............................ 60,8 1,9 14,8 7,7 -9,5 

Tjenester i alt ............................ 176,0 0,4 2,5 2,0 2,0 

I alt ........................................... 605,0 0,4 2,0 1,8 0,2 

Importpriser af:       

Landbrugsvarer mv. .................. 37,5 -2,4 -1,0 0,5 0,5 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.)... 281,7 -1,9 -0,5 0,4 1,0 

Øvrige varer 1) ............................ 57,0 0,4 11,5 6,3 -6,4 

Tjenester i alt ............................ 137,4 -2,7 2,2 2,0 2,0 

I alt ........................................... 513,6 -1,7 1,2 1,3 0,2 

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 ......................... 688,3 3,5 3,2 2,0 3,5 3,2 2,0 

Detailomsætning .................. 246,1 3,4 4,0 2,4 1,4 1,7 1,0 

Heraf:           

 - Fødevarer .......................... 72,9 0,0 1,5 1,1 0,0 0,2 0,1 

 - Nydelsesmidler .................. 35,5 2,0 3,0 1,5 0,1 0,2 0,1 

 - Øvrige ikke-varige varer ..... 84,0 5,0 5,0 3,0 0,7 0,7 0,4 

 - Øvrige varige varer ............. 53,7 5,7 6,0 3,5 0,6 0,7 0,4 

Bilkøb .................................. 31,9 33,0 11,0 2,0 1,3 0,5 0,1 

Brændsel, m.m. ..................... 40,0 0,0 1,2 0,5 0,0 0,1 0,0 

Benzin og lignende ............... 18,8 -1,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Boligbenyttelse ..................... 150,4 1,3 1,3 1,1 0,3 0,3 0,2 

Kollektiv trafik mv.1) .............. 33,1 8,0 6,0 5,5 0,4 0,3 0,3 

Øvrige tjenester .................... 167,3 -0,2 1,5 1,5 0,0 0,3 0,3 

Turistudgifter ....................... 35,3 1,0 5,0 4,0 0,0 0,2 0,2 

Turistindtægter 2) ................... -34,6 -3,0 5,0 4,0 0,2 -0,3 -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 alt 1) ............  2,7 7,2 23,1 22,8 20,4 26,2 

 - Husholdninger ...............  -29,7 -17,2 -12,1 -11,8 -11,5 -0,3 

 - Selskaber ........................  32,4 24,3 35,2 34,7 31,9 26,4 
Offentlig forvaltning og 
service ...............................  37,5 21,2 14,6 21,9 25,5 26,8 

Udland 1)............................  40,2 28,3 39,9 44,7 45,9 52,9 

1)   Tallet er ikke korrigeret for opjusteringer af betalingsbalancens løbende poster i 2002 og 
2003 med henholdsvis 3,1 og 8,6 mia. kr. 
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Tabel B.15. Disponibel indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing 
Mia. kr. 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Husholdninger:       
Bruttooverskud ..................................... 136,7 139,5 145,3 150,7 156,4 163,2
Lønsum ................................................ 714,5 734,6 754,0 779,7 811,4 844,5
Nettoformueindkomst .......................... -9,5 -14,6 -15,2 -6,4 -3,4 3,2
Primær bruttoindkomst ......................... 841,7 859,5 884,1 924,0 964,4 1.010,9
Sociale ydelser ....................................... 260,0 271,3 287,0 295,2 302,7 309,6
Andre løbende nettooverførsler .............. -2,5 -3,9 -1,1 -1,7 -1,9 -2,0
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 355,2 359,9 373,9 387,7 396,6 407,0
 - Bidrag til sociale ordninger ................. 87,9 86,6 89,2 93,8 98,6 104,2
Disponibel bruttoindkomst ................... 656,1 680,4 706,9 735,9 770,1 807,2
 - Privat forbrug .................................... 624,5 641,9 659,3 688,3 722,8 749,8
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser 1) .................. 13,7 16,0 15,4 19,8 21,5 25,0
Bruttoopsparing .................................... 45,4 54,6 63,0 67,5 68,8 82,4
Bruttoinvesteringer ............................... 74,0 69,1 73,5 78,1 79,7 82,1
Nettokapitaloverførsler .......................... -1,1 -2,7 -1,6 -1,2 -0,5 -0,5
Nettofordringserhvervelse ...................... -29,7 -17,2 -12,1 -11,8 -11,5 -0,3
Selskaber:  
Bruttooverskud ..................................... 253,6 258,4 266,7 287,6 308,0 317,4
Nettoformueindkomst .......................... -4,9 -2,9 -7,8 -12,3 -20,2 -21,3
Primær bruttoindkomst ......................... 248,7 255,5 259,0 275,3 287,8 296,1
Bidrag til sociale ordninger .................... 44,1 48,7 50,0 54,1 57,9 62,6
Andre løbende nettooverførsler .............. 0,0 -0,1 -5,5 -6,8 -7,2 -7,2
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 41,6 38,9 39,1 43,8 45,7 50,0
 - Sociale ydelser .................................... 30,4 32,7 34,6 34,3 36,4 37,6
Disponibel bruttoindkomst ................... 220,9 232,6 229,8 244,5 256,4 263,9
-Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser 1) .................. 13,7 16,0 15,4 19,8 21,5 25,0
Bruttoinvesteringer ............................... 175,8 190,8 179,4 190,2 203,1 212,6
Nettokapitaloverførsler .......................... 1,1 -1,4 0,2 0,2 0,1 0,0
Nettofordringserhvervelse ...................... 32,4 24,3 35,2 34,7 31,9 26,4
Privat sektor:       
Bruttooverskud ..................................... 390,3 397,9 412,1 438,2 464,5 480,6
Lønsum ................................................ 714,5 734,6 754,0 779,7 811,4 844,5
Nettoformueindkomst .......................... -14,4 -17,5 -23,0 -18,7 -23,6 -18,1
Primær bruttoindkomst ......................... 1.090,4 1.115,0 1.143,0 1.199,3 1.252,3 1.307,1
Sociale ydelser ....................................... 229,6 238,6 252,5 260,9 266,2 271,9
Andre løbende nettooverførsler .............. -2,4 -3,9 -6,7 -8,5 -9,1 -9,2
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 396,8 398,8 412,9 431,5 442,3 457,0
 - Bidrag til sociale ordninger ................. 43,8 37,9 39,2 39,7 40,7 41,6
Disponibel bruttoindkomst ................... 877,0 913,0 936,6 980,4 1.026,5 1.071,2
 - Privat forbrug .................................... 624,5 641,9 659,3 688,3 722,8 749,8
Bruttoopsparing .................................... 252,5 271,2 277,4 292,1 303,7 321,3
Bruttoinvesteringer ............................... 249,7 259,9 252,9 268,3 282,9 294,7
Nettokapitaloverførsler .......................... -0,1 -4,1 -1,4 -1,0 -0,4 -0,5
Nettofordringserhvervelse ...................... 2,7 7,2 23,1 22,8 20,4 26,2

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 ift. året før 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Husholdninger:       
Bruttooverskud ..................................... 5,7 2,0 4,2 3,7 3,8 4,4 
Lønsum ................................................ 5,0 2,8 2,6 3,4 4,1 4,1 
Nettoformueindkomst ..........................             
Primær bruttoindkomst ......................... 5,4 2,1 2,9 4,5 4,4 4,8 
Sociale ydelser ....................................... 3,9 4,3 5,8 2,8 2,5 2,3 
Andre løbende nettooverførsler ..............       
Løbende indkomst- og formueskatter .... 2,0 1,3 3,9 3,7 2,3 2,6 
Bidrag til sociale ordninger .................... 9,1 -1,6 3,1 5,2 5,1 5,8 
Disponibel bruttoindkomst ................... 6,5 3,7 3,9 4,1 4,6 4,8 
Forbrugsdisponibel indkomst, kort sigt 1) 3,9 4,0 4,8 5,0 2,7 2,2 
Privat forbrug ........................................ 2,3 2,8 2,7 4,4 5,0 3,7 
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser  ....................             

Bruttoopsparing .................................... 206,0 20,3 15,4 7,0 1,9 19,8 
Bruttoinvesteringer ............................... 2,9 -6,6 6,4 6,2 2,1 3,0 
Selskaber:       
Bruttooverskud ..................................... -1,7 1,9 3,2 7,8 7,1 3,0 
Nettoformueindkomst ..........................       

Primær bruttoindkomst ......................... -1,4 2,7 1,3 6,3 4,6 2,9 
Bidrag til sociale ordninger .................... 16,1 10,4 2,7 8,2 7,1 8,2 
Løbende indkomst- og formueskatter .... 35,6 -6,6 0,4 12,1 4,3 9,4 
Sociale ydelser ....................................... 4,9 7,6 5,8 -0,7 6,2 3,4 

Disponibel bruttoindkomst ................... -3,0 5,3 -1,2 6,4 4,9 2,9 
Bruttoinvesteringer ............................... -0,3 8,6 -6,0 6,0 6,8 4,7 
Privat sektor:       
Bruttooverskud ..................................... 0,8 2,0 3,6 6,3 6,0 3,5 
Lønsum ................................................ 5,0 2,8 2,6 3,4 4,1 4,1 

Nettoformueindkomst ..........................       
Primær bruttoindkomst ......................... 3,8 2,3 2,5 4,9 4,4 4,4 
Sociale ydelser ....................................... 3,7 3,9 5,8 3,3 2,1 2,1 
Andre løbende nettooverførsler ..............       
Løbende indkomst- og formueskatter .... 4,7 0,5 3,6 4,5 2,5 3,3 
Bidrag til sociale ordninger .................... 2,9 -13,6 3,6 1,3 2,3 2,3 
Disponibel bruttoindkomst ................... 3,9 4,1 2,6 4,7 4,7 4,4 
Do., korrigeret 1)..................................... 3,3 3,3 2,6 6,1 4,6 3,7 
Privat forbrug ........................................ 2,3 2,8 2,7 4,4 5,0 3,7 
Bruttoopsparing .................................... 8,1 7,4 2,3 5,3 4,0 5,8 
Bruttoinvesteringer ................................ 0,6 4,1 -2,7 6,1 5,4 4,2 

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) ................................. 656,1 680,4 706,9 735,9 770,1 807,2 

 - nettoindbetalinger til pensionsordninger2). 4,1 9,1 9,5 2,9 2,2 12,0 

 - beregnet formueafkast af pensionsformue . 55,1 50,2 50,2 61,7 71,0 81,1 

 + pensionsafkastskat ................................... 0,9 1,1 5,2 13,0 7,0 7,2 

 - husholdningernes andel af bruttoværdi-       

   tilvæksten i boligbenyttelse ....................... 72,3 75,8 80,0 83,4 87,0 90,7 

= Forbrugsdisponibel indkomst, kort sigt .... 525,6 546,4 572,3 600,9 616,8 630,7 

Hele den private sektor: ---------------------------- Mia. kr. ----------------------------- 

Disponibel indkomst1) ................................. 877,0 913,0 936,6 980,4 1026,5 1071,2 

-  Særlig Pensionsopsparing ......................... 0,0 7,4 7,7 0,0 0,0 8,9 

+ Aktieafkastskat3)........................................ 0,0 0,0 0,0 5,0 3,8 5,9 

= Korrigeret disponibel indkomst ................ 877,0 905,6 929,0 985,4 1030,3 1068,2 

1) Jf. tabel B.15. 
2)  Nettoindbetalinger ud over nettobidrag til kollektive (arbejdsgiveradministrerede) ordninger, 

som er fratrukket i tabel B.15. 
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 93,3 93,5 93,9 92,9 
Forbrugskvote, kort sigt1).......................  97,1 94,8 92,6 90,7 92,7 94,3 
Opsparingskvote ...................................  6,9 8,0 8,9 9,2 8,9 10,2 
Opsparingskvote, kort sigt 1) ..................  2,9 5,2 7,4 9,3 7,3 5,7 
Hele den private sektor:  ---------------------------------- Pct. ---------------------------------- 
Forbrugskvote .......................................  71,2 70,3 70,4 70,2 70,4 70,0 
Forbrugskvote, korrigeret 1)....................  71,2 70,9 71,0 69,8 70,2 70,2 
Opsparingskvote ...................................  28,8 29,7 29,6 29,8 29,6 30,0 
Opsparingskvote, korrigeret1).................  28,8 29,1 29,0 30,2 29,8 29,8 

1) Jf. tabel B.17.  
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Tabel B.19. Lønkvoter 
Pct. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Private erhverv ..................................................  56,0 56,0 55,7 54,9 54,6 54,8 

Hele økonomien ...............................................  63,2 63,4 63,2 62,6 62,2 62,4 

Husholdningernes pct.vise andel af den private  74,8 74,5 75,5 75,1 75,0 75,4 

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 prisen 1) for omsatte 
enfamiliehuse ............................................ 5,9 3,7 3,3 6,7 5,0 3,0 

Antal salg af enfamiliehuse (1.000)............. 48,9 49,6 51,2 - - - 
Stigning (pct.) i prisen 1) for omsatte 
ejerlejligheder ........................................... 12,6 9,2 7,6 - - - 

Antal salg af ejerlejligheder (1.000) ............ 19,0 18,4 19,3 - - - 

Boligbyggeri:       

Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. ........... -5,3 10,5 5,2 5,0 -2,0 1,0 

Påbegyndt 2) mio. kvadratmeter ................. 3,0 3,5 2,9 - - - 

Erhvervsbyggeri:             

Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. ........... 11,3 -6,7 -14,9 4,9 6,2 8,9 

Påbegyndt, mio. kvadratmeter .................. 6,6 6,6 4,2 - - - 

1) Kontant købesum i procent af ejendomsværdien. 
2) Helårsbeboelse. 
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Tabel B.21. De offentlige udgifter og indtægter 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

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

Offentlige udgifter i alt ........................ 719,1 742,5 767,1 792,4 809,2 828,9 

Heraf:       
 - Offentligt forbrug ........................... 343,3 358,5 371,8 385,7 396,8 408,8 

 - Offentlige investeringer ................... 25,1 24,2 23,8 25,2 26,9 27,6 
 - Indkomstoverførsler til  
   husholdninger 

1)............................ 229,6 238,6 252,6 261,0 266,3 272,0 

 - Renteudgifter .................................. 53,3 50,0 47,9 46,0 42,9 41,9 

       
Offentlige indtægter i alt 2) .................... 756,6 763,6 781,7 814,2 834,7 855,7 

Heraf:       
 - Indkomst- og formueskatter ............ 397,8 399,9 411,8 432,7 443,5 458,2 

 - Produktions- og importskatter ........ 229,4 238,0 241,3 251,8 261,1 267,9 

Det offentlige overskud.......................... 37,5 21,2 14,6 21,9 25,5 26,8 

 -------------------------- Pct. realvækst ------------------------- 

Offentlige udgifter i alt 3) ...................... 2,2 1,6 1,0 1,4 0,0 0,9 

Heraf:       
 - Offentligt forbrug ........................... 2,7 2,1 1,0 0,7 0,6 0,5 

 - Offentlige investeringer ................... 10,6 -5,0 -0,3 4,5 4,7 1,0 
 - Indkomstoverførsler til 
   husholdninger 

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

 - Renteudgifter 3) ............................... -5,3 -7,7 -6,4 -5,6 -8,6 -3,8 

       
Offentlige indtægter i alt ...................... 2,7 -0,7 0,4 1,9 0,4 0,9 

Heraf:       
 - Indkomst- og formueskatter 3) .......... 2,6 -1,1 1,3 2,5 0,4 1,7 

 - Produktions- og importskatter 3)....... 2,2 2,1 -0,8 2,4 1,6 1,0 

1) I tabel B.24 vises en mere detaljeret opgørelse af indkomstoverførslerne til husholdningerne. 
2) I tabel B.22 vises en mere detaljeret opgørelse af skattetrykket. 
3) Deflateret med BNP-deflatoren.  
4) Deflateret med satsreguleringsprocenten.
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Tabel B.22. Skatter og skattetryk 
Mia. kr. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Indirekte skatter ..................................... 229,4 238,0 241,3 251,8 261,0 267,8 
- Moms ................................................. 128,6 132,5 135,4 141,0 147,3 152,0 
- Registreringsafgift ............................... 12,8 15,1 13,5 17,1 18,3 18,9 
- Punktafgifter ....................................... 64,2 65,9 67,2 67,8 68,8 69,6 
  - Energi................................................ 35,5 35,8 36,7 36,9 37,0 37,2 
  - Miljø ................................................. 4,3 4,5 4,2 4,2 4,2 4,2 
  - Nydelsesmidler .................................. 11,8 11,9 11,8 10,8 10,9 11,1 
  - Øvrige ............................................... 12,5 13,7 14,6 15,9 16,7 17,1 
- 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 2,0 
- Øvrige indirekte skatter ....................... 7,5 7,0 6,7 6,8 7,0 7,2 
Direkte skatter ........................................ 397,8 399,9 411,8 432,7 443,5 458,2 
- Kildeskatter1)........................................ 281,7 284,1 290,0 294,8 306,5 313,6 
  - Statsskat ............................................ 66,4 63,9 65,5 63,0 66,3 67,9 

 - Bundskat .................................... 40,2 38,2 39,3 40,9 42,6 43,6 
 - Mellemskat ................................ 12,4 11,6 11,9 7,4 8,0 8,2 
 - Topskat ...................................... 13,7 14,1 14,3 14,8 15,7 16,1 

  - Kirkeskat .......................................... 4,3 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 
  - Kommune- og amtsskat i alt .............. 190,9 196,8 202,0 207,2 214,9 219,6 
    - Kommuneskat ( inkl. Kbh. og Frb.) . 130,3 134,3 138,2 140,9 146,1 149,3 
    - Amtsskat.......................................... 60,6 62,5 63,8 66,3 68,7 70,3 
  - Ejendomsværdiskat ..........................  9,5 10,2 10,3 10,4 10,7 10,9 
  - Øvrige kildeskatter............................. 10,7 8,9 7,7 9,5 9,8 10,2 
- Pensionsafkastbeskatning .................... 0,9 1,1 5,2 13,0 7,0 7,2 
- Selskabsskat ........................................ 41,6 38,9 39,1 43,8 45,7 50,0 
- Andre personlige skatter ...................... 8,6 8,6 9,3 10,0 10,5 10,8 
- Vægtafgifter fra husholdninger ............ 5,7 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 
- Arbejdsmarkedsbidrag ......................... 59,3 61,1 62,2 64,9 67,5 70,3 
Obligatoriske bidrag til sociale ordninger 29,4 22,7 23,4 23,8 24,1 24,4 
- A-kasser mv. 2)...................................... 15,7 16,0 16,3 16,7 16,9 17,3 
- ATP 3).................................................. 13,7 6,6 7,2 7,2 7,1 7,1 
Kapitalskatter ......................................... 2,7 2,5 2,7 3,0 3,0 3,1 
Told og importafgifter (EU-ordninger) 2,4 2,2 2,3 2,6 2,7 2,9 
Samtlige skatter ..................................... 661,7 665,3 681,6 713,9 734,3 756,5 
BNP ...................................................... 1.325,5 1.360,7 1.398,3 1.459,2 1.525,8 1.582,0 
Samtlige skatter i pct. af BNP ................ 49,9 48,9 48,7 48,9 48,1 47,8 

1) Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er for 2001-2003 fra 
Danmarks Statistik. For 2003 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på Finans-
ministeriets udskrivningsgrundlag. 

2) Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. 
3) Indeholder ATP-bidrag samt 1 pct. pensionsbidrag til ATP 2001. 
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Tabel B.23. Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 2001-2006 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Kommunalt skattegrundlag        
Maj-vurdering 2000, mia. kr. ....................... 589,6  -  -  -  -  - 
Vækst i pct. ................................................. 3,7      
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. ................. 604,6 621,8 644,7 655,4  -  - 
Vækst i pct. ................................................. 5,1 2,8 3,7 1,7   
December-vurdering 2003, mia. kr. ............ 604,6 619,9 638,9 649,0 673,0  - 
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 
Ejendomsværdiskat       
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 

Note: Rækkerne angiver tidspunkt for budgettering af det kommunale skattegrundlag hhv. 
ejendomsskat angivet i mia. kr. samt vækstrater. Søjlerne angiver det pågældende års  
skattegrundlag hhv. ejendomsværdiskat. Statsgarantien for det pågældende år er 
markeret med en understregning. 
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Tabel B.24. Indkomstoverførsler 
Mia. kr. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

A-dagpenge ...................................... 17,3 17,9 22,2 23,0 20,6 20,0 

Folkepension1) .................................. 59,1 60,6 63,0 65,6 72,6 79,2 

Førtidspension ................................. 29,4 30,3 31,8 32,7 32,0 31,1 

Øvrige pensioner2) ............................ 20,1 21,3 22,3 23,6 24,3 25,2 

Efterløn3).......................................... 21,8 22,9 24,7 25,6 24,4 22,4 

Kontanthjælp4) ................................. 17,7 18,1 18,3 18,1 17,9 18,0 

Revalideringsydelse .......................... 4,8 4,8 4,9 4,5 4,4 4,4 

Sygedagpenge................................... 9,3 10,3 10,5 11,3 11,3 11,6 

Barselsdagpenge ............................... 5,0 5,3 8,1 8,5 8,5 8,7 

Boligydelse og boligsikring ............... 8,9 9,2 9,8 10,0 10,4 10,6 

Børnefamilieydelse ........................... 11,3 11,8 12,2 12,6 13,0 12,9 

SU ................................................... 8,4 8,9 9,3 9,5 10,0 10,5 

Øvrige overførelser5) ......................... 16,5 17,3 15,3 16,0 17,0 17,5 

I alt.................................................. 229,6 238,6 252,6 261,0 266,3 272,0 

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. 



Bilagstabeller 

Økonomisk Redegørelse  December 2004 
   

165

Tabel B.25. Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser for 
2004, 2005 og 2006 

Dec. Maj Aug. Dec. Maj Aug. Dec.

 2002 2003 2003 2003 2004 2004 2004

2004  

BNP (i faste priser, pct.vis stigning) .... 2,1 2,4 2,3 2,1 2,2 2,2 2,4 

Ledighed (1.000 personer) ................. 150 155 163 173 171 175 175 

Forbrugerpriser (pct.vis stigning) ........ 1,7 1,9 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) .......... 30,0 43,8 46,0 44,0 42,1 44,4 43,2 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) .......... 33,5 21,6 18,7 20,7 18,1 17,4 21,9 

        

BNP i EU 15 (pct.vis stigning) ........... 2,6 2,4 2,2 2,0 2,0 2,0 2,3 

2005        

BNP (i faste priser, pct.vis stigning) .... - - - 2,3 2,5 2,5 2,4 

Ledighed (1.000 personer).................. - - - 160 152 155 155 

Forbrugerpriser (pct.vis stigning) ........ - - - 1,7 1,7 1,8 2,0 

Betalingsbalance (mia. kr.).................. - - - 51 44,8 49,4 46,4 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) .......... - - - 21,5 26,1 29,7 25,5 

        

BNP i EU 15 (pct.vis stigning) ........... - - - 2,4 2,4 2,4 2,2 

2006        
BNP (i faste priser, pct.vis stigning) .... - - - - - - 2,1 

Ledighed (1.000 personer).................. - - - - - - 148 

Forbrugerpriser (pct.vis stigning) ........ - - - - - - 1,8 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) .......... - - - - - - 53,4 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) .......... - - - - - - 26,8 

        

BNP i EU 15 (pct.vis stigning) ........... - - - - - - 2,3 
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