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Forord 

Denne publikation redegør for EU’s samar-
bejde om økonomisk politik med udgangs-
punkt i arbejdet i Ministerrådet for EU’s fi-
nansministre, også kaldet ECOFIN. Publika-
tionens temaer afspejler en række af de øko-
nomisk-politiske udfordringer, EU står over-
for og som også behandles i andre Minister-
råd.

Publikationen følger i forlængelse af redegø-
relserne for Danmark i samarbejdet om den
økonomiske politik i EU fra det tidligere 
Økonomiministerium.

En af de centrale udfordringer i EU er at un-
derstøtte velfærden gennem sunde offentlige
finanser og styrke indsatsen for at sikre den finanspolitiske holdbarhed, i lyset af
at vi bliver flere ældre.

Samtidig er der behov for at gennemføre strukturreformer og dermed styrke
vækst og beskæftigelse i EU. Et velfungerende samarbejde kan sikre, at landene –
når de tilrettelægger deres strukturpolitik – tager hensyn til virkninger på de an-
dre lande og drager fordel af hinandens erfaringer.

Med udvidelsen skal 10 nye medlemslande integreres i det økonomiske samar-
bejde. For EU er det en klar udfordring at medvirke til en højere levestandard i
de nye medlemslande.

Budgetdisciplinen i forhold til EU’s budget er i de senere år blevet styrket. Det
er vigtigt at gennemføre reformer af den fælles landbrugspolitik og struktur-
fondsstøtten. Sådanne reformer vil også bidrage til en afdæmpet udgiftsudvikling
i EU’s budget. Dette skal ses i sammenhæng med sikringen af sunde offentlige 
finanser i EU-landene. 

På skatteområdet er det vigtigt at styrke samarbejdet om at undgå skatteunddra-
gelse og unfair skattekonkurrence. Med vedtagelsen af skattepakken har EU ta-
get et stort skridt i den retning.
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Kapitel 1 – Indledning og sammenfatning 

1. Indledning og sammenfatning  

1.1. Indledning 
I takt med at et stigende antal økonomiske spørgsmål er af fælles interesse, er
det økonomiske samarbejde mellem landene i EU også blevet styrket.

Samarbejdsformerne spænder fra fælles regler på områder som handel og 
konkurrence, fælles valuta- og pengepolitik for deltagerne i eurosamarbejdet
– over politisk forpligtende regler for sund finanspolitik i Stabilitets- og
Vækstpagten – til udveksling af erfaringer og opstilling af fælles reference-
rammer på en lang række sektorområder, hvor kompetencen fuldt ud er de
enkelte medlemslandes.

Med Lissabon-strategien har EU’s stats- og regeringschefer endvidere udvik-
let en samlet strategi for den økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling 
og inden for denne ramme sat en række ambitiøse mål. 

Denne publikation beskriver EU’s samarbejde om økonomisk politik med
udgangspunkt i arbejdet i Ministerrådet for finansministre i EU – ECOFIN.
Temaerne er den fælles pengepolitik i euroområdet, de finanspolitiske udfor-
dringer, Lissabon-strategien og rammerne for samarbejdet om den økonomi-
ske politik, de økonomiske gevinster og udfordringer ved EU’s udvidelse, 
EU’s budget samt samarbejdet om dele af skattepolitikken og de finansielle
markeder.

De vigtigste udfordringer i det økonomisk-politiske samarbejde i EU er sam-
menfattet i boks 1.1.
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Kapitel 1 – Indledning og sammenfatning 

Boks 1.1. Udfordringer i det økonomisk-politiske samarbejde i EU de 
kommende år

Opnå og fastholde sunde offentlige finanser for at understøtte velfærdssamfundene
i EU i fremtiden. 

Øget vægt på at gennemføre reformer, der kan styrke væksten og beskæftigelsen i
de europæiske økonomier.

Integrere de nye medlemslande i det finanspolitiske, strukturpolitiske og monetære 
samarbejde i EU og medvirke til at løfte levestandarden i de nye medlemslande. 

Gennemføre reformer af den fælles landbrugspolitik og strukturfondsstøtten, der
kan bidrage til en afdæmpet udgiftsudvikling i EU’s budget i fremtiden. 

Styrke samarbejdet om at undgå skattesvig og skatteunddragelse samt unfair skat-
tekonkurrence.

Fortsætte udviklingen af det indre finansielle marked, således at omkostningseffek-
tive og likvide kapitalmarkeder kan stimulere opsparing og investering i EU.

1.2. Den fælles pengepolitik  
Den 1. januar 1999 indførtes den fælles pengepolitik i 11 medlemslande1.
Den fælles pengepolitik afløste det tidligere system, hvor de fleste EU-lande
førte fastkurspolitik overfor D-marken og dermed ”importerede” en penge-
politisk rente fastsat af den tyske centralbank. For euroområdet under ét har 
overgangen til fælles pengepolitik været en fordel. Under det nye system
fastsætter Den Europæiske Centralbank renten med udgangspunkt i det
gennemsnitlige behov i alle eurolande. Danmark har videreført sin fastkurs-
politik overfor euroen. 

Den gennemførte pengepolitik har bidraget til økonomisk stabilitet i euro-
området. Målsætningen er at holde inflationen, i hvert fald set over nogle år, 
på under 2 pct. Denne målsætning er omtrent overholdt. Dog har inflatio-
nen – blandt andet i kraft af udefrakommende stigninger i oliepriser m.v. – i
perioder været over 2 pct., jf. figur 1.1a. Det høje inflationsniveau – trods en
afdæmpet økonomisk vækst siden 2000, jf. figur 1.1b  – er tegn på, at langt 
hovedparten af problemerne med vækst og beskæftigelse i euroområdet ikke
er konjunkturbetingede, men betinget af høj strukturel ledighed, et for lavt 
arbejdsudbud og, i de seneste fem år, lave produktivitetsstigninger.

1
Grækenland deltog i euroen fra 1. januar 2001.
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Figur 1.1a. Inflation (HICP) og kerne-
inflation i euroområdet

Figur 1.1b. BNP-vækst og pengepolitisk
rente i euroområdet
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Anm.: Inflation (HICP) og kerneinflation (inflationen renset for bidrag fra uforarbejde-
de fødevarer og energi) er angivet som månedlige år-til-år-vækstrater. Den vand-
rette linje i figur 1.1a viser Den Europæiske Centralbanks referencevækstrate for
inflationen på 2 pct. p.a. I figur 1.1b er BNP-væksten den kvartalsvise år-til-år-
vækstrate.

Kilde: Global Insight.

En pengepolitik rettet mod at holde en lav og stabil inflation indebærer sam-
tidigt en stabilisering af økonomisk vækst og beskæftigelse omkring økono-
miens produktionspotentiale. Således afspejler inflationsudviklingen, om 
aktiviteten ligger under eller over økonomiens produktionspotentiale. Når 
aktivitet og inflation ikke tilnærmelsesvis følges ad som normalt henover
konjunkturcyklen, er det tegn på strukturelle problemer, der ikke kan af-
hjælpes med ekspansiv pengepolitik. 

Pengepolitikken kan ikke indrettes direkte efter ledigheden (eller den øko-
nomiske vækst), da udsving i ledigheden kan være forårsaget af strukturfor-
andringer og ikke kun konjunkturudsving. Stigninger og fald i ledigheden,
der ikke ledsages af modsatrettede ændringer i inflationen, giver således ikke
anledning til at ændre pengepolitikken. 

Den Europæiske Centralbanks tilpasninger af renten svarer ret nøje til de 
reaktioner, den tidligere tyske centralbank historisk har udvist ved ændringer
i de økonomiske udsigter. De pengepolitiske renter er således sænket i takt 
med lavere inflationspres, jf. figur 1.1b. Vurderet på baggrund af de histori-
ske sammenhænge mellem rente, inflation og kapacitetspres har den korte
rente ikke været høj, men snarere ligget i underkanten af det forventede, jf. 
kapitel 2.
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Der er fortsat nogen forskel mellem kapacitetsudnyttelse og inflation mellem 
landene i eurosamarbejdet. Især Tyskland har et konjunkturbetinget problem 
– i tillæg til store strukturproblemer – hvilket betyder, at den europæiske 
rente er højere, end hvis den alene havde været sat efter tyske forhold. Mod-
stykket hertil er, at renten bedre end tidligere er tilpasset de gennemsnitlige
konjunkturforhold i euroområdet, hvilket har forebygget en overophedning i
flere lande – også i Danmark, som i kraft af fastkurspolitikken har samme
pengepolitik.

Inflationsforskellene er imidlertid begrænsede i historisk perspektiv og må 
derfor også opfattes som en del af den naturlige økonomiske tilpasningsme-
kanisme mellem landene. For eksempel er det tyske lønomkostningsniveau
fortsat højt i forhold til nabolandene, som følge af konkurrenceevneforringel-
sen i kølvandet på den økonomiske ophedning efter genforeningen. 

Konjunktur- og inflationsforskellene har en størrelsesorden, der kan korrige-
res inden for rammerne af en grundlæggende sund finanspolitik, hvor de 
automatiske stabilisatorer – og eventuelle aktive tiltag – kan bidrage til at 
korrigere for sådanne forskelle. I Tyskland og flere andre eurolande blev fi-
nanspolitikken imidlertid lempet på et tidligere tidspunkt. Der er derfor 
betydelige udeståender i forhold til sikring af finanspolitikkens langsigtede
holdbarhed, jf. kapitel 3, og dermed ikke aktuelt råderum til at gentage så-
danne lempelser.

Den fælles pengepolitik er behandlet mere indgående i kapitel 2. 
 
Boks 1.2. Hovedkonklusioner om den fælles pengepolitik 

Den Europæiske Centralbank har generelt haft succes med at holde inflationen i
euroområdet lav og stabil. 

Forskelle mellem eurolandenes nationale inflationsudvikling og kapacitetspres er
tiltaget lidt siden 1999, men er fortsat lave i et historisk perspektiv.

Overgangen fra en pengepolitik baseret på tyske forhold til en fælles pengepolitik
har været en fordel for de fleste eurolande. Tysk økonomi har siden 1999 haft lav
vækst og inflation og ville formentlig have haft et lavere renteniveau under et for-
sat ERM-samarbejde. En lavere rente ville ikke have været en fordel for alle med-
lemslande.

Den handelsvægtede effektive eurokurs er tæt på niveauet ved introduktionen i 
1999. Med det seneste fald i dollaren ophørte den konkurrencefordel som euro-
området har haft i nogle år. Til gengæld øger dollarfaldet realindkomsten og
dæmper inflationen til fordel for en lavere rente. 
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1.3. Finanspolitikken i EU  
Det er EU-landenes eget ansvar at føre finanspolitik inden for rammerne af
Traktaten og Stabilitets- og Vækstpagten, som angiver et regelsæt ”for god
adfærd” i finanspolitikken. Hovedindholdet er, at man skal undgå ufor-
holdsmæssigt store budgetunderskud og at medlemslandenes offentlige bud-
getter ved normalt økonomisk aktivitetsniveau skal være tæt på balance eller i 
overskud. Overskud på de offentlige budgetter giver en sikkerhedsmargin, så
man kan tillade en forringelse af de offentlige finanser i en lavkonjunktur og
dermed understøtte efterspørgslen.

EU-landene vil i de kommende mange år opleve et stigende pres på de of-
fentlige finanser som følge af den demografiske udvikling med et stigende
antal ældre. Det indebærer større offentlige udgifter til pensioner m.v. og 
færre skatteindtægter. For at sikre finanspolitikkens langsigtede holdbarhed
er overholdelse af reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten ikke en tilstrækkelig 
betingelse. Der er ingen lande i samarbejdet, for hvilke balance på det offent-
lige budget er tilstrækkeligt for at sikre holdbare offentlige finanser på længe-
re sigt. Realiteten er, at en række lande bør sikre overskud på budgetterne,
hvis de skal kunne finansiere de fremtidige større offentlige udgifter, uden
senere at skulle hæve skatterne eller reducere udgifterne markant.

Samlet set har den finanspolitiske disciplin – især i perioden fra Maastricht-
traktaten i 1992/93 frem mod indførelsen af euroen i 1999, men også fra 
1999 og frem til i dag – været bedre end i perioden fra 1970’erne til 1993,
der var præget af destabiliserende finanspolitik, store underskud og kraftig 
gældsopbygning.

Forringelsen af de offentlige finanser i flere EU-lande i de senere år skyldes i
høj grad finanspolitiske lempelser i 2000, 2001 og 2002 – især i form af un-
derfinansierede skattelettelser – og kun delvist den internationale konjunk-
turafmatning fra 2001. Det gælder især Tyskland, Frankrig og Portugal, samt 
til dels Italien, mens de øvrige lande i det store hele har haft eller har gjort 
fremskridt mod budgetter tæt på balance eller i overskud siden 1999. En 
række landes ekspansive finanspolitik under højkonjunkturen i 2000 betød,
at disse lande ikke opnåede Stabilitets- og Vækstpagtens mål om budgetter
tæt på balance eller i overskud inden lavkonjunkturen satte ind i 2001. De 
aktuelle problemer skyldes derfor, at nogle lande ikke fuldt ud handler i
overensstemmelse med Stabilitets- og Vækstpagten.

Den finanspolitiske situation i en række lande gør det således ikke tilrådeligt 
at lempe finanspolitikken yderligere, jf. figur 1.2a. Det skyldes dels, at lem-
peligere finanspolitik indebærer en klar risiko for, at de offentlige finanser 

Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU  Juni 2003 11
 



Kapitel 1 – Indledning og sammenfatning 

ikke vil være holdbare på længere sigt i lyset af det stigende antal ældre. Dels 
at der for euroområdet som helhed ikke er noget kortsigtet konjunkturmæs-
sigt behov for en lempeligere finanspolitik, idet det konjunkturmæssige be-
hov varetages af pengepolitikken. Ekspansiv finanspolitik for euroområdet
som helhed ville blot tilsvarende reducere mulighederne for at holde en lav 
pengepolitisk bestemt rente.

Figur 1.2a. Offentlig budgetsaldo i EU-
landene i 2002

Figur 1.2b. BNP-vækst, beskæftigelse og 
offentlig budgetsaldo i EU 1995-2004
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Anm.: Beskæftigelsen er målt som total beskæftigelse ift. den 15-64-årige befolkning.
Kilde: Se figur 3.9a.

Ekspansiv finanspolitik i enkelte eurolande kan desuden have negative afledte 
effekter både på landet selv og på andre lande. Især ekspansiv finanspolitik i 
de store eurolande kan give et opadgående pres på renterne i hele euroområ-
det til skade for væksten og beskæftigelsen i alle lande i EU. Både små og 
store lande kan opleve økonomisk ophedning som følge af ekspansiv finans-
politik, som kan føre til løn- og prisstigninger, der skader konkurrenceevne
og beskæftigelse.

I perioden frem mod indførelsen af euroen, hvor de offentlige finanser blev
forbedret markant og den offentlige gæld i EU blev nedbragt for første gang i
en 30-årig periode, var der relativt pæne og stabile BNP-vækstrater og en 
relativ stor stigning i beskæftigelsen i EU, jf. figur 1.2b. Konsolideringen af 
de offentlige finanser i denne periode var en hovedforklaring på, at det også
lykkedes at nedbringe renten. Udviklingen var således udtryk for, at der blev
skabt en god – om end ikke tilstrækkelig kraftig – cirkel mellem bedre of-
fentlige finanser, vækst og beskæftigelse. Konsolidering af de offentlige finan-
ser er således ikke i modstrid med god vækst og beskæftigelse, men er – 
sammen med strukturreformer – derimod en forudsætning for, at vækst og 
beskæftigelse kan vare ved også på længere sigt. 
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Finanspolitikken i EU er behandlet mere indgående i kapitel 3. 
 
Boks 1.3. Hovedkonklusioner om finanspolitikken i EU

Forringelsen af de offentlige finanser i EU de senere år skyldes primært finanspoli-
tiske lempelser på over 1 pct. af BNP i 2000-2002 og kun i mindre grad konjunk-
turafmatningen fra 2001. Dette afspejler især udviklingen i Tyskland, Frankrig og 
Portugal samt til dels Italien, mens de øvrige lande i det store hele har fastholdt el-
ler styrket deres budgetpositioner.

De offentlige finanser har dog samlet set været bedre i perioden siden indførelsen 
af euroen end i perioden fra 1970’erne til 1993 med en ofte destabiliserende fi-
nanspolitik, store underskud og kraftig gældsopbygning.

Finanspolitikken er i langt de fleste EU-lande endnu ikke holdbar på lang sigt i
lyset af blandt andet de stigende udgifter til ældre. Finanspolitisk holdbarhed i EU-
landene vil i gennemsnit kræve en forbedring af de offentlige finanser på ca. 3 pct.
af BNP.

Konsolidering af de offentlige finanser er ikke i modstrid med god vækst og be-
skæftigelse, men derimod blandt forudsætningerne for, at vækst og beskæftigelse
kan vare ved også på længere sigt.

1.4. Samarbejdet om den økonomiske politik i EU  
Der er i EU et omfattende samarbejde om den økonomiske politik. Dette 
samarbejde er især blevet udviklet op gennem 1990’erne i takt med, at med-
lemslandene er blevet mere integrerede og EU-landenes økonomier derfor er 
blevet mere afhængige af hinanden. Der er således særlige samarbejdsproces-
ser både om finanspolitik og strukturpolitik på arbejds-, produkt- og kapi-
talmarkederne inklusiv det indre marked. Sammenhængen i samarbejdet på 
de forskellige politikområder sikres af de overordnede økonomisk-politiske ret-
ningslinjer, jf. figur 1.3. Formålet med samarbejdet er blandt andet at sikre
holdbare offentlige finanser og fremskynde strukturreformer til fordel for 
højere beskæftigelse og produktivitet. Det sker ved, at medlemslandene ud-
veksler erfaringer og understøtter hinanden i at gennemføre reformer.

Erfaringen i EU har hidtil vist, at der er betydelig mere fremdrift i reformer-
ne på produkt- og kapitalmarkederne end på arbejdsmarkederne. Succesfuld
gennemførelse af arbejdsmarkedsreformer er imidlertid nødvendig for at løfte
niveauet for beskæftigelsen i EU og har afgørende betydning for de offentlige
finanser. Det er medlemslandene selv, der skal gennemføre strukturrefor-
merne, og det er også først og fremmest medlemslandene selv, der bærer 
omkostningerne ved manglende strukturreformer i form af lavere vækst og 
beskæftigelse.
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Figur 1.3. Det økonomisk-politiske samarbejde i EU
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Især i de senere år har der været stigende opmærksomhed på behovet for
strukturreformer og deres betydning for at styrke vækst og beskæftigelse. Ikke
mindst Lissabon-strategien – som er en samlet strategi for den økonomiske,
sociale og miljømæssige udvikling iværksat på Det Europæiske Råd i Lissa-
bon i foråret 2000 – har bidraget til øget fokus på strukturpolitikken.

Et væsentligt element i Lissabon-strategien har været at fastsætte fælles mål
på en række af de politikområder, der hører under medlemslandenes kompe-
tencer. Der har været en betydelig vækst i antallet af målsætninger og en 
yderligere vækst kan rumme risici i forhold til strategiens sammenhængskraft
og effektivitet. Det er væsentligt, at målsætningerne vedrører de resultater,
man ønsker at opnå. Målsætningerne bør ikke være afgrænset til bestemte 
midler, herunder et bestemt ressourceforbrug. Endvidere er det vigtigt at 
sikre, at midlerne anvendes effektivt og at sikre kvalitet for pengene. For 
strategiens sammenhængskraft er mål om et givet eller øget ressourceforbrug 
sektor for sektor således ikke i overensstemmelse med målene om sikring af
holdbare offentlige finanser og at undgå et stigende skattetryk.

Der har hidtil været lagt for meget vægt på at tilføje nye politikområder og 
målsætninger til Lissabon-strategien og for lidt vægt på dens gennemførelse.
Det har ført til, at Lissabon-strategien er vokset kraftigt i omfang. Det er
meget tvivlsomt, om det hidtidige tempo i gennemførelsen af strategien er
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tilstrækkeligt, hvis alle mål skal være gennemført som planlagt i 2010. Det er 
derfor nødvendigt med øget vægt på gennemførelse af strategien og klarere
politisk prioritering for at sikre gennemførelse af de reformtiltag, der har
størst effekt på vækst og beskæftigelse inden for rammerne af en holdbar
finanspolitik.

Samarbejdet om den økonomiske politik i EU er behandlet mere indgående i
kapitel 4.

Boks 1.4. Hovedkonklusioner om samarbejdet om den økonomiske politik
i EU 

Samarbejdet om den økonomiske politik i EU skal sikre, at medlemslandene tager 
hensyn til de gensidige virkninger af deres økonomiske politik og drager fordel af 
hinandens erfaringer. 

Sammenhængen i samarbejdet sikres af de overordnede økonomisk-politiske ret-
ningslinjer. De understøttes af en række processer, der uddyber samarbejdet på de
enkelte politikområder. Processerne supplerer hinanden og dækker tilsammen be-
hovet for koordination af den økonomiske politik i EU.

Lissabon-strategien har sat ekstra fokus på strukturreformer først og fremmest ved 
at fastsætte en række målsætninger. Der er nu behov for at foretage en klarere prio-
ritering af Lissabon-strategiens forskellige målsætninger og lægge mere vægt på at
nå de opstillede mål frem for at opstille nye kvantitative målsætninger. 

Der er behov for øget tempo i strukturreformerne.

1.5. De økonomiske gevinster og udfordringer ved udvidel-
sen 

På Det Europæiske Råds møde i København i december 2002 afsluttedes
udvidelsesforhandlingerne med 10 lande. Tiltrædelsestraktaten blev under-
skrevet i Athen den 16. april 2003, og siden har de tiltrædende lande deltaget 
i EU-samarbejdet, herunder i rådsmøder som aktive observatører. Når Trak-
taten er ratificeret i alle medlemslande og tiltrædende lande, vil EU blive 
udvidet med 10 nye medlemslande fra den 1. maj 2004.2 Landene træder ind 
i den økonomiske og monetære union med dispensation. Det vil sige, at de 
ikke fra starten deltager i euroen og den fælles penge- og valutapolitik. Ud-
fordringen bliver i de kommende år at integrere de nye medlemmer i det
finanspolitiske, strukturpolitiske og monetære samarbejde i EU. 

2
Ved redaktionens afslutning har syv ud af de ti lande afholdt folkeafstemning, som alle 

er endt med et ja til EU-medlemskab. Estland, Letland og Cypern ventes at beslutte sig
til efteråret.
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De 10 nye medlemslande skal som de nuværende medlemmer koordinere 
deres økonomiske politik med resten af EU og efterleve de finanspolitiske 
regler i Stabilitets- og Vækstpagten. De skal også stræbe efter at opfylde Lis-
sabon-strategiens mål. Endelig skal de forberede sig til deltagelse i euroen og 
forberede sig på at kunne efterleve konvergenskriterierne, jf. figur 1.4a og
1.4b.

Figur 1.4a. Offentlig budgetsaldo og
gæld, 2002

Figur 1.4b. Lang rente og inflation, 2002
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Anm.: I figur 1.4b benyttes for Estland, Letland og Slovenien bankernes udlånsrente.
Den stiplede linje referer ikke til konvergenskriterier, men til hhv. inflation og 
lang rente i euroområdet (EU12).

Kilde: IMF og Kommissionen.

Siden midten af 1990’erne har de nye medlemslande haft en årlig mervækst i 
forhold til de nuværende medlemslande på knap 2 pct. Det er begyndelsen 
på en delvis indhentning af de nuværende EU-landes velstandsforspring – en
proces der fremmes ved stigende handel og direkte investeringer og overførsel
af ny og mere effektiv teknologi. Den hastige vækst siden midten af
1990’erne skal dog også ses på baggrund af det forudgående produktionsfald 
efter Murens fald.

De nye medlemslandes gennemsnitlige BNP pr. indbygger var i 2002 fortsat 
kun omkring halvdelen af gennemsnittet for de nuværende medlemslande.
Den fremtidige udvikling rummer mulighed for en betydelig mervækst. Stør-
relsen på en eventuel mervækst er usikker og vil afvige betydeligt mellem 
landene, således som erfaringen har været med lande som Grækenland, Ir-
land, Portugal og Spanien efter deres optagelse i EU. Udviklingen vil afhæn-
ge af, om de nye medlemslande formår at opretholde et højt reformtempo
samtidig med, at de fører en stabilitetsorienteret økonomisk politik, der kan 
sikre sunde offentlige finanser. Det er en klar udfordring at højne levestan-
darden i de nye medlemslande. 
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Danmark og de øvrige EU-lande har allerede høstet en stor del af de økono-
miske gevinster, som blev skabt ved at fjerne handelsbarriererne mellem de
nye medlemslande og EU i løbet af 1990’erne. Handelen og de direkte inve-
steringer mellem nye og nuværende EU-lande er allerede vokset betydeligt. 
De forudgående handelsmæssige åbninger og selve EU-udvidelsen har haft 
og vil have klart større økonomisk betydning for de nye medlemslande end
for de nuværende medlemslande, som dog også vil få økonomiske fordele.
De nye medlemslande vægter kun lidt i de nuværende medlemslandes han-
delsmønster. Desuden vil de nuværende medlemslande ikke på samme måde
som de nye medlemslande høste fordele ved overførsel af ny teknologi. Ud-
videlsen kan medføre et ekstra løft i BNP på op mod ½ pct. frem til 2010 i 
de nuværende medlemslande. I en beregning vurderes effekterne af øget han-
del at føre til et ekstra løft i BNP på 0,2 pct. i Danmark.

Udvidelsen kan også påvirke vandringen af arbejdstagere, som dog næppe 
bliver stor, hvis mønsteret fra tidligere udvidelser af EU gentages. En netto-
indvandring fra de nye til de nuværende EU-lande vil isoleret set henholdsvis
dæmpe og hæve den samlede produktion og beskæftigelse, men ikke med
effekter af betydning for velstanden i de nuværende medlemslande i form af
BNP pr. indbygger eller for de offentlige finanser. Derimod vil indvandring
fra fattigere til rigere lande generelt hæve levestandarden for de to områder
under ét, fordi de vandrende kan nyde godt af den bedre infrastruktur m.v.
og dermed bliver mere produktive.

De økonomiske gevinster og udfordringer ved udvidelsen er behandlet mere ind-
gående i kapitel 5. 
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Boks 1.5. Hovedkonklusioner om de økonomiske gevinster og udfordrin-
ger ved udvidelsen

Udvidelsen med de 10 nye EU-lande omfatter flere personer og lande end tidlige-
re, med en større forskel i levestandard mellem nye og nuværende medlemslande 
end ved tidligere udvidelser. 

Ved indtræden i EU deltager de nye EU-lande i samarbejdet om den økonomiske 
politik, men ikke i euroen. For at komme med i euroen skal landene deltage i
ERM II-samarbejdet og opfylde konvergenskriterierne. Hurtig indtræden i ERM
II er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt for alle nye medlemslande.

Udvidelsen vurderes at lede til betydelige økonomiske gevinster i de nye EU-
lande, og små men positive gevinster i de nuværende EU-lande, herunder Dan-
mark. Væksten kan i de kommende år blive betydelig højere i de nye EU-lande 
end i de nuværende. Udviklingen vil afhænge af, om de nye medlemslande gen-
nemfører strukturreformer og fører en stabilitetsorienteret økonomisk politik.

De to største økonomisk-politiske udfordringer ved udvidelsen af EU knytter sig 
på kortere sigt til inddragelsen af de nye EU-lande i valutasamarbejdet og på læn-
gere sigt til at løfte levestandarden i de nye medlemslande.

1.6. EU’s budget 
Efter en lang årrække med betydelige stigninger er EU’s udgifter stabiliseret 
som andel af EU’s BNP, jf. figur 1.5a. Det er et resultat af den såkaldte
Dagsorden 2000-aftale, der lagde loft over hvert enkelt af EU’s udgiftsområ-
der frem til 2006. Udgiftsudviklingen i det udvidede EU ligger derfor i faste
rammer, også selv om udvidelsen indebærer nettooverførsler til de nye med-
lemslande.

Figur 1.5a. EU’s budget i pct. af BNP Figur 1.5b. Fordelingen af udgifter på 
EU’s budget
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Kilde: Kommissionen.
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Danmarks bidrag til EU-budgettet følger i hovedtræk udgiftsudviklingen i
EU. Danmarks bidrag forventes at stige lidt, men dog ikke som andel af 
BNP. Der er omtrent balance mellem de direkte betalingsstrømme fra og til
EU for Danmark. Balancen mellem de ind- og udgående betalinger i forhold
til EU afspejler dog ikke de langt større økonomiske og politiske fordele af 
EU-samarbejdet.

I de kommende år skal udgiftsrammerne for EU-budgettet for perioden efter
2006 fastlægges. En væsentlig udfordring vil være at fastholde og styrke bud-
getdisciplinen i et EU med 25 og flere medlemslande.

For hovedparten af den fælles landbrugspolitik, som er det største udgiftsom-
råde, jf. figur 1.5b, er der allerede vedtaget et udgiftsloft frem til 2013. Det 
forventes at føre til en fortsat reduktion af landbrugsudgifterne som andel af
BNP. Udgifterne ventes at falde fra 0,42 pct. af BNP i 2003 til 0,32 pct. af
BNP i 2013. 

Landbrugets støtte som andel af erhvervets omsætning er dog fortsat høj.
Støtten har endvidere en række forvridende effekter. Det langsigtede mål bør
være, at landbruget på lige fod med andre erhverv kan klare sig uden særlige
støtteordninger. Det er imidlertid afgørende, at reduktionen ikke sker på 
bekostning af et indre marked for landbrugsprodukter. Det fælles støttesy-
stem må ikke erstattes af nationale systemer, der forvrider konkurrence og
samhandel mellem medlemslandene. 

Strukturfondsstøtten til de nuværende medlemslande vil, hvis hovedprincip-
perne i det nuværende system videreføres efter 2006, blive reduceret. Det 
skyldes, at en række regioner velstandsmæssigt haler ind på resten af EU, og
at det gennemsnitlige velstandsniveau i EU som følge af optagelsen af de nye
medlemslande falder, således at en række regioner i de nuværende EU-lande
ikke længere betragtes som tilbagestående set i forhold til gennemsnittet.

Et fremtidigt system for strukturfondsstøtte må imidlertid tilstræbe, at alle 
medlemslande behandles efter ensartede kriterier, at støtteniveauet afpasses,
så der ikke skabes forvridninger i medlemslandenes økonomier eller overop-
hedning i enkeltsektorer, og at de fattigste regioner og medlemslande tildeles
mest støtte. Det er vigtigt, at strukturfondsstøtten skaber vækst og beskæfti-
gelse i de tilbagestående regioner og medlemslande.

EU’s budget er behandlet mere indgående i kapitel 6. 
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Boks 1.6. Hovedkonklusioner om EU’s budget

EU's budget udgør godt 1 pct. af EU's samlede BNP og er således lille sammenlig-
net med medlemslandenes offentlige budgetter og f.eks. det føderale budget i USA.

Siden 2000 er budgetdisciplinen blevet styrket. Der er fastlagt budgetmæssige
rammer frem til 2006, således at udgifterne forventes at være konstante som andel 
af BNP til trods for, at udvidelsen indebærer nettooverførsler til de nye medlems-
lande. Det betyder, at Danmarks bidrag forventes at stige lidt, men dog ikke som 
andel af BNP. 

Denne tendens vil kunne fortsætte efter 2006. På landbrugsområdet forventes et
loft over udgifterne at indebære en budgetreduktion på en fjerdedel målt som an-
del af BNP. På det andet store udgiftsområde, strukturfondene, er udviklingen 
vanskeligere at forudsige. Med en disciplineret tilgang til den kommende reform 
vil udgiftsstigninger kunne undgås, samtidig med at de nye, fattigere medlemslan-
de og regioner tilgodeses. 

En central udfordring i de kommende år vil endvidere være at arbejde for, at EU-
midlerne anvendes så effektivt som muligt. Landbrugspolitikken har en række for-
vridende effekter, som bør fjernes. Strukturfondspolitikken bør målrettes mod 
vækstindhentning i tilbagestående lande og regioner og foranstaltninger, der skaber
merværdi for Fællesskabet.

1.7. Beskatning og internationalisering 
Økonomisk integration øger mobiliteten af kapital og varer og formentlig 
også arbejdskraft, hvilket kan hæmme mulighederne for at opkræve skatter. 
Nogle skattebaser vurderes – blandt andet i kraft af deres mobilitet – at være
særlig følsomme overfor høj beskatning. Det drejer sig om selskabers flytning
af overskud samt flytning af virksomheder og investeringer, personers for-
mueoverførsler og grænsehandel.

I EU er der i lyset heraf fokus på at minimere såkaldt skadelig skattekonkur-
rence, der betegner de tilfælde, hvor der sker unfair tilpasninger i skattesy-
stemet for at tiltrække udenlandske skattebaser via skatteregler, som afviger i
forhold til de regler, som gælder for egne borgere og virksomheder.

EU-landene har i juni 2003 vedtaget en skattepakke, der blandt andet inde-
holder et rentebeskatningsdirektiv og en adfærdskodeks for erhvervsbeskat-
ning. Rentebeskatningsdirektivet skal sikre beskatningen af private borgeres
renteindtægter fra andre lande. Direktivet bygger på en politisk aftale, som 
EU-landene indgik i januar 2003, og som i høj grad svarer til et forslag stillet
af det danske formandskab i december 2002.

EU’s nye rentebeskatningsdirektiv vil indebære, at 12 EU-lande indfører
automatisk informationsudveksling, så det enkelte land giver oplysninger til 
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de øvrige lande om renteindtægter, som disse landes borgere har i det pågæl-
dende land. Østrig, Belgien og Luxembourg skal opkræve en kildeskat, hvor-
af en del overføres til rentemodtagernes bopælslande. De tre lande skal skifte 
til automatisk informationsudveksling, hvis Schweiz og visse andre europæi-
ske tredjelande samt USA på et senere tidspunkt forpligter sig til at udveksle
oplysninger efter anmodning.

EU vil indgå aftaler med Schweiz og andre centrale lande uden for EU, som
indebærer, at disse lande skal opkræve kildeskat og dele provenuet, ligesom 
Østrig, Belgien og Luxembourg. Der indgås endvidere aftaler med visse om-
råder knyttet til Storbritannien og Holland (Kanaløerne, Isle of Man og om-
råder i Caribien) om, at disse områder skal anvende samme regler som EU-
landene, dvs. automatisk informationsudveksling eller kildebeskatning.

Samlet set vurderes den nye ordning for rentebeskatning at være et klart
fremskridt i retning af en fair beskatning af renteindtægter i forhold til den
nuværende situation, hvor der reelt ikke er noget internationalt samarbejde
eller forholdsregler mod skatteunddragelse. Det er hensigten, at de nye regler
på sigt vil kunne lede til et bredere internationalt samarbejde, der omfatter
flere lande og flere former for kapitalindkomst. 

Skattepakkens adfærdskodeks for erhvervsbeskatning har til formål at undgå
skadelig skattekonkurrence, hvor lande har særregler vedrørende selskabsbe-
skatning, der er rettet mod at tiltrække virksomheder og direkte investeringer 
fra andre lande.

Kodeksens politiske forpligtelse og deraf afledte politiske pres har vist sig at
være et effektivt middel til at modgå unfair skattekonkurrence på selskabs-
området, idet EU-landene og deres tilknyttede områder har fjernet eller vil 
fjerne en lang række skadelige selskabsskatteordninger og har givet tilsagn 
om, at de ikke vil indføre nye skadelige ordninger.

EU-landene er endvidere blevet enige om et energibeskatningsdirektiv, der
dels forhøjer de eksisterende minimumssatser på mineralolieprodukter (ben-
zin, diesel mv.) og dels indfører minimumssatser på elektricitet, gas og kul.

Beskatning og internationalisering er behandlet mere indgående i kapitel 7. 
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Boks 1.7. Hovedkonklusioner om beskatning og internationalisering

Skattekonkurrence vurderes at være mest udtalt for selskabers flytning af overskud,
og i en vis udstrækning for flytning af virksomheder og investeringer, personers 
formueoverførsler og grænsehandel med visse varegrupper.

Adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning i EU bidrager til at undgå skadelig skatte-
konkurrence på selskabsområdet.

Selskabsbeskatningen er forholdsvis lav i Danmark, og eventuel nettoudflytning af
selskabsoverskud m.v. vurderes derfor at være beskeden.

Rentebeskatningsdirektivet er et klart fremskridt i retning af en fair beskatning af
private personers renteindtægter i andre lande, fordi de fleste EU-lande skal ud-
veksle oplysninger om opsparing på tværs af grænserne, mens resten af EU-landene
og centrale tredjelande skal opkræve kildeskat og dele provenuet.

1.8. Finansiel integration i EU 
Et effektivt integreret marked for finansielle tjenesteydelser er vigtigt, fordi
det vil bidrage til større produktivitet og øget økonomisk vækst. Forbrugerne
kommer til at nyde godt af lavere priser og bedre kvalitet på finansielle pro-
dukter, som for eksempel banklån, pensionsordninger og forsikringer, mens
virksomheder får bedre adgang til kapital og dermed finansiering af deres
investeringer. Generelt har små lande store fordele af den finansielle integra-
tion, hvorimod lande, der i forvejen har meget veludviklede og store finan-
sielle markeder, som f.eks. Storbritannien, kun oplever begrænsede gevinster.

En række faktorer har medvirket til, at de finansielle markeder er blevet mere 
åbne og tættere forbundne. Globaliseringen af de finansielle markeder, fjer-
nelse af restriktioner på kapitalbevægelser og investeringer samt teknologiske 
fremskridt har styrket den finansielle integration.

I EU er denne integrationsproces yderligere forstærket af introduktionen af
euroen. I EU har man desuden prioriteret højt at gennemføre en række di-
rektiver i den såkaldte handlingsplan for finansielle tjenesteydelser. Direkti-
verne har til formål at fjerne barrierer for integrationen af de finansielle mar-
keder i EU og understøtte det indre marked for finansielle tjenesteydelser.

Endvidere har man i EU, for at forbedre mulighederne for at tilpasse tekni-
ske aspekter af den finansielle lovgivning til den ofte hurtige udvikling på de 
finansielle markeder, vedtaget en hurtigere lovgivningsprocedure for den
finansielle lovgivning. Desuden har man styrket det finansielle tilsynssamar-
bejde for at få en mere ensartet gennemførelse af europæisk lovgivning på 
nationalt plan. Denne forbedring af de lovgivningsmæssige rammer for den
finansielle sektor kaldes Lamfalussy-proceduren.
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Der er derfor sket fremskridt med at skabe et integreret marked for finansiel-
le engrosydelser, dvs. handler mellem finansielle institutioner og finansielle
ydelser til store virksomheder. Navnlig er pengemarkedet i euroområdet ble-
vet integreret som følge af indførelsen af euroen, som også har haft stor be-
tydning for integrationen af obligations- og aktiemarkederne. Derimod er de
finansielle detailmarkeder, dvs. indskud i banker, pensionsopsparinger og 
forsikringer, fortsat fragmenterede, hvilket skyldes en række naturgivne og 
lovgivningsmæssige barrierer. Arbejdet hen imod et indre finansielt marked i
EU vil således fortsætte også efter udløbet og gennemførelsen af den finan-
sielle handlingsplan. 

Finansiel integration i EU er behandlet mere indgående i kapitel 8. 

Boks 1.8. Hovedkonklusioner om finansiel integration i EU 

De finansielle markeder i EU er i de senere år blevet mere integrerede. I euroområ-
det er forskellen mellem pengemarkedsrenterne stort set elimineret og rentespændet 
på statsobligationer er indsnævret betydeligt, men navnlig de finansielle detailmar-
keder (markeder for finansielle ydelser til forbrugere og mindre virksomheder) er
fortsat fragmenterede.

Nye analyser viser, at skabelsen af et integreret marked for finansielle tjenesteydelser
og kapital i EU vil bidrage til større produktivitet og øget økonomisk velstand. Ge-
nerelt har små lande en større økonomisk gevinst end store lande ved finansiel inte-
gration.

Der er sket gode fremskridt under den finansielle reformproces i EU. En meget stor
del af direktiverne i den finansielle handlingsplan er vedtaget, men der er dog stadig 
behov for en fokuseret indsats. Gennemførelsen af den finansielle handlingsplan har 
derfor høj prioritet. 

Efter den 11. september 2001 samt en række virksomhedsskandaler, som f.eks.
kollapset af Enron i USA, er arbejdet på internationalt plan og på EU-plan med be-
kæmpelse af misbrug af de finansielle markeder og bekæmpelse af finansiering af
terrorisme intensiveret. 
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2. Den fælles pengepolitik fire år 
efter starten  

2.1. Indledning
Den fælles pengepolitik blev etableret i 1999 med introduktionen af euroen 
og etableringen af den europæiske centralbank, ECB. Det afløste det tidligere 
fastkurssamarbejde, hvor en række lande førte fastkurspolitik overfor D-
marken og dermed "importerede" de tyske pengepolitiske renter, som blev 
fastlagt alene med udgangspunkt i den økonomiske udvikling i Tyskland. 
Med det nye pengepolitiske system tages nu hensyn til inflation og dermed 
vækst i hele euroområdet. I kraft af tilknytningen af kronen til euroen i det 
nye fastkurssamarbejde, ERM II, har Danmark siden 1. januar 1999 impor-
teret eurolandenes pengepolitiske rente.  

Målsætningen for den fælles pengepolitik er at holde inflationen lav og stabil 
på under 2 pct. i mellemfristet perspektiv, hvilket er lykkedes. Ved ændringer 
i euroområdets inflation synes ECB at reagere med omtrent samme ændrin-
ger af den pengepolitiske rente som den tyske centralbank tidligere foretog 
ved ændringer i tysk inflation. Således er de pengepolitiske renter sænket i de 
senere år i takt med svagere konjunkturer og reduceret inflationspres. Sam-
menlignet med USA har rentesænkningerne i euroområdet været mindre i 
forlængelse af, at afdæmpningen af inflationspresset har været tilsvarende 
mindre. Fokuseringen på inflationsudviklingen indebærer en understøttelse 
af produktion og beskæftigelse tæt på det niveau, der er forenelig med stabil 
inflation. Bortset fra midlertidige stød fra oliepriser mv. er det således ud-
sving i ledigheden om det strukturelle niveau, der er den primære forkla-
ringskraft af udsving i inflationen. 

I lyset af inflationsudviklingen fremstår problemerne i euroområdet med høj 
ledighed, lavt arbejdsudbud og lave produktivitetsstigninger som langt over-
vejende strukturbestemte, dvs. af en karakter, der ikke kan afhjælpes med 
mere ekspansiv pengepolitik. Omfanget af strukturproblemer afviger dog 
betydeligt mellem landene, hvoraf en række lande eksempelvis har en ledig-
hed på niveau med eller lavere end den danske. 
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Den pengepolitiske stabiliseringsopgave i euroområdet synes at indeholde
færre udfordringer end i USA og Japan. Det skyldes, at inflationen i euroom-
rådet som udgangspunkt er meget tæt på de 2 pct., og at euroområdet ikke
har samme finansielle ubalancer som USA. I den sidste halvdel af 1990'erne
og frem til nu har væksten i USA været stimuleret af en høj produktivitets-
vækst, der også har oversteget euroområdets. Afmatningen siden 2001 har 
imidlertid betydet, at efterspørgslen i USA i de seneste år næsten udelukken-
de har været drevet af meget store penge- og finanspolitiske lempelser, og der 
udestår fortsat en opretning af den finansielle balance i både den private og 
offentlige sektor. Dette rummer en vis risiko for deflation – eller i hvert fald
meget lav inflation – i USA. I Japan har der været deflation i en årrække,
hvilket har udhulet mulighederne for at afbøde den langvarige lavkonjunktur
med traditionelle pengepolitiske midler. 

Indenfor euroområdet er der konjunkturbetingede forskelle i den økonomi-
ske udvikling – om end disse ikke er større end tidligere. Især Tyskland har
et konjunkturbetinget problem og har desuden store uløste strukturproble-
mer. Kombinationen af de to problemer har betydet lav vækst og inflation i 
Tyskland.

Som i de foregående årtier har der været store udsving i valutakurserne mel-
lem Europa, USA og Japan. Bl.a. påvirket af dollarens udsving faldt den ef-
fektive valutakurs for euroen frem til 2002, hvorefter den er steget igen til et 
niveau tæt på niveauet ved introduktionen i 1999. Den seneste stigning i
eurokursen svækker konkurrenceevnen for de udlandskonkurrerende erhverv
i området, men øger realindkomsterne og styrker muligheden for at holde en 
lav rente. Faldet i dollaren har samtidigt modvirket risikoen for deflation i 
USA.

Da den europæiske rente er fastsat ud fra inflationsudviklingen i hele euro-
området, er den højere, end hvis den havde været sat efter rent tyske forhold.
Modstykket hertil er, at renten bedre end tidligere er tilpasset de gennem-
snitlige konjunkturforhold i området, hvilket især i perioden 1999-2000 har 
forebygget overophedning i flere EU-medlemslande, herunder Danmark.
Introduktionen af den fælles valuta har været en stabiliseringspolitisk fordel
for medlemslandene.

2.2. ECBs pengepolitik de første fire år 
Pengepolitikken i euroområdet har til opgave at sikre lav og stabil inflation, 
jf. boks 2.1, hvilket er en overordnet målsætning, som ECB videreførte fra
den tyske forbundsbank, der var kernen i det tidligere EMS-samarbejde.
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Med nuancer i den præcise udformning svarer ECBs strategi til den anvendte 
i andre lande eller områder med fælles pengepolitik og flydende valutakurs 
over for tredjelande. I lande med fast valutakurs er det formålet med den 
faste kurs at sikre en lav og stabil inflation ved hjælp af tilknytning til et om-
råde – et ankerland – hvor pengepolitikken med succes føres med lavinflati-
on for øje. 

Boks 2.1. ECBs pengepolitiske strategi 

I henhold til Traktaten skal det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) – som 
ECB er en del af – først og fremmest sikre en stabil prisudvikling i euroområdet. Målet 
med et så "smalt" og præcist mandat er at sikre, at pengepolitikken føres med langsig-
tede mål for øje og at skabe de bedste rammebetingelser for en langsigtet økonomisk 
vækst.  Subsidiært, i det omfang prisstabiliteten ikke bringes i fare, skal pengepolitik-
ken endvidere tage hensyn til den økonomiske aktivitet, jf. Traktatens Artikel 105. 

Traktatens mandat blev den 13. oktober 1998 operationaliseret af Styrelsesrådet – 
ESCBs øverste myndighed – i en beslutning om den pengepolitiske strategi. I hoved-
træk var strategien en kopi af den tyske forbundsbanks og bestod af tre hovedelemen-
ter: en kvantitativ definition af prisstabilitet, hvor år-til-år stigningen i det harmonise-
rede forbrugerprisindeks (HICP) skulle være under 2 pct. på mellemlangt sigt, samt to 
”søjler”, som analytiske redskaber til at opnå dette mål. De to søjler indebar: 

En fremtrædende rolle for pengemængden ved vurderingen af risici for prisstabili-
teten operationaliseret ved en referenceværdi for år-til-år væksten i pengemængden 
(M3) offentliggjort til 4,5 pct. den 1. december 1998. 

En bredt funderet vurdering af udsigterne for den fremtidige prisudvikling og 
truslerne mod prisstabilitet i euroområdet. 

På basis af erfaringer fra de første fire år og en økonomisk evaluering besluttede Styrel-
sesrådet i maj 2003 at præcisere strategien. Ændringerne vurderes ikke at ville få større 
praktisk betydning for hvordan renten fastsættes. 

Præciseringen bekræfter den hidtidige definition af prisstabilitet, men fastslår, at der 
ved opfyldelsen af målsætningen sigtes mod en fastholdelse af inflationstakten på tæt 
ved 2 pct. på mellemlangt sigt. Præciseringen understreger ECBs bestræbelser på at 
opnå en tilstrækkelig sikkerhedsmargin som værn mod risikoen for deflation og tager 
endvidere hensyn til spørgsmålet om en mulig skævhed i målingen i HICP samt kon-
sekvenserne af inflationsforskelle i euroområdet. Samtidigt er betydningen af udviklin-
gen i pengemængden for de pengepolitiske beslutninger nedtonet en anelse. Den kvan-
titative målsætning for væksten i M3 er således opgivet, men udviklingen i penge-
mængden indgår fortsat som indikator på linje med en række andre økonomiske vari-
able med betydning for inflationsudviklingen. 

Information i detaljer kan findes på www.ecb.int.

Siden 1999 har inflationen i euroområdet været i rimelig overensstemmelse 
med målsætningen om at holde inflationen ”under 2 pct. på mellemfristet 
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sigt”, jf. figur 2.1a.  Der har været et omsving fra særlig lav inflation i 1999
til et niveau på knap 3 pct. i perioden 2000-2001, blandt andet på grund af 
en række særlige faktorer – herunder udsving i energi- og fødevarepriserne – 
der har været af midlertidig karakter. Igennem 2002 og 2003 har inflationen
været lidt over målsætningen på 2 pct. Inflationen renset for energi- og føde-
varepriser – kerneinflationen – har udviklet sig mere jævnt, men med stigen-
de tendens. Kerneinflationen har således bevæget sig fra et niveau på knap 
1,5 pct. i 1999-2000 til lidt over to pct.

Figur 2.1a. Inflation og kerneinflation,
euroområdet

Figur 2.1b.  Skøn for inflationen i euro-
området
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Anm.: Figur 2.1a viser månedlige år-til-år-vækstrater. De vandrette linjer indikerer
referencevækstraten i inflationen på 2 pct. p.a. Kerneinflationen er inflationen for 
varer og tjenester, ekskl. energi og fødevarer. I figur 2.1b er CE det gennemsnitli-
ge skøn fra private aktører på de finansielle markeder.

Kilde: Global Insight og Consensus Economics (CE) (juni 2003).

I den pengepolitiske strategi er målsætningen for den samlede inflation – 
målt ved stigningstakten i det såkaldte HICP-indeks for forbrugerpriserne –
netop gjort mellemfristet for at udsving i særlige faktorer ikke skal influere på
pengepolitikken. Den aftagende tendens i kerneinflationen i 2002 samt kon-
krete skøn for den fremtidige inflation indikerer, at inflationen også i de
kommende år vil ligge tæt på målsætningen, jf. figur 2.1a og 2.1b.

Efter en høj vækst i 1999 og 2000 er den økonomiske vækst faldet til et lavt 
niveau, jf. figur 2.2a. Den lave vækst i 2001 og 2002 har – jf. kapitel 3 om 
finanspolitikken – belastet de konjunkturfølsomme offentlige saldi i euroom-
rådet. Kommissionens vurdering er, at væksten i 2003 og 2004 vil være tilta-
gende, dog uden at foranledige et videre inflationspres, jf. figur 2.2a og 2.1b.
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Anm.: Figur 2.2a viser annualiserede kvartalsvækstrater. Vandrette streger indikerer 
årsvækstrater. I figur 2.2b er den vandrette streg den tidl. pengepolitiske strategis
referencevækstrate for pengemængden på 4,5 pct. p.a. Data fra før 1999 er for
Tyskland, efter 1999 for euroområdet.

Figur 2.2a. BNP-vækst i euroområdet Figur 2.2b. Årlig vækst i Tyskland og
euroomr. for BNP og pengemængde (M3)
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Kilde: Kommissionen og Global Insight.

ECB har i maj 2003 præciseret målene for pengepolitikken. ECB’s pengepo-
litik har hidtil været baseret på to såkaldte søjler med kvantitative målsætnin-
ger både for den fremtidige inflation og for udviklingen i pengemængden i 
form af årlige vækstrater på henholdsvis (under) 2 og 4,5 pct., jf. figur 2.1a,
2.2b og boks 2.1.

Den nye strategi nedtoner den kvantitative rolle for udviklingen i penge-
mængden. Det skyldes blandt andet, at udviklingen i M3 – det brede mål for 
pengemængden – har svinget noget kraftigere end aktiviteten i euroområdet
målt ved den nominelle udvikling i BNP, jf. figur 2.2b. Dette var også til-
fældet i det tidligere EMS-system baseret på rent tyske forhold og har gjort
det vanskeligt at give udviklingen i pengemængden en klar fortolkning. Ved
præciseringen af strategien har ECB yderligere betonet behovet for både at
undgå for meget og for lidt inflation. 

Rentenedsættelserne siden 2000 har været mindre i euroområdet end i USA,
jf. figur 2.3a og 2.3b. Medens ECBs pengepolitiske rente, minimumsbudren-
ten, er reduceret fra 4,75 pct. til 2 pct. fra toppen i oktober 2000 til juni
2003, har faldet over (nogenlunde) den samme periode været noget større i 
USA – fra 6,5 til kun 1,25 pct. Dette afspejler først og fremmest, at den 
amerikanske vækstafbøjning siden 2001 har været betydeligt kraftigere end
den europæiske og risikoen for finansielle problemer formentligt større, jf.
også analyserne i Økonomisk Redegørelse maj 2002 (boks 2.1) samt afsnittet
nedenfor.
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Generelt synes den førte pengepolitik tæt at følge sporet fra den tidligere 
tyske forbundsbank. De to centralbanker (den tyske centralbank og senere
ECB) har reageret nogenlunde ens med samme ændringer af renten ved giv-
ne ændringer i inflationen (før for Tyskland, nu for hele euroområdet).

Umiddelbart synes renten i forhold til inflations- og kapacitetspresset over 
det seneste 1½ år at være fastsat på et lidt lavere niveau, end det kunne for-
ventes på basis af de historiske erfaringer for sammenhængen mellem renten,
inflation og kapacitetspresset, jf. figur 2.3a. Det skal blandt andet ses i lyset
af løbende nedjusteringer af skønnene for det fremtidige inflationspres. Do-
seringen af pengepolitikken fremstår samlet set rimeligt afpasset udviklingen
i inflation og kapacitetspres.

Figur 2.3a. Faktisk og beregnet kort rente
i euroområdet

Figur 2.3b. Faktisk og beregnet kort rente
i USA 
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Anm.: Skøn for 2003-2004 er fra Økonomisk Redegørelse, maj 2003. De beregnede ren-
ter er konstrueret i henhold til en estimeret økonomisk-teoretisk "tommelfinger-
regel" for Bundesbank, ECB og Feds pengepolitik, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 
2002 (boks 2.1). Renten ved normal kapacitetsudnyttelse angiver renten ved en 
inflation på 2 pct. og et outputgab på nul. Pengepolitikken føres med henblik på
at stabilisere inflationen på mellemfristet sigt. I tommelfingerreglen, som forsøger
at opgøre den gennemsnitlige sammenhæng mellem renten og både aktuel infla-
tion og outputgabet, kan outputgabet fortolkes som indikator for den fremtidige
inflation.

Kilde: Kommissionen, Global Insight og egne beregninger.

En pengepolitik rettet mod lav og stabil inflation stabiliserer i praksis også
udviklingen i produktion og beskæftigelse, idet stigende eller faldende infla-
tion er tegn på, at produktionen er højere eller lavere end det underliggende
potentiale. Således har fald i renten typisk været sammenfaldende med stig-
ninger i ledigheden, og stigninger i renten med fald i ledigheden jf. figur 2.4.
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Figur 2.4. Kort rente og ledighed i euroområdet og tidligere Tyskland
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Anm.: Til illustration af samvariationen er ledigheden også vist på en inverteret højreak-
se. I figuren dækker data for ledighed fra 1980-1989 det tidligere Vesttyskland,
fra 1990-1998 Tyskland og fra 1999 gennemsnittet i euroområdet. Renten er en
3-mdrs. FIBOR fra 1980-1998, fra 1999 EURIBOR. 

Kilde: Global Insight og OECD.

Sammenhængen mellem ændringerne i renten og ledigheden skyldes, at be-
vægelserne i ledigheden som hovedregel er den væsentligste årsag til ændrin-
ger i inflationen, jf. figur 2.5a. Stigninger og fald i ledigheden på 1 pct.enhed
var i Tyskland i gennemsnit ledsaget af fald eller stigninger i inflationen på
ca. 0,6 pct.enhed, jf. figur 2.5b.
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Figur 2.5a. Ledighed og inflation i Tysk-
land og euroområdet

Figur 2.5b. Sammenhængen mellem tysk 
ledighed og inflation
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Anm: Inflationen er målt ved BNP-deflatoren. Vedr. data for ledigheden, se figur 2.4.
I figur 2.5b er ledigheden lagget en periode i forhold til inflationen. Observatio-
ner markeret med rødt er for euroområdet. De vises til sammenligning og indgår
ikke i regressionen. Sort ring indikerer skøn for 2003 og 2004.

Kilde: Bundesbank, Global Insight og egne beregninger.

Når pengepolitikken imidlertid ikke kan indrettes direkte efter ledigheden
(eller den økonomiske vækst), men sigter mod inflationen, skyldes det, at
udsving i ledigheden kan være forårsaget af strukturforandringer og ikke kun
konjunkturudsving. Stigninger og fald i ledigheden, der ikke ledsages af
modsatrettede ændringer i inflationen, giver således ikke anledning til eller
begrundelse for at ændre pengepolitikken. Strukturelt betingede ændringer i
vækst og ledighed kan således kun på kort sigt imødegås af ændringer i pen-
gepolitikken og det på bekostning af ændringer i inflationen og med risiko 
for langsigtede skadevirkninger.

Pengepolitikken kan således ikke finjustere udviklingen i hverken inflation 
eller produktion og beskæftigelse, men kan udøve en betydelig stabilisering 
og sikre stabile forventninger til den fremtidige inflation. At skabe trovær-
dighed om pengepolitikken og dens faktiske gennemførsel med langsigtede –
og ikke kortsigtede – mål for øje er en af årsagerne til, at pengepolitikken i de
fleste lande er baseret på klare målsætninger og uddelegeret til uafhængige 
centralbanker.

Ved lav og stabil inflation sikres endvidere værdien (købekraften) af en given
valuta, som netop afhænger af de indenlandske priser på de varer og tjene-
ster, der købes for den. Da ECB’s pengepolitik er direkte rettet mod sikrin-
gen af euroens værdi overfor varerne i euroområdet, kan der ikke samtidigt 
sigtes efter et bestemt niveau for euroens kurs overfor andre valutaer, fx dol-
laren.
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Som på andre markeder sker prisdannelsen på valutamarkedet i henhold til 
udbud og efterspørgsel. I stigende grad bestemmes disse udbuds- og efter-
spørgselsforhold ikke kun af handel med varer, men primært af handel med 
finansielle produkter og aktiver. Således svinger valutakurserne betydeligt i
takt med bevægelserne på de finansielle markeder. Størrelsesordenen og ret-
ningen på disse udsving er på kortere sigt – op til flere år – ikke forudsigelig.
Således kan den bedste forudsigelse af valutakursen i fremtiden i henhold til
en række undersøgelser vurderes at være den aktuelle kurs. 

Valutakurser er i nogen udstrækning påvirket af rentebevægelser. Ligeledes 
spiller store kursudsving – afledt af svingene i kapitalstrømme på de finan-
sielle markeder – en rolle for udformningen af pengepolitikken gennem ef-
fekter på importpriserne (og dermed både realindkomsterne og inflationen)
og gennem konkurrenceevnen, der påvirker produktion og beskæftigelse i de
udlandskonkurrerende erhverv.

Både den effektive (handelsvægtede) kurs og den bilaterale eurodollarkurs 
ligger i maj 2003 lige over niveauet ved introduktionen i 1999, som i øvrigt 
var betydeligt lavere end ECUens effektive kurs i de foregående år, jf. figur
2.6a og 2.6b.  Den effektive eurovalutakurs har været mere stabil gennem de
sidste fire år end den bilaterale euro-dollarkurs. 

Figur 2.6a. Euro-dollarkurs og den nomi-
nelle effektive eurovalutakurs

Figur 2.6b. Euroområdets nominelle og 
reale effektive valutakurs 
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Anm.: Den reale effektive kurs er udregnet på basis af enhedslønomkostninger.
Kilde: ECB og Global Insight.

Faldet i euroens effektive kurs fra 1999 frem til foråret 2002 var kraftigt dre-
vet af dollarkursudviklingen. Kursfaldet, det vil sige styrkelsen af dollaren,
startede allerede før etablering af euroen og var i betydeligt omfang afledt af
mervækst i USA. Mervæksten medførte dels et højere renteniveau i USA,
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dels forventninger om højere indtjening i virksomhederne. Begge forhold
gjorde det attraktivt for europæiske (og andre) investorer at placere langfristet 
kapital i USA i forventning om et højere afkast. Dette gav anledning til en 
øget efterspørgsel efter dollar – jf. ovenfor – hvorved kursen blev presset op. I 
foråret 2002 vendte dette billede i takt med en relativt svagere amerikansk
økonomi.

Set i et historisk perspektiv var udsvingene i den effektive eurokurs fra 1999
til 2002 ikke større end i 1980’erne, jf. figur 2.6b, hvor USA ligeledes i en
periode havde høj vækst og tiltrak udenlandsk porteføljekapital og direkte 
investeringer.

Den seneste opgang i euroens kurs svækker konkurrenceevnen for de ud-
landskonkurrerende erhverv i området, men øger realindkomsterne og styr-
ker muligheden for at holde en lav rente. Den reale effektive valutakurs for 
euroen er imidlertid ikke høj i historisk sammenhæng, og udviklingen skal
primært opfattes som en normalisering, efter nogle år hvor en særskilt høj 
dollarkurs gav en konkurrenceevnefordel for europæiske virksomheder – og
til gengæld øgede inflationen – medens den udlandskonkurrerende industri i
USA var presset.

Faldet i dollaren kan ikke ses uafhængigt af problemerne i den amerikanske
økonomi med lav opsparing, vækst og rente. Også disse forhold påvirker
euroområdet, og det er derfor ikke nemt at fortolke virkningerne af isolerede 
ændringer i dollarkursen alene. Med den meget forsimplede fortolkning, at
et 20 pct. fald i dollarkursen alene kan tilskrives (tilfældige) udsving på de
finansielle markeder, kan det skønnes, at virkningen på BNP-niveauet i eu-
roområdet er en afdæmpning på omtrent 0,6 pct.enheder over en periode på 
ca. fire år, jf. tabel 2.1.

Tabel 2.1. Euroområdets følsomhed overfor et dollarfald på 20 pct.
År 1 2 3 4 5

---------------------------- Pct. -------------------------
Effekt på BNP-niveau ................. -0,6 -0,8 -0,6 -0,4 0,2
Effekt på inflationen .................... -0,8 -0,6 -1,0 -1,2 -1,2

Anm.: Effekterne er beregnet på basis af multiplikatorer fra OECDs Interlink-model.
Inflationsmålet er årlige ændringer i forbrugerpriserne.

Kilde: OECD.
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Virkningerne udspiller sig gennem en forringelse af euroområdets konkur-
renceevne (euroområdet har en udenrigshandel på 17 pct. af BNP1, hvilket – 
pga. samhandelen internt i euroområdet – er langt mindre end udenrigshan-
delen for de enkelte lande), medens det trækker i modsat retning, at dollar-
kursfaldet øger realindkomsterne og købekraften, idet importerede varer 
falder i pris. Det øger samtidigt mulighederne for en lempeligere pengepoli-
tik. I beregningen er mekanisk forudsat en uændret realrente, dvs. at den 
nominelle rente sænkes i takt med lavere inflation. Det kan i praksis være en 
undervurdering af rentefaldet og dermed en overvurdering af effekterne på 
BNP, idet afdæmpningen af både vækst og inflation øger mulighederne for 
en større pengepolitisk stimulans. 

Den samlede effekt på euroområdet af den faldende dollar kan dække over 
forskellige virkninger i specifikke geografiske regioner og erhvervssektorer. 
Eksempelvis vil det for virksomheder, der i særlig grad er udsat for konkur-
rence fra virksomheder i USA, være en fordel, hvis en eventuel yderligere 
svækkelse af dollaren ikke sker over en meget kort periode, hvorved det ville 
blive vanskeligere at omstille sig løbende til nye konkurrencevilkår. 

2.3. Aktuel baggrund og udfordringer for pengepolitikken i 
euroområdet, USA og Japan 

De pengepolitiske "udfordringer" for centralbankerne mht. at sikre en stabil 
inflationsudvikling er som udgangspunkt mindre i euroområdet end i USA 
og Japan. I euroområdet er både den faktiske inflation og inflationsskønnene
for de nærmeste år fortsat ganske tæt på den pengepolitiske målsætning om 
en lav og stabil inflationsudvikling, jf. figur 2.7.a og afsnit 2.2 ovenfor.

1 Målt som  halvdelen af den samlede import- og eksportværdi i pct. af BNP. Til sam-
menligning er det tilsvarende tal for USA og Japan henholdsvis 13 og 10 pct. 
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Figur 2.7a. BNP-deflator i euroområdet,
USA og Japan 

Figur 2.7b. Nominel effektiv valutakurs, i 
euroområdet, USA og Japan 
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Kilde: Global Insight.

Det store fald i den effektive dollarkurs siden starten af 2000, jf. figur 2.7b,
har umiddelbart lettet de pengepolitiske udfordringer i USA. Jf. afsnit 2.2 er 
dollaren navnlig faldet over for euroen, hvorved udfordringerne omvendt er
skærpet i euroområdet. Dollarfaldet styrker de udlandskonkurrerende er-
hverv i USA. Virkningen på inflationen i form af øgede importpriser dæmper 
omvendt realindkomsterne, men i lyset af den i forvejen meget lave inflation 
kommer bidraget fra dollarens fald til højere inflation ikke på tværs af den 
pengepolitiske strategi. Økonomien stimuleres således både af en styrket 
kortsigtet konkurrenceevne, den ekspansive pengepolitik og de store finans-
politiske lempelser. 

Den økonomiske vækst i euroområdet er aftaget betydeligt siden 2000, men 
inflationen er for området som helhed fortsat i overkanten af 2 pct. Det er et
tydeligt tegn på, at hovedparten af problemerne med vækst og beskæftigelse
er strukturelle af karakter og dermed ikke kan løses af mere ekspansiv penge-
eller finanspolitik, jf. også afsnit 2.2.

Strukturproblemerne i euroområdet er en kombination af høj strukturel 
ledighed, et lavt arbejdsudbud og – i de seneste fem år – lave produktivitets-
stigninger. De lave produktivitetsstigninger er årsagen til, at inflationen fort-
sat er over 2 pct., selv om lønstigningerne er aftaget til kun 3 pct. årligt. Dis-
se problemer for området som helhed dækker over betydelige forskelle mel-
lem landene, idet en række mindre lande har væsentligt lavere ledighed og 
nogle – også mindre lande – større produktivitetsstigninger end de store
lande Tyskland, Frankrig og Italien.

Japan har – jf. figur 2.7a – haft et faldende prisniveau i en længere årrække,
dvs. deflation, medens situationen i USA rummer en beskeden risiko for 
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deflation eller meget lav inflation i en overgangsperiode. Risikoen i USA 
knytter sig som udgangspunkt til en lavere inflation end i euroområdet, men
først og fremmest til det store finansielle opsparingsunderskud i både den
private og offentlig sektor, jf. figur 2.8a og 2.8b. Ubalancen i den amerikan-
ske opsparing betyder, at der vil være en underliggende tendens til genopret-
ning af denne, hvilket virker dæmpende på væksten. Den amerikanske vækst
er da også i de seneste to år næsten fuldt ud drevet af meget kraftige penge-
og finanspolitiske lempelser, jf. også Økonomisk Redegørelse, december 2002 
og maj 2003.

Figur 2.8a. Privat finansiel opsparing i 
euroområdet, USA og Japan 

Figur 2.8b. Offentlig finansiel opsparing i 
euroområdet, USA og Japan
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Kilde: Kommissionen og Global Insight.

Et hovedproblem ved deflation er, at negative prisstigninger dæmper eller 
fjerner potentialet for at afhjælpe en lavkonjunktur med traditionelle penge-
politiske virkemidler. Det skyldes, at renten teknisk set vanskeligt kan være
negativ (en negativ rente ville betyde, at "forrentningen" ville være højere ved
at undlade at bruge banksystemet). Problemstillingen med en virkningsløs 
pengepolitik illustreres af den japanske situation, hvor realrenten – på trods
af meget lave nominelle renter og en usædvanlig dyb lavkonjunktur med
rigelig kapacitet – er højere end i både euroområdet og USA, jf. figur 2.9a og
2.9b.
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Figur 2.9a. Korte realrenter i euroområ-
det, USA og Japan

Figur 2.9b. Kapacitetspres i euroområdet,
USA og Japan
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Kilde: Global Insight.

Over det seneste år har det kraftige fald i dollarkursen øget de importerede
prisstigninger i USA og dermed dæmpet risikoen for deflation på kortere 
sigt. Når risikoen for deflation i USA yderligere fortsat må bedømmes som
værende lille, skal det ses på baggrund af, at inflationen fortsat er klart positiv 
og tæt på 2 pct. samt på baggrund af en meget klar opmærksomhed på risi-
koen, herunder mulighederne for at anvende også ukonventionelle pengepo-
litiske lempelser i form af opkøb af værdipapirer eller monetær finansiering af
offentlige underskud, hvis dette skulle blive nødvendigt. Den finanspolitiske
ekspansion i Japan har været meget stor, medens ukonventionelle pengepoli-
tiske metoder kun har været anvendt i begrænset udstrækning i løbet af den
ca. 10 år lange deflationsperiode.

Ud over en noget højere inflation, der som nævnt stadig – trods stigningen i
euroens kurs overfor andre valutaer – ligger over det mellemfristede sigte-
punkt for pengepolitikken, har euroområdet ikke en finansiel ubalance i den
private sektor, som rummer risiko for et længerevarende adfærdsdrevet tilba-
geslag i privatforbrug og investeringer. Risikoen for deflation er medvirkende
til den stedfundne præcisering af den inflationsmæssige målsætning for ECB,
som indebærer, at inflationen ikke kun skal være under 2 pct., men også tæt 
på 2 pct., jf. boks 2.1. I tilfælde af aftagende inflation og fortsat svage kon-
junkturer er der endvidere fortsat et vist råderum for pengepolitiske lempel-
ser i euroområdet.

2.4. Forskellene mellem landene i euroområdet 
Pengepolitikken indrettes efter den gennemsnitlig inflation og er derfor på et 
givet tidspunkt bedst tilpasset inflation og vækst for de lande, der har en 
inflation tæt på gennemsnittet. Før introduktionen af euroen var pengepoli-
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tikken bedst tilpasset konjunkturerne i lande med en inflation og vækst tæt
på udviklingen i Tyskland. 

Lande med en konjunktursituation, der afviger meget fra gennemsnittet, kan
have behov for eller ønsker om at foretage andre tilpasninger, der enten kan
afdæmpe en økonomisk ophedning eller stimulere væksten. Det er medvir-
kende til behovet for at sikre underliggende robuste offentlige finanser, der
først og fremmest muliggør, at de automatiske stabilisatorer kan virke, og at
der i særlige tilfælde kan anvendes aktive finanspolitiske tiltag til at bidrage
til yderligere stabilisering, jf. kapitel 3. 

Der har været en vis tendens til stigning i inflationen og i forskellene mellem 
inflationen i eurolandene siden starten af ØMUen i 1999, jf. figur 2.10a og
2.10b. Den gennemsnitlige (uvejede) inflation er vokset fra omtrent 1½ pct.
til lidt over 2,5 i 2002, medens variationen – målt som den gennemsnitlige
numeriske afvigelse – mellem landene i forhold til disse to niveauer er vokset
fra 0,6 pct. til 1,0 pct. Variationen i inflationen landene imellem er dog be-
skeden i historisk perspektiv, jf. figur 2.10b.

Figur 2.10a. Inflationsniveau i euromed-
lemslande

Figur 2.10b. Inflationsvariation mellem 
euromedlemslande
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Anm.: ECB tilrettelægger den fælles pengepolitik efter den samlede HICP for euroom-
rådet. Grækenland indgår i uvejede gennemsnit og variationen fra EMS-
medlemskabet i 1998 og frem. Som inflationsmål ligger BNP-deflatoren systema-
tisk under forbrugerprisinflationen af tekniske årsager. Inflationsvariationen er 
målt som den gnst. numeriske afvigelse fra gennemsnittet af eurolande i hvert år.

Kilde: Kommissionen og OECD, Economic Outlook 72 og 73.

En del af variationen siden 1999 er skabt af mindre lande som Irland, Hol-
land, Grækenland og Portugal, der ikke vejer tungt i den samlede inflation i 
euroområdet, jf. figur 2.11. Således er forskellen mellem inflationen i Tysk-
land, Frankrig og Italien – som står for 80 pct. af euroområdets BNP og
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dermed tilsvarende vejer 80 pct. i opgørelsen af den samlede inflation – no-
get mindre. Det afspejler sig også i, at den gennemsnitlige uvejede inflation 
ligger over inflationen for euroområdet under ét, jf. figur 2.10a.

Figur 2.11. Inflationen (målt ved HICP) i EU-landene, 1999 og 2002
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Anm.: Tal i parentes angiver BNP-andel i forhold til det samlede BNP for euroområ-
det. Lodrette streger indikerer gennemsnittet for 1999 (blå) og 2002 (rød). 

Kilde:   Kommissionen og AMECO.

Tyskland har haft en meget lav inflation. Årsgennemsnittet steg fra 1999-
2002 fra 0,6 pct. 1,3 pct, jf. figur 2.11. Inflationen i foråret 2003 ligger sta-
dig meget lavt – på ca. 1 pct. – og er et tegn på aktuelle konjunkturproble-
mer i tillæg til landets strukturproblemer på bl.a. arbejdsmarkedet. I nogen
grad er den lave tyske inflation en del af en træg tilpasning – der endnu ikke
synes at være fuldt overstået – af økonomien fra det høje omkostningsniveau, 
der blev resultatet af pris- og lønstigningerne efter den kraftige finanspoliti-
ske ekspansion efter genforeningen i 1989.

Selv i tilfælde af bedre økonomiske konjunkturer i det øvrige euroområde 
kan Tyskland godt i yderligere nogle år befinde sig i en særskilt lavkonjunk-
tur med meget lav inflation (og evt. negativ inflation i en kortere periode).
Egentlig deflation, forstået som en længerevarende periode med faldende
priser, er imidlertid usandsynlig. Deflation som en særskilt udvikling i et
enkelt land – eller region af et sådant – i et fælles valutaområde kan vanske-
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ligt opstå på grund af samhandlen med resten af valutaområdet. Så længe 
inflationen i euroområdet er stabil og tæt på 2 pct., vil priserne i den tyske 
udenrigshandel således ligeledes være stabile på sigt.  

Situationen kan ikke sammenlignes med den i Japan, der er en meget mere 
lukket økonomi, jf. ovenfor, og hvor den længerevarende deflationstendens 
har sammenhæng med stigninger i kursen på den japanske valuta. Flydende 
valutakurs er således en nødvendig forudsætning for en længerevarende defla-
tion i en åben økonomi. Endelig vil lave pris- og lønstigninger i Tyskland 
særskilt styrke landets konkurrenceevne og dermed på længere sigt bidrage til 
at øge den økonomiske aktivitet, hvilket igen vil påvirke prisniveauet posi-
tivt.

Af de samme årsager vil inflationen på længere sigt, også i Tyskland, have 
tendens til at vende tilbage til udviklingen i euroområdet som helhed, hvor-
for eksempelvis en beregning af realrenten baseret på den fælles rente fra-
trukket den aktuelle inflation i Tyskland vil overvurdere realrenten (da den 
aktuelle inflation ikke kan være en god indikator for den forventede inflation 
på længere sigt). Da der for euroområdet som helhed ikke er tegn på nogen 
betydelig afvigelse af inflationen fra den mellemfristede målsætning – jf. også 
afsnit 2.2 – vil tyske producenter (og forbrugere) kunne investere i forvent-
ning om, at prisudviklingen over nogle år vil holde sig på ECBs målsætning 
for inflationen på lige under 2 pct. Inflationsskøn fra internationale organisa-
tioner og aktører på de finansielle markeder synes at bekræfte denne vurde-
ring, jf. figur 2.1b. Den aktuelle offentlige diskussion om risikoen for defla-
tion er derfor mere udtryk for en pessimisme mht. den kortsigtede økonomi-
ske udvikling i Tyskland i lyset af landets store uløste strukturelle problemer. 
En kort periode med negativ inflation kan ikke udelukkes i Tyskland, men 
kan ikke fortolkes som deflation, jf. ovenfor. 

I USA føres der som i euroområdet en fælles valutapolitik for et meget stort 
område, både geografisk og befolkningsmæssigt, jf. appendiks. Med de fal-
dende inflationsspænd – dvs. forskelle i medlemslandenes nationale inflation 
– indenfor euroområdet mod slutningen af 1990erne, er niveauet kommet 
tættere på de meget lave spænd mellem staterne i USA (målt som variationen 
mellem et udvalg af fem store og fem mindre stater, så vidt muligt sammen-
lignelige i størrelse med eurolandene, jf. appendiks 2.1). 

Hvor den gennemsnitlige afvigelse fra den gennemsnitlige inflation i landene 
i det nuværende euroområde i starten af 1990erne udgjorde 2½-3 pct.enhed, 
er inflationsvariationen i henhold til dette mål fra 1994 kommet ned på om-
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kring 1 pct.point, kun ½ pct.enhed over det niveau, som den gennemsnitlige 
afvigelse normalt ligger på i USA, jf. figur 2.12a.

Figur 2.12a. Inflationsvariation i eurolan-
de og amerikanske stater

Figur 2.12b. Vækstvariation i eurolande
og amerikanske stater
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Anm.: Grækenland blev medlem af EMS-systemet i 1998 og indgår i analysen fra dette 
tidspunkt.

Kilde: OECD, Economic Outlook 73, BEA, Eurostat og egne beregninger.

For så vidt angår variation i væksten kan det konstateres, at udsvingene mel-
lem de amerikanske stater systematisk har været større siden starten af anden
fase af ØMUen i 1994, jf. figur 2.12b. En del af forklaringen på disse større 
udsving kan være det højere niveau for væksten i USA. 

2.5. Den stabiliseringspolitiske effekt af overgangen fra tysk 
til europæisk baseret pengepolitik 

Introduktionen af euroen den 1. januar 1999 i forbindelse med overgangen
til ØMUens tredje fase udløste en generel pengepolitisk fordel for de tidlige-
re medlemmer af EMS-systemet. Tidligere førte landene – naturligvis bortset 
fra Tyskland selv – fastkurspolitik over for D-marken og "importerede" der-
med den pengepolitiske rente fastsat af den tyske forbundsbank efter alene
tysk inflation og vækst. Under det nye system med euroen fastsætter ECB
derimod renten med udgangspunkt i det gennemsnitlige behov for alle med-
lemslande.

Havde EMS-systemet – hypotetisk – været fortsat fra 1999 og frem, ville det 
svare til, at ECB ved fastsættelse af renten alene havde taget hensyn til tysk 
økonomi. Givet konjunktursituation siden 1999 med særskilt lav inflation og 
vækst i Tyskland kunne det have betydet et lavere renteniveau end det fakti-
ske fra 1999 og nogle år frem. 
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Med udgangspunkt i den estimerede pengepolitiske regel – der jf. figur 2.3a 
historisk giver en forholdsvis præcis beskrivelse af den tyske forbundsbank og 
ECBs rentepolitik – kan skønnes, at den hypotetiske rente, der ville gælde 
under et fortsat EMS-system, ville have været ca. 1 pct.enhed lavere i 1999
og 2000.

En sådan renteudvikling ville isoleret set have gavnet Tyskland, men modsat
ville den have haft negative konsekvenser for en række øvrige europæiske
lande – herunder også Danmark – idet en lav rente ville have forstærket ten-
denserne til overophedning på netop dette tidspunkt. 

Særligt Irland, Holland og Finland havde i 1999 og 2000 klare kapacitetsbe-
grænsninger på arbejdsmarkedet og i virksomhederne, idet outputgabet var 
henholdsvis 6,0, 3,3 og 4,3 pct. (i 2000), jf. figur 2.13a og 2.13b. Hvis ren-
ten havde været fastsat alene udfra tyske behov, vurderes kapacitetspresset at
have været omkring 0,5 pct.enheder højere i disse lande. Dertil kommer, at 
også lande som Frankrig, Spanien, Belgien og Østrig ville have haft output-
gab i underkanten af 3 pct., og dermed en betydelig risiko for overophed-
ning. Endelig ville også den danske økonomi have oplevet et højere kapaci-
tetspres, idet det danske outputgab i 2000 vurderes at have været 2,0 pct. i
fravær af euroen mod det faktiske 1,4 pct. En sådan ophedning ville øge risi-
koen for et efterfølgende tilbageslag.

Figur 2.13a. Faktisk (og hypotetisk) kapa-
citetspres i udvalgte europæiske lande

Figur 2.13b. Faktisk (og hypotetisk) kapa-
citetspres i udvalgte europæiske lande
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Anm.: Det hypotetiske kapacitetspres er beregnet med udgangspunkt i forskellen mel-
lem den beregnede rente (jf. figur 2.3a) baseret på kapacitetspres og inflation i
henholdsvis hele euroområdet og Tyskland alene. Beregningen viser konsekven-
serne af et stød til den korte tyske rente af denne størrelsesorden (på ca. 1 pct. i
1999 og 2000), idet der tages højde for, at de aktivitets- og inflationsmæssige ef-
fekter af en lavere rente reducerer den nævnte forskel. 

Kilde: Kommissionen og egne beregninger med makromodellen Nigem.
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Samlet set har fastsættelsen af den pengepolitiske rente efter forholdene i 
euroområdet under ét siden introduktionen af euroen i 1999 således været en 
stabiliseringspolitisk gevinst for de fleste europæiske lande, herunder Dan-
mark. Hertil kommer, at potentielle situationer med valutapres og renteuro 
er blevet forebygget. 



Appendiks 2.1 – Sammenligning af regioner i USA og lande i euroområdet

Appendiks 2.1 
Sammenligning af udvalgte ameri-
kanske stater med lande i euroområ-
det  
Analysen i afsnit 2.4 er baseret på nedenstående stater og euromedlemslande.

Tabel 1. Udvalgte stater i USA 
Stater BNP, mia. dollar Pct. Befolkning, mio. Pct.
Californien............. 1258,4 13,5 34,0 12,0
New York............... 756,6 8,1 19,0 6,7
Texas...................... 688,5 7,4 21,0 7,4
Florida ................... 438,6 4,7 16,0 5,7
Michigan................ 306,4 3,3 10,0 3,5
Massachusetts......... 266,8 2,9 6,4 2,3
Washington............ 202,8 2,2 5,9 2,1
Louisiana................ 125,7 1,4 4,5 1,6
Colorado................ 158,2 1,7 4,3 1,5
Kansas.................... 79,9 0,9 2,7 1,0
(Hele USA) ............ (9298,2) (100) (282,2) (100)

Anm.: BNP er i 1996-priser, befolkningsstørrelserne er for år 2000. Rækkerne summer
ikke til 100 pct. svarende til hele USA. 

Kilde: Bureau of Economic Analysis. 
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Tabel 2. Udvalgte eurolande 
Land BNP, mia. dollar Pct. Befolkning, mio. Pct.
Tyskland ................ 1882,2 32,3 82,2 23,3 
Frankrig ................. 1276,8 21,9 58,9 16,7 
Italien..................... 976,7 16,8 57,8 16,4 
Spanien .................. 523,0 9,0 39,9 11,3 
Holland.................. 348,9 6,0 15,9 4,5 
Grækenland............ 104,6 1,8 10,5 3,0 
Belgien ................... 222,0 3,8 10,3 2,9 
Portugal ................. 95,4 1,6 10,2 2,9 
Østrig..................... 189,2 3,2 8,1 2,3 
Finland .................. 113,2 1,9 5,2 1,5 
Irland ..................... 78,6 1,3 3,8 1,1 
(Hele euroomr.) ..... (5829,4) (100) (352,7) (100) 

Anm.: BNP er i 1996-priser, befolkningsstørrelserne er for år 2000. Luxembourg indgår 
ikke i analysen i afsnit 2.4 og Grækenland kun fra 1998 og frem. Rækkerne 
summer ikke til 100 pct. svarende til hele euroområdet. 

Kilde: Kommissionen. 
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3. Finanspolitikken i EU-landene  

3.1. Indledning  
De offentlige finanser i EU-landene er samlet set blevet forværret de seneste 
år, især i de største eurolande, og Stabilitets- og Vækstpagtens spilleregler for 
finanspolitik har især i det sidste års tid været genstand for offentlig debat og 
politiske drøftelser.

Store underskud og høje gældsrater er et problem, fordi de forhindrer fi-
nanspolitikken i at udfylde sin rolle vedrørende økonomisk stabilisering og 
fordeling, og især fordi de indebærer risici for offentlige finanser, der ikke er 
holdbare på langt sigt i lyset af det stigende antal ældre. 

Hvis EU-landene skal nå målet om at sikre finanspolitisk holdbarhed, er en 
sund finanspolitik – som reglerne sigter på – nødvendig, men ikke tilstrække-
lig. Realiteten er, at en række lande bør sikre overskud på budgetterne, hvis 
de skal kunne finansiere de fremtidige større udgifter til pensioner mv. uden 
senere at skulle hæve skatterne eller reducere udgifterne markant. Behovet for 
en stramning af finanspolitikken reduceres i det omfang, landene sikrer øget 
beskæftigelse eller gennemfører pensionsreformer.

For et euroland er der relativt store effekter af finanspolitik, da der ikke – 
som for lande uden for euroen – er modgående effekter fra stigende rente-
spænd og pres mod valutakursen. Finanspolitik er således relativt effektivt for 
et euroland. Store underskud og høj gæld kan have negative afledte effekter 
på landet selv og på andre lande, idet især store underskud og høj gæld i store 
eurolande vil give et opadgående pres på renterne i hele euroområdet. Dette 
kan føre til en uhensigtsmæssig sammensætning af finanspolitik og pengepo-
litik – når renten, for at pengepolitikken kan leve op til sit mål om prisstabi-
litet i eurolandene under ét, bliver højere end nødvendigt – og til en uhold-
bar gældsudvikling.

Stabilitets- og Vækstpagtens regler er derfor – ud over at repræsentere et mi-
nimumskrav for at sikre finanspolitisk holdbarhed – nødvendige for at sikre 
økonomisk stabilitet og dermed fremme vækst og beskæftigelse.
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De aktuelle budgetmæssige problemer i flere EU-lande skyldes i høj grad 
finanspolitiske lempelser i 2000, 2001 og 2002 – især i form af underfinan-
sierede skattelettelser – og kun delvist den internationale konjunkturafmat-
ning fra 2001. Det grundlæggende problem er, at en række lande førte eks-
pansiv finanspolitik under højkonjunkturen i 2000 og dermed ikke havde 
opnået budgetter tæt på balance eller i overskud inden lavkonjunkturen satte 
ind i 2001. Forringelsen af de offentlige finanser afspejler især udviklingen i 
Tyskland, Frankrig og Portugal – der ikke har levet op til kravet om at undgå 
underskud på over 3 pct. af BNP – samt til dels Italien, mens de øvrige lande 
i det store hele har haft eller gjort fremskridt mod budgetter tæt på balance 
eller i overskud siden 1999. 

Pagtens krav om, at det enkelte land skal have budgetter tæt på balance eller i 
overskud, har blandt andet til formål at skabe en sikkerhedsmargin, så man 
undgår for store underskud i en lavkonjunktur. De aktuelle problemer skyl-
des derfor ikke Pagten, men at nogle lande ikke fuldt ud handler i overens-
stemmelse med Pagten. I det omfang Pagten ikke bliver efterlevet, afspejles 
det i Rådsudtalelserne om landenes stabilitets- og konvergensprogrammer 
om udviklingen i de offentlige finanser samt i henstillinger.

Selv om den finanspolitiske disciplin ikke har stået mål med konsolideringen 
i perioden fra Maastricht-traktaten frem mod indførelsen af euroen, har ud-
viklingen i de offentlige finanser siden 1999 – baseret på de fire år der er gået 
– samlet set været bedre end i perioden fra 1970’erne til 1993 med en ofte 
destabiliserende finanspolitik, store underskud og kraftig gældsopbygning. 

EU’s stats- og regeringschefer har på forårstopmødet i marts 2003 tilsluttet 
sig en række principper – udarbejdet af EU’s Ministerråd for finansministre 
(ECOFIN) – som har til formål at styrke gennemførelsen af Stabilitets- og 
Vækstpagten. Principperne indebærer, at de eurolande, som endnu ikke har 
opnået budgetter tæt på balance eller i overskud, bør forbedre den strukturel-
le (konjunkturrensede) budgetsaldo med mindst 0,5 pct. af BNP per år og 
lade den faktiske saldo svinge symmetrisk omkring denne tilpasningsvej som 
følge af de automatiske stabilisatorers reaktion på konjunkturudsving. Prin-
cipperne skal sikre løbende budgetforbedringer under hensyntagen til kon-
junkturudsving. Desuden skal der i de enkelte lande og i samarbejdet lægges 
større vægt på blandt andet de offentlige finansers langsigtede holdbarhed.

Afsnit 3.2 ser kort på status for de offentlige finanser i EU og perspektiverne 
vedrørende finanspolitisk holdbarhed på langt sigt. Afsnit 3.3 omhandler de 
finanspolitiske udfordringer og de svar, som EU-landene er blevet enige om. 
Afsnit 3.4 analyserer udviklingen i de offentlige finanser i EU. 
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3.2. Status og udsigter for de offentlige finanser i EU 

De offentlige finanser i EU
Det gennemsnitlige offentlige budgetunderskud er i perioden 1999-2002 
steget fra 1,3 til 2,2 pct. af BNP i euroområdet og fra 0,7 til 1,9 pct. af BNP 
i EU. Udviklingen dækker over store forskelle mellem landene, jf. figur 3.1.

Figur 3.1. EU-landenes faktiske offentlige budgetsaldi, 1999-2002

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7

BE
L

D
K

D
EU

G
RC ES

P

FR
A

IR
E

IT
A

LU
X

N
LD

A
U

T

PR
T

FI
N

SW
E

U
K

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7

1999 2000 2001 2002

Pct. af BNPPct. af BNP

Anm.: De faktiske budgetsaldi korrigeret for salg af UMTS-licenser. 
Kilde: Kommissionen (2003a). 

Tyskland har – i kraft af et budgetunderskud på 3,6 pct. af BNP i 2002 – 
overtrådt EU-landenes forpligtelse til at undgå underskud på over 3 pct. af 
BNP og har derfor i januar 2003 fået en henstilling om at bringe denne situ-
ation til ophør af ECOFIN. Portugal fik en henstilling i november 2002.

Frankrig fik i januar 2003 en advarsel (”early warning”) af ECOFIN med 
henblik på at undgå et underskud på over 3 pct. af BNP. Advarslen skyldtes, 
at den franske budgetudvikling – med et ventet underskud på 2,7 pct. af 
BNP i 2002 – udgjorde en væsentlig afvigelse fra Frankrigs planlagte tilpas-
ning til et budget tæt på balance eller i overskud og en risiko for overskridelse 
af 3 pct.-grænsen. I foråret 2003 blev det imidlertid klart, at underskuddet 
faktisk udgjorde 3,1 pct. af BNP i 2002 og kan ventes at stige yderligere i 
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2003. Frankrig har derfor i juni 2003 – på linje med Tyskland og Portugal – 
fået en henstilling af ECOFIN.

De øvrige EU-lande har siden 1999 haft overskud eller moderate underskud 
på de offentlige budgetter, der dog blev forringet i næsten alle lande i 2002. 

Forringelsen af de offentlige finanser siden 1999 skyldes i høj grad lempelser 
af finanspolitikken – især i form af underfinansierede skattelettelser – og kun 
delvist den internationale konjunkturafmatning fra 2001, jf. tabel 3.1.

Tabel 3.1. Finanspolitikkens og konjunkturernes effekt på budgetterne 

Ændring i Bidrag til ændring i budgetsaldo fra 

budgetsaldo finanspolitik konjunktur renteudgifter 

99-02 02-04 99-02 02-04 99-02 02-04 99-02 02-04 

Euroområdet  -0,9 -0,2 -1,1  0,0 -0,4 -0,4 0,5 0,2 
EU15 ........... -1,2 -0,3 -1,4 -0,2 -0,5 -0,3 0,7 0,1 

Anm.: Beregningerne for perioden 2002-2004 bygger på Kommissionens skøn.  
Kilde: Kommissionen (2003a), AMECO og egne beregninger. 

En række lande førte en ekspansiv finanspolitik under højkonjunkturen i 
2000 i stedet for at udnytte situationen til at konsolidere budgetterne og 
stabilisere økonomien. Budgetterne var – med et strukturelt (konjunktur-
renset) underskud på 1,8 pct. af BNP i 2000 i euroområdet – derfor langt fra 
balance, da den internationale konjunkturafmatning satte ind i 2001. I 2001 
og 2002 blev de offentlige finanser forringet markant, da der udover væsent-
lige negative effekter fra afmatningen blev foretaget nye lempelser af finans-
politikken i de fleste lande. 

Den grundlæggende årsag til de finanspolitiske problemer i især Tyskland, 
Frankrig og Portugal samt til dels Italien er således, at disse lande – blandt 
andet som følge af konjunkturforstærkende finanspolitiske lempelser under 
opsvinget – ikke havde gjort tilstrækkelige fremskridt i retning af den fælles 
målsætning om budgetter tæt på balance eller i overskud inden afmatningen.

De offentlige finanser i de kommende år 
EU-landene planlægger i deres seneste stabilitets- og konvergensprogrammer 
fra årsskiftet 2002/2003 at konsolidere de offentlige finanser i de kommende 
år, så det gennemsnitlige underskud vil falde til ca. 1,7 pct. af BNP i 2003, 
mens de fleste lande har planer om budgetter i balance eller overskud i 2006.
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Kommissionen skønner imidlertid i sin seneste prognose (april 2003), at det 
gennemsnitlige budgetunderskud fra 2002 til 2003 vil stige fra 2,3 til 2,5 
pct. af BNP i euroområdet og fra 1,9 til 2,3 pct. af BNP i EU, og at der kun 
vil ske en marginal forbedring af budgetterne som følge af øget vækst i 2004. 
Tyskland, Frankrig og Portugal ventes at overskride 3 pct.-grænsen igen i 
2003, jf. figur 3.2. Den offentlige gæld i euroområdet og i EU ventes i 2003 
at stige svagt for første gang siden 1996. 

Figur 3.2. Kommissionens skøn for EU-landenes budgetsaldi, 2002-2004
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Kilde: Kommissionen (2003a).

Eurolandene under ét vil ifølge deres stabilitetsprogrammer foretage en væ-
sentlig stramning af finanspolitikken på omkring 0,5 pct. af BNP i både 
2003 og 2004. Kommissionen venter en mere moderat stramning på 0,1 pct. 
af BNP i 2003 og en tilsvarende lempelse på 0,1 pct. af BNP i 2004, svaren-
de til en neutral finanspolitik i euroområdet, jf. tabel 3.1. I EU som helhed 
ventes en moderat lempelse på 0,1 pct. af BNP i både 2003 og 2004.

Den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser i EU 
EU-landene vil i de kommende årtier opleve et stigende pres på de offentlige 
finanser som følge af den demografiske udvikling med et stigende antal æl-
dre, der indebærer større udgifter til pensioner mv. og færre skatteindtægter. 
Omregnet til en varig virkning på de offentlige finanser udgør den langsigte-
de belastning i gennemsnit 3,3 pct. af BNP i EU-landene, jf. tabel 3.2.
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Tabel 3.2. Finanspolitisk holdbarhed i EU-landene
Krav til strukturel primær saldo Korrigeret

strukturel
primær saldo1)

Finansiel
nettogæld

Ældre-
udgifter mv.

I alt2)
Finanspolitisk
holdbarhed3)

 -------------------------- Pct. af BNP i 2002-------------------------- 
Østrig.........  0,8 1,0 4,0 5,0  -4,2  
Belgien .......  6,1 2,0 4,1 6,1  0,0  
Danmark....  3,7 0,5 3,1 3,6  0,1  
Finland.......  4,5 -0,8 5,7 4,8  -0,3  
Frankrig .....  -0,1 0,8 3,9 4,6  -4,7  
Tyskland ....  -0,1 0,9 3,1 4,0  -4,2  
Grækenland 4,0 2,1 9,8 11,9  -8,0  
Irland .........  -2,1 0,7 5,2 5,9  -8,0  
Italien.........  3,4 1,9 1,1 3,0  0,4  
Holland......  2,5 0,8 5,1 5,9  -3,4  
Portugal .....  -0,2 1,1 3,6 4,7  -4,9  
Spanien ......  2,7 0,8 6,2 7,1  -4,4  
Sverige........  3,3 0,0 3,7 3,6  -0,3  
UK.............  0,5 0,6 1,5 2,1  -1,6  
EU .............  1,4 1,0 3,3 4,3  -2,9  
Euroområdet 1,4 1,1 3,6 4,7  -3,3  

1) Konjunkturrenset saldo, ekskl. renter, korrigeret for den gennemsnitlige afvigelse 
mellem faktisk og strukturel saldo over konjunkturforløbet. 

2) Størrelsen af det strukturelle primære overskud, der netop sikrer, at finanspolitik-
ken er holdbar, dvs. budgetbalance i nutidsværdi. 

3) Forskellen mellem korrigeret strukturel primær saldo (1) og kravet (2). Et nega-
tivt tal angiver behovet for varig forbedring af den primære saldo. Tallene afviger 
lidt fra skønnet over finanspolitikkens holdbarhed for Danmark i Økonomisk 
Redegørelse, maj 2003, der er -0,1. Afvigelsen kan henføres til forskelle i den an-
vendte metode, definitionen af offentlig nettogæld samt basisåret.

Kilde: Appendiks 3.1. 

EU-landenes strukturelle primære overskud (korrigeret) udgjorde 1,4 pct. af 
BNP i 2002. Finanspolitisk holdbarhed forudsætter imidlertid et gennem-
snitligt overskud på ca. 4,3 pct. af BNP. Tre fjerdedele af dette påkrævede 
overskud er knyttet til konsolideringsbehovet som følge af den demografiske 
udvikling, mens en fjerdedel skyldes rentebyrden som følge af den offentlige 
finansielle nettogæld. EU-landene skal således – for at sikre finanspolitisk 
holdbarhed – i gennemsnit foretage en permanent forbedring af de offentlige 
finanser på knap 3 pct. af BNP. Det vil kræve lavere udgifter, højere indtæg-
ter og/eller reformer, der sikrer øget arbejdsudbud, herunder gennem senere 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, for derigennem at styrke budgetterne. 
Finanspolitikken vurderes – forudsat blandt andet en varig stigning i beskæf-
tigelsen – at være stort set holdbar i f.eks. Danmark, men vurderes ikke at 
være holdbar i blandt andet Tyskland og Frankrig. Se appendiks 3.1.
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3.3. Udfordringer for finanspolitikken i EU  
EU-landene står over for en række centrale finanspolitiske udfordringer nu 
og i de kommende år. På kort og mellemlangt sigt er udfordringen især at styr-
ke den finanspolitiske disciplin og at opnå eller fastholde budgetter i balance 
eller overskud, så finanspolitikken kan udfylde sin stabiliseringspolitiske rolle 
med hensyn til vækst og beskæftigelse. De offentlige finanser skal endvidere 
bidrage til at skabe et større potentiale for økonomisk vækst, herunder gen-
nem en hensigtsmæssig struktur i skatter og udgifter. Den største udfordring 
for landene er at sikre de offentlige finansers holdbarhed på langt sigt i lyset af 
presset på de offentlige finanser som følge af det stigende antal ældre.

Finanspolitisk stabilisering og disciplin
I eurosamarbejdet har den fælles pengepolitik til opgave at sikre prisstabilitet 
i euroområdet under ét på mellemlang sigt. Pengepolitikken bidrager dermed 
i praksis også til at stabilisere produktion og beskæftigelse, idet stigende eller 
faldende inflation er tegn på, at produktionen er højere eller lavere end det 
underliggende potentiale. Således kan renten f.eks. sænkes, når inflationen er 
lav, hvilket samtidig vil bidrage til at stimulere vækst og beskæftigelse.

I tilfælde, hvor de enkelte lande i samarbejdet – og Danmark i kraft af fast-
kurssamarbejdet – har afvigelser fra den generelle konjunkturudvikling i eu-
roområdet, er den væsentligste supplerende stabiliseringsfaktor finanspolitik-
kens automatiske stabilisatorer. De bidrager til stabilisering gennem lavere 
skatteindtægter og højere udgifter til overførsler mv. under en lavkonjunktur 
og omvendt under en højkonjunktur. Det enkelte land kan i tilfælde af en 
afvigende udvikling med en større og længerevarende afmatning – hvor den 
fælles pengepolitik ikke er optimal for landet – endvidere finde behov for at 
stabilisere sin økonomi via en diskretionær (aktiv) finanspolitisk lempelse.

Diskretionær finanspolitik kan ikke bruges til en finstyring af den økonomi-
ske udvikling, men en hensigtsmæssigt tilrettelagt finanspolitik kan retnings-
justere mod en udvikling, der ligger forholdsvis tæt på produktionspotentia-
let i økonomien.

Finanspolitikken i Europa har imidlertid fra midten af 1970’erne til slutnin-
gen af 1990’erne – udover at medføre store underskud og stigende gæld – 
været destabiliserende, idet den i mange lande ofte er blevet strammet under 
lavkonjunkturer og lempet under højkonjunkturer, ligesom i 2000, jf. afsnit 
3.4. Det er derfor en central udfordring for landene at forbedre tilrettelæg-
gelsen af finanspolitikken, så den fremover kan fungere som et effektivt in-
strument, der bidrager til stabilisering af den indenlandske konjunkturudvik-
ling, samtidig med at budgetdisciplinen sikres og store underskud undgås.
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Budgetter tæt på balance eller i overskud
Det enkelte EU-land skal ifølge Stabilitets- og Vækstpagten selv fastlægge sin 
mellemfristede målsætning om budgetter tæt på balance eller i overskud og 
sin tilpasning i retning af denne målsætning. Pagten og den såkaldte ad-
færdskodeks for stabilitets- og konvergensprogrammer indeholder retnings-
linjer for landenes fastlæggelse af den mellemfristede målsætning.

Målsætningen indebærer som udgangspunkt, at et land skal have en budget-
saldo, der i gennemsnit over et konjunkturforløb er tilstrækkelig god til, at 
det undgår at bryde 3 pct.-grænsen for det faktiske underskud i en lavkon-
junktur, hvor finanspolitikkens automatiske stabilisatorer bidrager til at ud-
jævne konjunkturudsvinget gennem højere udgifter og lavere indtægter. Et 
land, der – udover at lade de automatiske stabilisatorer virke – ønsker at 
kunne foretage en diskretionær lempelse af finanspolitikken i en lavkonjunk-
tur gennem f.eks. skattelettelser eller øgede offentlige investeringer, bør sikre 
et endnu større råderum via en relativt bedre gennemsnitlig budgetsaldo. 

Adfærdskodeksen fastslår endvidere, at landene ved fastlæggelsen af den mel-
lemfristede målsætning bør tage højde for behovet for at sikre en hurtig re-
duktion af høje gældskvoter og behovet for at kunne håndtere de budget-
mæssige omkostninger forbundet med de aldrende befolkninger.

Det enkelte EU-lands sikkerhedsmargin i forhold til 3 pct.-grænsen – mini-
mumskravet til den mellemfristede målsætning – kan vurderes ud fra landets 
benchmark-saldo, dvs. den kritiske værdi, som landets strukturelle budgetsal-
do som minimum skal have, hvis landet skal kunne lade de automatiske sta-
bilisatorer virke fuldt ud i en normal lavkonjunktur, uden at det faktiske 
underskud overskrider 3 pct. af BNP. Benchmark-saldoen indgår i ECO-
FIN’s vurdering af landenes efterlevelse af den mellemfristede målsætning.

Stort set alle EU-lande kan have strukturelle underskud og alligevel undgå 
faktiske underskud på over 3 pct. af BNP i en lavkonjunktur, jf. figur 3.3.
Dette viser i sig selv – da landene generelt skal have strukturelle overskud på 
flere pct. af BNP for at sikre de offentlige finansers langsigtede holdbarhed – 
at 3 pct.-grænsen ikke er en restriktiv regel.

Tyskland, Frankrig, Portugal og Italien har ikke en tilstrækkelig sikkerheds-
margin i forhold til 3 pct.-grænsen og ventes heller ikke at få det i 2003 og 
2004, mens Grækenland er på grænsen. Tyskland ventes at gøre fremskridt i 
form af en forbedring af den strukturelle budgetsaldo på ca. 1 pct. af BNP 
fra 2002 til 2004, hvilket dog stadig vil betyde, at den strukturelle saldo i 
2004 (-2,4 pct. af BNP) er langt fra benchmark-saldoen (-1,6). 
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Figur 3.3. EU-landenes sikkerhedsmargin i forhold til 3 pct.-grænsen 
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Anm.: Figuren viser for det enkelte land dels benchmark-saldoen (en streg) og dels en 
pil, hvor start- og slutpunktet angiver den strukturelle saldo i hhv. 2002 og 2004 
(skøn). Blå pile angiver lande, der har og ventes at fastholde en tilstrækkelig sik-
kerhedsmargin.

Kilde: Kommissionen (2002a) og (2003a).

Storbritannien havde en tilstrækkelig sikkerhedsmargin i 2002, men ventes at 
få store strukturelle underskud i 2003 og 2004, der indebærer risici i forhold 
til 3 pct.-grænsen. Holland ventes at opnå en tilstrækkelig sikkerhedsmargin 
i 2003, der dog sættes over styr igen i 2004. 

De øvrige 8 EU-lande har en tilstrækkelig sikkerhedsmargin i forhold til 3 
pct.-grænsen, som ventes fastholdt frem til 2004. Danmark kan have et 
strukturelt underskud på 0,3 pct. af BNP på trods af et ret konjunkturføl-
somt budget. Danmarks stabile strukturelle overskud på 1,5-2,5 pct. af BNP 
giver derfor en pæn sikkerhedsmargin i forhold til 3 pct.-grænsen.

En række landes utilstrækkelige fremskridt mod budgetter tæt på balance 
eller i overskud inden afmatningen i 2001-2002 skyldtes i høj grad den kon-
junkturmedløbende finanspolitik under den forudgående højkonjunktur.
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Udgangspunktet med ubalancerede budgetter medførte, at visse lande under 
konjunkturnedgangen dybest set kunne vælge mellem 1) at lempe finanspoli-
tikken i et forsøg på at dæmpe afmatningen, men til gengæld risikere et stort 
underskud eller 2) blot at lade de automatiske stabilisatorer virke eller even-
tuelt at stramme finanspolitikken for at undgå et stort underskud, men til 
gengæld acceptere en stærkere afmatning på kort sigt.

Det er især dette dilemma – og risikoen for stram finanspolitik under en 
lavkonjunktur – som 3 pct.-reglen er blevet og bliver kritiseret for. Men det 
er netop denne situation, som landene ville have undgået, hvis de havde 
overholdt Pagtens mellemfristede målsætning om budgetter tæt på balance 
eller i overskud.

De aktuelle problemer skyldes derfor ikke Pagten, men at nogle lande ikke 
fuldt ud handler i overensstemmelse med Pagten. Disse lande havde altså 
ikke opnået den finanspolitiske manøvrefrihed, som er et af Pagtens centrale 
formål. Landene bør nu rette op på denne udvikling ved at stramme finans-
politikken, især i lyset af de mellem- og langsigtede udfordringer.

Styrket gennemførelse af Stabilitets- og Vækstpagten 
EU-landene vedtog på Det Europæiske Råds forårstopmøde i marts 2003 en 
række principper, der sigter på en styrket gennemførelse af Stabilitets- og 
Vækstpagten, jf. boks 3.1. Principperne kan opdeles i tre hovedgrupper vedr.

Målsætningen om budgetter tæt på balance eller i overskud 
Finanspolitisk holdbarhed 
Kvaliteten af de offentlige finanser 

Målsætningen om budgetter tæt på balance eller i overskud
Den første gruppe af principper er rettet mod fremskridt med hensyn til den 
mellemfristede målsætning om budgetter tæt på balance eller i overskud, 
således at der sikres en løbende forbedring af den underliggende budgetstil-
ling samtidig med, at finanspolitikken kan udfylde sin stabiliseringspolitiske 
rolle, dvs. at udjævne konjunkturudsving. 

For det første skal landenes løbende efterlevelse af den mellemfristede målsætning 
vurderes på basis af den strukturelle saldo. Dette vil styrke incitamentet til at 
undgå finanspolitiske lempelser under opsving, da den strukturelle saldo på 
toppen af konjunkturerne er ringere end den faktiske saldo. Endvidere skal 
engangsindtægter og –udgifter inddrages i vurderingen fra sag til sag, således 
at f.eks. engangsindtægter fra salg af statslige aktiver, der ikke repræsenterer 
en strukturel budgetforbedring, kan udelades fra opgørelsen af budgetterne. 
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Boks 3.1. EU-landenes beslutning om styrket finanspolitisk koordination
EU’s stats- og regeringschefer tilsluttede sig på forårstopmødet 20.-21. marts 2003 
ECOFIN’s rapport Strengthening the co-ordination of budgetary policies. Rapporten 
fastslår, at der ikke er behov for at ændre Traktaten eller Stabilitets- og Vækstpagten 
og fastlægger en række principper for at styrke gennemførelsen af Pagten: 

Den mellemfristede målsætning om budgetter tæt på balance eller i overskud 

Landenes efterlevelse af Pagtens mellemfristede målsætning om et budget tæt på ba-
lance eller i overskud skal vurderes på basis af den strukturelle saldo. Budgetforan-
staltninger, der har temporære effekter (”one-off measures”), skal inddrages i vurde-
ringen fra land til land.

Lande, der ikke opfylder målsætningen om en budgetsaldo tæt på balance eller i over-
skud, skal forbedre deres strukturelle saldo. Eurogruppen blev den 7. oktober 2002 
enig om, at de eurolande, der ikke opfylder den målsætning, er forpligtet til en reduk-
tion af underskuddet på mindst 0,5 pct. af BNP per år. 

De automatiske stabilisatorer skal operere symmetrisk i løbet af konjunkturcyklen og 
landene skal derfor undgå konjunkturforstærkende finanspolitik, især når betingelser-
ne for økonomisk vækst er gunstige. For at sikre dette skal alle de eksisterende proce-
durer i den finanspolitiske samordning anvendes fuldt ud. 

Adfærdskodeksen for stabilitets- og konvergensprogrammer indeholder retningslinjer 
vedr. den mellemfristede målsætning. I vurderingen af landenes efterlevelse af målsæt-
ningen skal der tages særligt højde for ”landespecifikke omstændigheder”, især i) de 
offentlige finansers langsigtede holdbarhed og ii) behovet for til enhver tid at have en 
tilstrækkelig sikkerhedsmargin, så de automatiske stabilisatorer kan operere fuldt ud, 
uden at 3 pct.-grænsen brydes, samt iii) sammenhængen mellem de offentlige finan-
sers udvikling og kvalitet i programmerne og den mellemfristede målsætning. 

Gæld og holdbarhed af de offentlige finanser 

Der bør lægges større vægt på de offentlige finansers langsigtede holdbarhed og vurde-
ringen af holdbarhed bør gives højere prioritet. For at sikre de offentlige finansers 
holdbarhed er det vigtigt målbevidst at fortsætte strategien vedr. udfordringerne fra 
det stigende antal ældre vedtaget på Det Europæiske Råd i Stockholm (strategien 
lægger vægt på gældsreduktion, øget beskæftigelse, reformer af pensionssystemer mv.). 
Kvalitet og sammenlignelighed af langsigtede budgetfremskrivninger bør forbedres. 

Tempoet for nedbringelsen af den offentlige gæld spiller en vigtig rolle i budgetover-
vågningen, især i gældstyngede lande. Proceduren for uforholdsmæssigt store under-
skud skal bidrage til at sikre en tilfredsstillende hastighed i gældsreduktionen. 

Kvaliteten af de offentlige finanser 

Der bør – inden for Stabilitets- og Vækstpagtens rammer – lægges mere vægt på de 
offentlige finansers kvalitet med henblik på at øge økonomiernes vækstpotentiale.
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En tidligere håndhævelse af dette princip ville have medført, at der i højere 
grad havde været sat kritisk fokus på budgetudviklingen i 2000, hvor de fi-
nanspolitiske lempelser og den strukturelle forringelse af budgetterne blev 
sløret af virkningerne af den høje vækst og af engangsindtægter, jf. figur 3.4a.

For det andet bør de automatiske stabilisatorer virke symmetrisk i løbet af kon-
junkturcyklen, og landene skal derfor undgå konjunkturforstærkende finanspoli-
tik. En håndhævelse af dette princip vil yderligere bidrage til at undgå lem-
pelser under opsving. Hvis man lader de automatiske stabilisatorer virke 
symmetrisk uden at foretage diskretionære lempelser eller stramninger, vil 
udsving i den faktiske budgetsaldo bidrage til at stabilisere konjunkturud-
svingene, uden at den strukturelle saldo ændres, bortset fra udsving som følge 
af ændrede rentebetalinger på gælden.

Figur 3.4a. Saldo og strukturel saldo i 
euroområdet

Figur 3.4b. Saldo og strukturel saldo i 
euroområdet: skønnet forløb med neutral 
finanspolitik
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Anm.: Figur 3.4b er baseret på en antagelse om, at den primære strukturelle saldo på 2,6 
pct. af BNP i 1999 fastholdes i de efterfølgende år (neutral finanspolitik), og på 
Kommissionens skøn for rentebetalinger, outputgap og cyklisk budgetkompo-
nent. Beregningen kan imidlertid overvurdere budgetudviklingen, da afmatnin-
gen efter 2000 kunne have været lidt stærkere, hvis finanspolitikken – som anta-
get i beregningen – ikke var blevet lempet 2000-2002. I modsat retning trækker 
imidlertid, at rentebetalingerne var faldet endnu mere, hvis finanspolitikken ikke 
var blevet lempet.

Kilde: Kommissionen (2003a), eurolandenes stabilitetsprogrammer, egne beregninger. 

Euroområdets budgetudvikling havde været væsentligt bedre, hvis eurolan-
dene efter 1999 havde ført en neutral finanspolitik og ladet de automatiske 
stabilisatorer virke i stedet for at lempe finanspolitikken 2000-2002. Et be-
regnet forløb – forbundet med nogen usikkerhed – for euroområdets saldo 
og strukturelle saldo i tilfælde af neutral finanspolitik fra og med 2000 og 
frem er angivet i figur 3.4b.
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EU-landene har generelt relativt store automatiske stabilisatorer, der udjæv-
ner en væsentlig del af konjunkturudsvingene, f.eks. sammenlignet med 
USA, jf. boks 3.2.

Boks 3.2. Automatiske stabilisatorer i euroområdet og USA
Finanspolitikkens automatiske stabilisatorer er generelt store i eurolandene – hvor 
budgetsaldoen forringes med ca. 0,50 pct. af BNP i gennemsnit, når outputgap for-
ringes med 1 pct. enhed – sammenlignet med USA, hvor den tilsvarende budgetæn-
dring er 0,25. Budgetændringernes effekt på produktion og indkomst indebærer, at 
ca. 25 pct. af konjunkturudsvingene bliver udjævnet af de automatiske stabilisatorer i 
euroområdet, mens stabilisatorerne kun har en udjævningseffekt på ca. 15 pct. i USA. 
Udjævningseffekten for en given ændring i saldoen er større i USA end i euroområdet 

Budgetsaldoens
konjunktur-

følsomhed1 (pct.) 

Automatiske stabili-
satorers dæmpende 
effekt på konjunk-
turudsving2 (pct.)

Dæmpende effekt 
ved en ændring i 
saldoen på 1 pct. 

af BNP3 (pct.)
DEU..................... 0,51 36 70 
FRA ...................... 0,46 14 30 
ITA....................... 0,48 23 48 
UK........................ 0,50 30 60 
Euroområdet......... 0,50 25 50 
USA...................... 0,25 15 60 

1)  Ændringen i saldoen i pct. af BNP ved ændring i outputgap på 1 pct. enhed.  
2) De automatiske stabilisatorers udjævning af udsving i outputgap. Udjævningen 

afhænger dels af budgettets konjunkturfølsomhed og dels af budgetændringer-
nes effekter på output via de finanspolitiske multiplikatorer. Finansredegørelse
2000 indeholder en beregning for Danmark, der peger på, at de automatiske 
stabilisatorer dæmper udsving i outputgap med omkring en tredjedel. 

3) De automatiske stabilisatorers dæmpende effekt ved en ændring i saldoen på 1 
pct. af BNP beregnes som forholdet mellem (2) og (1).

Kilde: van den Noord (2000), (2002), Kommissionen (2001) og (2002a).

EU-landene er for det tredje enige om, at der skal realiseres en forbedring af 
den strukturelle budgetstilling i lande, der endnu ikke har budgetter tæt på ba-
lance eller i overskud. Eurolandene har forpligtet sig mere konkret til at sikre
en nedbringelse af underskuddene med mindst 0,5 pct. af BNP per år.

EU-landene aftalte i 1999, at de senest i 2002 skulle have budgetter i balance 
eller overskud, men målsætningen er flere gange blevet udskudt, og eurolan-
dene har i de seneste to runder af stabilitetsprogrammer (fra årsskiftene 
2001/2002 og 2002/2003) udskudt deres planer for forbedringer af de fakti-
ske og strukturelle saldi, jf. figur 3.5a. I stedet for at lægge stor vægt på et 
bestemt årstal for opnåelse af den mellemfristede målsætning, lægges der nu 
mere vægt på at få foretaget budgetforbedringer løbende. 
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Eurolandene vil i gennemsnit forbedre deres faktiske og strukturelle budget-
saldi med ca. 0,5 pct. af BNP om året i de kommende år, hvis de realiserer de 
budgetforbedringer, som de har planlagt i de seneste stabilitetsprogrammer, 
og herved opnå en gennemsnitlig faktisk og strukturel budgetsaldo tæt på 
balance i 2006, jf. figur 3.5a.

Figur 3.5a. Euroområdets saldo ifølge de 
seneste fire års stabilitetsprogrammer 

Figur 3.5b. Eksempel på årlige strukturel-
le budgetforbedringer på 0,5 pct. af BNP 
i euroområdet indtil 2008
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Anm: Figur 3.5b er baseret på antagelser om forbedringer af den strukturelle saldo på 
0,5 pct. af BNP per år fra 2002 til 2008 og et tænkt konjunkturforløb med ud-
sving i outputgap på +/– 1 pct. enhed. Det forudsatte udgangspunkt med en fak-
tisk og strukturel saldo på –2 pct. af BNP i 2002 og outputgap på 0, –1 og –1 i 
hhv. 2002, 2003 og 2004 svarer ca. til de faktiske tal for 2002 og Kommissio-
nens skøn for 2003-2004.

Kilde:  Kommissionen (2003a), eurolandenes stabilitetsprogrammer, egne beregninger. 

Eurolandene vurderes imidlertid på basis af Kommissionens seneste skøn kun 
at opnå begrænsede strukturelle budgetforbedringer i 2003 og 2004, og vil 
derfor skulle foretage større finanspolitiske stramninger i de følgende år, hvis 
der skal opnås balancerede budgetter i 2006.

Eurolandene vil kunne realisere væsentlige budgetforbedringer, hvis de lever 
op til principperne om dels at forbedre den strukturelle saldo med 0,5 pct. af 
BNP per år og dels at lade de automatiske stabilisatorer virke symmetrisk. Et 
sådant forløb illustreres i figur 3.5b. Den strukturelle saldo bringes i balance i 
2006 og når op på et overskud på 1 pct. af BNP i 2008, hvorefter den holdes 
konstant, mens den faktiske saldo svinger omkring denne tilpasningsvej som 
følge af stabilisatorernes reaktion på konjunkturudsving. 

Finanspolitisk holdbarhed 
EU-landene har – som det andet hovedprincip – besluttet, at der skal lægges 
større vægt på at sikre de offentlige finansers holdbarhed på langt sigt. Landene er 
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enige om, at håndteringen af de budgetmæssige udfordringer fra det stigende 
antal ældre kræver en styrket gennemførelse af en strategi baseret på gælds-
nedbringelse, øget beskæftigelse og reformer af pensionssystemer mv.

Det er derfor besluttet, at tempoet i nedbringelsen af den offentlige gæld 
samt de offentlige finansers langsigtede holdbarhed skal spille en mere central 
rolle i Kommissionens og ECOFIN’s overvågning af udviklingen i landenes 
offentlige finanser. Dette vil blandt andet kunne indebære, at proceduren 
vedrørende uforholdsmæssigt store underskud kan anvendes over for lande, 
der ikke lever op til Traktatens krav om, at gælden højst må udgøre 60 pct. 
af BNP, medmindre gælden falder med tilfredsstillende hastighed. Procedu-
ren har hidtil kun været anvendt over for lande, der har overskredet 3 pct.-
grænsen for budgetunderskuddet.

En styrket indsats for at leve op til reglerne i Traktaten og Pagten – 3 pct.- 
grænsen og kravet om balancerede strukturelle budgetter samt 60 pct.-
grænsen for gælden – skal således understøtte landenes indsats for at sikre 
finanspolitisk holdbarhed. 

Reglerne må – i lyset af de store udfordringer, som EU-landene reelt står 
over for – ses som et minimumskrav. De fleste EU-lande vurderes før eller 
siden at skulle forbedre deres strukturelle budgetstilling med ca. 3-3,5 pct. af 
BNP i gennemsnit og at fastholde betydelige overskud gennem en længere 
årrække, hvis de skal sikre de offentlige finansers langsigtede holdbarhed, jf. 
afsnit 3.2 og appendiks 3.1. Finanspolitisk holdbarhed kræver m.a.o. en fi-
nanspolitik, der er langt strammere end en finanspolitik, der (blot) overhol-
der 3 pct.- grænsen og kravet om balancerede strukturelle budgetter.

Der er store forskelle mellem landene, men Traktatens og Pagtens regler er 
ikke for restriktive for ét eneste land og de fleste lande bør derfor – i lyset af 
udfordringerne vedrørende holdbarhed på langt sigt – tilrettelægge en finans-
politik, der er mere ambitiøs end påkrævet af reglerne i Traktaten og Pagten, 
der vedrører de offentlige finanser på kort og mellemlangt sigt.

Kvaliteten af de offentlige finanser 
EU-landene har for det tredje besluttet, at der inden for Pagtens rammer skal 
lægges større vægt på de offentlige finansers ”kvalitet”, hvilket refererer til 
sammensætningen af de offentlige indtægter og udgifter og deres potentielle 
bidrag til strukturelle forbedringer i økonomien.
Beslutningen afspejler, at både sammensætningen og niveauet af de offentlige 
udgifter og indtægter kan have betydning for det langsigtede vækstpotentiale 
og således er en del af de strukturelle rammevilkår. Blandt de oftest anvendte 
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eksempler er høje offentlige investeringer eller en skat, som kun i begrænset 
omfang dæmper incitamenterne til at arbejde. 

Mens det er en fordel at sigte på de bedst mulige vilkår for vækst og beskæf-
tigelse inden for rammerne af sunde offentlige finanser, rummer det betyde-
lige risici at opfatte kvaliteten af de offentlige finanser som et kriterium, der 
kan vejes overfor og delvist kan erstatte behovet for sunde offentlige finanser. 
Flere lande – med budgetunderskud – har således søgt regler, som muliggør 
planlagte midlertidige og relativt store underskud, såfremt sådanne under-
skud skyldes reformer med positive effekter på økonomien og eventuelt også 
de offentlige finanser på længere sigt. 

Udover den store usikkerhed om størrelsesordenen af sådanne skønnede dy-
namiske effekter er der to store problemer knyttet til en praktisk finanspoli-
tisk håndtering af en sådan afvejning. 

For det første er det langt fra givet, at et land, der aktuelt forøger sine offent-
lige investeringer eller nedsætter skatten på arbejdsindkomst, med indregning 
af sådanne isolerede initiativer dermed har højere kvalitet af de offentlige 
finanser – eller mere generelt et større fremadrettet vækstpotentiale – end 
andre lande. En vurdering af de offentlige finansers kvalitet må således bygge 
på en helhedsvurdering og ikke på effekten af isolerede enkeltinitiativer. For 
det andet er det meget vanskeligt eller umuligt at afgrænse hvilke offentlige 
udgifter eller skatter, der i særlig grad fremmer kvaliteten af de offentlige 
finanser.

De offentlige udgifter skal ifølge kvalitetskonceptet rettes mod formål, der 
betragtes som produktive. Det kan være uddannelse, forskning og udvikling 
eller offentlige investeringer, men der findes næppe budgetposter, som ikke i 
en eller flere sammenhænge har været fremhævet for særligt gunstige egen-
skaber. Det er imidlertid særdeles vanskeligt at vurdere, hvor produktive 
forskellige udgiftsposter er, og f.eks. at skelne mellem offentligt forbrug og 
offentlige investeringer. Omfanget af midler, som anvendes på et givet områ-
de, siger endvidere ikke noget om, hvorvidt midlerne anvendes effektivt. 

Skattelettelser er heller ikke selvfinansierende og skal derfor finansieres via 
udgiftsreduktioner og/eller supplerende reformer, der øger beskæftigelsen, 
hvis der skal nås varige positive effekter på økonomien, samtidig med at 
budgetdisciplinen og den finanspolitiske holdbarhed sikres.
Modstykket til eventuelle gunstige strukturvirkninger på kortere sigt af tiltag, 
som i øvrigt forringer de offentlige finanser, vil således være tilsvarende nega-
tive strukturvirkninger (herunder ringere kvalitet af de offentlige finanser) på 
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længere sigt, når der skal sikres den finansiering af de udgifter eller min-
dreindtægter, der i første omgang er udskudt. 

Derimod kan kvaliteten af de offentlige finanser indgå som ét blandt mange 
kriterier i en helhedsvurdering af økonomiens potentiale for vækst og beskæf-
tigelse og dermed kravene til finanspolitikken for at sikre en holdbar udvik-
ling i de offentlige finanser. 

Analyser peger på, at budgetkonsolideringer generelt er mere holdbare, hvis 
de bygger på udgiftsreduktioner frem for skattestigninger1. Konsolideringen i 
EU fra 1993 til 1999 var i første fase baseret på skattestigninger, men blev i 
anden fase baseret på udgiftsreduktioner, der samtidig kunne finansiere et 
moderat fald i skatterne, jf. figur 3.6a.

Figur 3.6a. Ændringer i offentlige indtæg-
ter og primære udgifter i EU

Figur 3.6b. Beskatning af arbejdsind-
komst i EU 

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3

-2

-1

0

1

2

3

Ændring i strukturelle indtægter

Ændring i strukturelle primære udgifter

Pct. af BNP Pct. af BNP

92-96 96-99 99-02
20

30

40

50

60

BE
L

D
K

D
EU

G
RC ES

P
FR

A
IR

E
IT

A
LU

X
N

LD
A

U
T

PR
T

FI
N

SW
E

U
K

20

30

40

50

60

1999 2002

Pct. af lønomkostninger Pct. af lønomkostninger

Anm.: I 3.6b angiver ”beskatning af arbejdsindkomst” OECD’s tal for indkomstskatten 
samt arbejdsgivers og arbejdstagers sociale bidrag i procent af de samlede lønom-
kostninger for en arbejder med gennemsnitsløn (enlig uden børn). Målet for be-
skatning bliver relativt højere i Danmark, hvis man måler den samlede beskat-
ning af arbejdsindkomst (personlig indkomstskat og sociale bidrag for alle ind-
komstgrupper) i pct. af BNP, jf. kap. 7, eller hvis man indregner indirekte skatter 
(der dog er skat på alle produktionsfaktorer). 

Kilde: Kommissionen (AMECO), OECD (2001, 2002 og 2003). 

Denne forbedring af konsolideringen fra første til anden fase – i form af et 
lavere niveau for skatterne og et endnu lavere niveau for udgifterne – blev 
dog sat over styr fra 1999 til 2002. De primære udgifter steg lidt, mens de 

1 Jf. f.eks. Fatás & Mihov (2002) og Alesina & Perotti (1996). Årsagen kan være, at 
konsolideringer på udgiftssiden giver mulighed for i højere grad at prioritere mellem 
udgifterne og styrke kontrollen med de udgifter, der har stærkest tendens til at stige 
automatisk.
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samlede udgifter (inkl. rentebetalinger) faldt lidt. Indtægterne faldt imidler-
tid relativt meget, især som følge af skattereformerne i en række lande, der 
har reduceret skatten på arbejdsindkomst, jf. figur 3.6b.

Forringelsen af de offentlige budgetter skyldes netop i høj grad, at der ikke 
har været finansieringsmæssig dækning for skattelettelserne i en række lande. 
Skattelettelserne vil – uden finansiering – ikke kunne fastholdes, men der-
imod føre til (endnu større) skattestigninger i fremtiden – da de ikke vil være 
forenelige med holdbare offentlige finanser på langt sigt.

Budgetter tæt på balance, holdbarhed og kvalitet 
EU-landene har endelig vedtaget et tværgående princip om, at der i forbin-
delse med vurderingen af det enkelte lands efterlevelse af Pagtens mellem-
fristede målsætning skal tages højde for det pågældende lands særlige forhold, 
herunder vedrørende 1) de offentlige finansers langsigtede holdbarhed og 2) 
behovet for til enhver tid at have en tilstrækkelig sikkerhedsmargin, så de 
automatiske stabilisatorer kan operere fuldt ud, uden at referenceværdien på 
3 pct. af BNP brydes samt 3) de offentlige finansers kvalitet.

Baggrunden for dette princip var et forslag fra Kommissionen om at tillade 
landene at have ”midlertidige afvigelser” fra målsætningen om budgetter tæt 
på balance eller i overskud, såfremt visse betingelser er opfyldt.

Kommissionens forslag om midlertidige afvigelser nød ikke fremme blandt 
EU-landene. Dette skyldes i høj grad, at et princip om at tillade midlertidige 
afvigelser ville føre til meget vanskelige diskussioner om, hvilke budgetposter, 
der har særlig gunstige egenskaber og derfor kan legitimere en manglende 
budgettilpasning. Dette ville ikke være hensigtsmæssigt, givet at formålet 
med principperne under ét er at styrke gennemførelsen af Pagten.

Princippet om at vurdere et lands mellemfristede målsætning i lyset af både
holdbarhed, sikkerhedsmargin i forhold til 3 pct.-grænsen og kvalitet var dog 
resultatet af et kompromis, som afspejler, at nogle lande lægger stor vægt på 
finanspolitisk holdbarhed på langt sigt, mens andre lande lægger relativt me-
re vægt på at kunne anvende finanspolitik til at forfølge mere kortsigtede 
mål. Vurderingen er derfor, at Kommissionen og landene bør sikre, at prin-
cippet ikke trækker i retning af en mindre stringent gennemførelse af Pagten 
og dermed indebærer risici i forhold til den finanspolitiske holdbarhed. 
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3.4. Udviklingen i de offentlige finanser i EU-landene 

Den finanspolitiske konsolidering frem mod indførelsen af euroen
De offentlige finanser blev forbedret markant gennem 1990’erne, hvor det 
gennemsnitlige budgetunderskud fra 1993 til 1999 blev bragt ned fra 6 til 
0,7 pct. af BNP i EU og fra 5,6 til 1,3 pct. af BNP i euroområdet. Forud for 
denne periode var budgetterne især blevet forringet fra starten af 1970’erne 
til starten af 1980’erne samt i starten af 1990’erne, mens den offentlige gæld 
var steget siden starten af 1970’erne. Der var tale om en selvforstærkende 
udvikling, hvor store budgetunderskud medførte stigende offentlig gæld, der 
gav store renteudgifter, som igen bidrog til store underskud og stigende gæld, 
jf. figur 3.7a, der viser udviklingen i saldo og gæld for euroområdet.

Figur 3.7a. Offentlig budgetsaldo og gæld 
i euroområdet 

Figur 3.7b. Strukturel budgetsaldo samt 
udgifter og indtægter i euroområdet 
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Figur 3.7c. Bidrag til budgetsaldoen i 
euroområdet

Figur 3.7d. Bidrag til ændringen i budget-
saldoen i euroområdet
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Anm.: ”Konjunktur” betegner i 3.7c forskellen mellem faktisk saldo og strukturel saldo 
(den cykliske komponent) og i 3.7d ændringen i budgettets cykliske komponent. 
”Finanspolitik mv.” betegner ændringen i den primære strukturelle saldo.

Kilde: OECD (fig. 3.7a), Kommissionen (2002a, 2003a), AMECO, egne beregninger. 
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Konsolideringen af de offentlige finanser startede omkring 1993 og var særlig 
markant i 1996-1997, hvor der blev opnået store reduktioner i de strukturel-
le budgetunderskud, jf. figur 3.7b. Finanspolitikken blev især strammet i 
1996-1997, hvilket understøttede rentefaldet og bidrog til faldende offentlig 
gæld og faldende renteudgifter fra 1997, jf. figur 3.7c og 3.7d samt tabel 3.3.

Incitamentet forbundet med at skulle kvalificere sig til at deltage i euroen 
vurderes at være den ledende faktor bag konsolideringen af de offentlige fi-
nanser i EU i 1990’erne. Landene ville under alle omstændigheder før eller 
siden være tvunget til at indlede en konsolideringsproces med gældsnedbrin-
gelse, især i lyset af det fremtidige pres på de offentlige finanser som følge af 
de aldrende befolkninger. Realiteten er imidlertid, at den uholdbare udvik-
ling fra starten af 1970’erne til starten af 1990’erne først blev vendt samtidig 
med – og primært som følge af – gennemførelsen af ØMU’en og udsigten til 
indførelsen af euroen.

Tabel 3.3. Budgetsaldo og dekomponering af ændring i budgetsaldo for 
euroområdet 1992-2004 

EUR 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 
Budgetsaldo.. -4,8 -5,6 -5,1 -5,1 -4,3 -2,7 -2,3 -1,3 -1,0 -1,6 -2,2 -2,5 -2,4 
Nettorenter... 5,5 5,6 5,4 5,6 5,7 5,2 4,8 4,2 4,0 3,9 3,7 3,6 3,5 
Primær saldo. 0,7 0,0 0,3 0,5 1,4 2,5 2,5 2,9 3,0 2,3 1,5 1,1 1,1 
Strukturel
saldo ............. -5,7 -5,2 -4,8 -4,8 -3,8 -2,3 -2,3 -1,7 -1,8 -2,1 -2,2 -2,0 -2,0
Strukturel
primær saldo. -0,2 0,4 0,6 0,8 1,9 2,8 2,5 2,6 2,2 1,8 1,5 1,6 1,5
Ændring i 
budgetsaldo .. -0,2 -0,8 0,5 0,0 0,8 1,6 0,4 1,0 0,3 -0,6 -0,6 -0,3 0,1
- bidrag fra:       
Finanspolitik
mv. ............... 0,7 0,6 0,2 0,2 1,1 0,9 -0,3 0,1 -0,4 -0,4 -0,3 0,1 -0,1
Konjunktur .. -0,4 -1,3 0,1 0,0 -0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 -0,4 -0,6 -0,4 0,1 
Renteudgift .. -0,5 -0,1 0,2 -0,2 -0,1 0,5 0,4 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 

Kilde: Kommissionen (2002a) og (2003a), AMECO og egne beregninger. 

De offentlige finanser i EU efter 4 år med euroen
Forbedringen af de faktiske offentlige budgetsaldi fortsatte i 1998 samt i 
1999 og 2000, de to første år efter indførelsen af euroen, jf. tabel 3.3.

I 2000 skete der imidlertid en strukturel forværring af de offentlige finanser i 
EU, idet især en række eurolande på trods af højkonjunkturen lempede fi-
nanspolitikken, primært gennem skattelettelser. Reduktionen af de faktiske 
underskud skyldtes derfor udelukkende den høje vækst på ca. 3,5 pct. og 
fortsat faldende renteudgifter.
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I 2001 blev de faktiske budgetsaldi forværret for første gang siden 1993, og i 
2002 steg underskuddene yderligere og nåede 2,2 pct. af BNP i euroområdet 
og 1,9 pct. af BNP i EU som helhed. Forringelsen af de offentlige finanser 
skyldes delvist en lempelse af finanspolitikken – i kraft af skattelettelser især i 
2001 og udgiftsstigninger især i 2002 – og delvist afmatningen.

I den samlede periode fra 1999 til 2002 er euroområdets gennemsnitlige 
faktiske saldo forringet med knap 1 pct. af BNP (fra –1,3 til –2,2 pct. af 
BNP), mens den strukturelle primære saldo er forringet med godt 1 pct. af 
BNP. Ændringen i saldoen er påvirket af en negativ effekt fra konjunkturud-
viklingen (ca. 0,4 pct. enheder), der dog opvejes af en positiv effekt fra lavere 
renteudgifter (ca. 0,5 pct. enheder), jf. tabel 3.3.

Den samlede forringelse af de offentlige finanser i euroområdet siden 1999 
skyldes således primært de finanspolitiske lempelser i 2000, 2001 og 2002 og 
kun i mindre grad konjunkturafmatningen. Den samlede lempelse på godt 1 
pct. af BNP afspejler skattelettelser på ca. 1 pct. af BNP, mens de primære 
udgifter stort set har været konstante. Forringelsen i 2002 skyldes dog pri-
mært afmatningen og kun i mindre grad finanspolitiske lempelser.

Finanspolitikken har imidlertid siden indførelsen af euroen været mere disci-
plineret end før konsolideringsperioden fra 1993 til 1999, i den forstand, at 
niveauet for faktiske og strukturelle budgetsaldi har været højere. Det gen-
nemsnitlige strukturelle underskud udgjorde således mellem 3 og 6 pct. af 
BNP i hele perioden fra slutningen af 1970’erne til og med 1996, men faldt 
derefter og har ligget på et historisk lavt om end svagt stigende niveau på 
mellem 1 og 2 pct. af BNP siden euroens indførelse. Desuden har gælden 
siden indførelsen af euroen fortsat faldet indledt i 1997, om end gælden er 
faldet langsommere i de seneste år. 

Forringelsen af de offentlige finanser i euroområdet og EU siden 1999 dæk-
ker over store forskelle mellem medlemslandene, jf. afsnit 3.2. Fra indførel-
sen af euroen til 2002 har Tyskland lempet finanspolitikken med ca. 2,1 pct. 
af BNP (1 pct. alene i 2001), mens Frankrig har lempet finanspolitikken 
med ca. 1,4 pct. af BNP (1,2 pct. alene i 2002) målt på den primære struktu-
relle saldo2. Forringelsen af den faktiske budgetsaldo fra 1999 til 2002 på 
henholdsvis 2,1 pct. af BNP i Tyskland og 1,3 pct. af BNP i Frankrig skyldes 
således i høj grad diskretionære finanspolitiske lempelser og kun i mindre 
grad konjunkturafmatningen.

2 OECD vurderer på linje hermed, at finanspolitikken i 2000-2002 er blevet lempet med 
hhv. 2,1 og 1,6 pct. af BNP i Tyskland og Frankrig og 1,1 pct. af BNP i euroområdet.
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Budgetudviklingen har endvidere været kritisk som følge af større finanspoli-
tiske lempelser i Portugal, samt til dels i Italien.

De øvrige EU-lande - især Finland, Østrig, Spanien og Danmark, men også 
Belgien, Luxembourg og Sverige samt i mindre grad Holland, Irland, Storbri-
tannien og Grækenland – har fra 1999 til 2002 haft overskud eller moderate 
underskud på den faktiske budgetsaldo og opnået eller fastholdt strukturelle 
budgetter tæt på balance eller i overskud. Danmark har fra 1999 fastholdt 
relativt stabile strukturelle overskud i størrelsesordenen 1,5-2,5 pct. af BNP.

De foreløbige erfaringer peger endvidere på, at finanspolitikken siden indfø-
relsen af euroen – på trods af lempelserne under højkonjunkturen i 2000 – 
generelt er blevet lidt mindre destabiliserende end i perioden fra slutningen 
af 1970’erne til 1999, hvor der har været en klar tendens til konjunkturfor-
stærkende finanspolitik under både lav- og højkonjunkturer jf. figur 3.8.

Figur 3.8. Strukturel primær saldo og ændring i strukturel primær saldo 
samt output gab i euroområdet 1980-2004 
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Anm.: En positiv sammenhæng mellem de enkelte års ændringer i den strukturelle pri-
mære saldo og output gab indikerer, at den diskretionære finanspolitik isoleret set 
er stabiliserende.

Kilde: OECD og egne beregninger. 
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De lempelser, der blev gennemført i euroområdet i 2000-2001 synes generelt 
ikke at have været kraftigere og mere konjunkturforstærkende end de lempel-
ser, der tidligere er set under opsving. Nogle af lempelserne i 2002 havde i 
sig selv en stabiliserende effekt, i modsætning til finanspolitikken under tidli-
gere afmatninger, der netop ofte har forstærket afmatningerne. 

Tabel 3.4 belyser erfaringerne med finanspolitisk stabilisering i de enkelte 
lande i perioden frem til Maastricht-traktaten (80-92), konsolideringsperio-
den (93-98) og perioden siden euroens indførelse (99-02). Analysen viser et 
ret klart mønster med hensyn til forskelle mellem lande og over tid: 

Tyskland og Frankrig har det til fælles, at finanspolitikken siden 1999 har 
været stort set lige så konjunkturforstærkende som i perioden inden 
1993, men mindre konjunkturforstærkende end i den mellemliggende 
konsolideringsperiode.
I Portugal, Italien og Grækenland har finanspolitikken siden 1999 været 
mere konjunkturforstærkende end i begge forudgående perioder.
I de øvrige eurolande har finanspolitikken siden 1999 været mere stabili-
serende (mere konjunkturdæmpende eller mindre konjunkturforstær-
kende) end i begge forudgående perioder.
I Sverige og Storbritannien har finanspolitikken siden 1999 været mere 
stabiliserende end i perioden indtil 1993, men lidt mindre stabiliserende 
end i perioden 1993-1999. Danmark synes generelt at være det EU-land, 
der har ført den mest stabiliserende finanspolitik. 

Sammenfattende peger de foreløbige erfaringer således på, at finanspolitikken 
i euroområdet og EU siden indførelsen af euroen har været mindre discipline-
ret end i konsolideringsperioden 1993-1999, men mere disciplineret end i 
perioden før 1993, og at finanspolitikken har været lidt mindre destabilise-
rende end inden indførelsen af euroen. Disciplinen er primært svækket på 
grund af udviklingen i Tyskland, Frankrig og Portugal, der også er blandt de 
lande, der både før og efter euroen har ført den mest destabiliserende finans-
politik.
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Tabel 3.4. Diskretionær finanspolitik og konjunkturudsving i EU-landene
1980-1992:

Før ØMU’en/ 
Maastricht

1993-1998:
ØMU’ens konso-
lideringsperiode

1999-2002:
Efter euroens 

indførelse

1980-2002

BEL ........ -0,48 -0,62 - -0,36 ++ -0,49 
DEU....... -0,42 -0,72 - -0,48 -+ -0,41 
GRC....... -0,21 -0,14 + -0,30 -- -0,26 
ESP.........    -0,64   
FRA ........ -0,35 -0,76 - -0,32 ++ -0,44 
IRE ......... -0,56 -0,05 + 0,39 ++ -0,52 
ITA......... 0,14 -0,16 - -0,96 -- 0,10 
NLD....... -0,28 -0,60 - 0,07 ++ -0,20 
AUT ....... 0,08 -0,55 - 0,48 ++ 0,06 
PRT........ -0,41 -0,24 + -0,92 -- -0,43 
FIN......... 0,22 -0,34 - 0,90 ++ -0,04 
EUR ....... -0,45 -0,86  -0,56  -0,53 
DK.......... 0,38 0,59 + 0,81 ++ 0,40 
SWE ....... 0,20 0,61 + 0,53 +- -0,08 
UK.......... -0,16 0,99 + 0,77 +- -0,03 

Anm.: Tallene viser korrelationen mellem tidsserier for outputgap og ændringer i den 
primære strukturelle saldo. En positiv korrelationskoefficient indikerer en kon-
junkturstabiliserende finanspolitik. Fortegnene efter koefficienterne indikerer, 
om finanspolitikken er blevet mere (+) eller mindre (-) stabiliserende end i fore-
gående periode(r).

 For Danmark angiver tallene korrelationen mellem outputgap og finanspolitik-
kens direkte provenuvirkninger (anvendt ved beregning af den strukturelle saldo). 
Direkte provenuvirkninger angiver den umiddelbare virkning på de samlede of-
fentlige udgifts- og indtægtsposter som følge af ændringer i finanspolitikken. De 
direkte provenuvirkninger er en væsentligt mere sikker opgørelse af den førte fi-
nanspolitik end ændringerne i den strukturelle primære saldo, selvom denne til-
stræber at måle det samme. Mens de direkte provenuer er opgjort ud fra de kon-
krete enkelte finanspolitiske ændringer (bottom-up) er den strukturelle saldo op-
gjort (top-down) ved at forsøge at rense den faktisk saldo for den skønnede effekt 
af konjunkturbevægelser. Det betyder, at den statistiske usikkerhed, herunder at 
den enkelte konjunkturbevægelse afviger fra gennemsnittet, indgår i målet for 
den strukturelle saldo, der endvidere medtæller effekter af ændringer i f.eks. den 
strukturelle ledighed. En positiv ændring i den primære strukturelle saldo vil 
f.eks. overvurdere størrelsen af en finanspolitisk stramning, hvis der samtidig er 
sket et fald i strukturledigheden. Korrelationen mellem outputgap og ændringer i 
den primære strukturelle saldo udgør følgende for Danmark (tal angivet i paren-
tes angiver korrelationen, hvis den kraftige konsolidering i 1983 ikke medregnes):

 1980-1992 1993-1999 1999-2002 1980-2002 
DK  -0,20 (0,16) 0,58 + 0,81 ++ -0,11 (0,23) 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra OECD. 
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Finanspolitik, vækst og beskæftigelse 
Det er ikke muligt – udover på helt kort sigt – at fremme vækst og beskæfti-
gelse gennem ekspansiv finanspolitik. Tværtimod giver kombinationen af 
dels budgetkonsolidering, der sikrer finanspolitisk holdbarhed, og dels struk-
turreformer, de bedste betingelser for pæn og stabil vækst. 

I perioden frem mod indførelsen af euroen, hvor de offentlige finanser blev 
forbedret markant, var der relativt pæne og stabile BNP-vækstrater og en 
relativt stor stigning i beskæftigelsen i EU, jf. figur 3.9a. I femårsperioden 
1994-1998, hvor den gennemsnitlige strukturelle saldo i EU blev forbedret 
med hele 0,7 pct. af BNP per år, var der en gennemsnitlig vækst på 2,4 pct. 
Denne vækst er højere end i både de forudgående 20 år – hvor den strukturel-
le saldo blev forringet med 0,2 pct. af BNP per år – og den følgende femårs-
periode 1999-2003 – hvor den strukturelle saldo ventes at være stort set 
uændret, jf. figur 3.9b. Der har med andre ord – set over de sidste 30 år i EU 
– ikke været noget trade-off (”valg”) mellem budgetkonsolidering og vækst.

Figur 3.9a. Vækst, beskæftigelse samt 
budgetsaldo i EU 

Figur 3.9b. Gennemsnitlig BNP-vækst og 
årlig ændring i strukturel saldo i EU
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Anm.: Beskæftigelsen er målt som total beskæftigelse ift. den 15-64-årige befolkning.  
Kilde: Kommissionen (2003a), AMECO og egne beregninger. 

De offentlige finanser i EU i de kommende år
EU-landenes seneste stabilitets- og konvergensprogrammer, der dækker peri-
oden 2002-2005/2006, indebærer, at det gennemsnitlige underskud skønnes 
at falde fra 2,0 pct. af BNP i 2002 til henholdsvis 1,7 og 1,0 pct. af BNP i 
2003 og 2004. Euroområdets faktiske underskud vil ifølge programmerne 
falde med godt 0,5 pct. af BNP per år i gennemsnit i perioden frem til 2006, 
mens det strukturelle underskud vil falde med knap 0,5 pct. af BNP per år, 
således at både den faktiske og den strukturelle saldo vil udgøre ca. -0,1 pct. 
af BNP i 2006 og dermed være tæt på balance, jf. tabel 3.5.
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Tabel 3.5. EU-landenes skøn for faktiske budgetsaldi i 2002-2006 og 
Kommissionens skøn for de strukturelle budgetsaldi 

Skønnet faktisk budgetsaldo
i landenes stabilitets- og kon-

vergensprogrammer

Strukturel saldo:
Kommissionens beregninger 
p.b.a. landenes programmer 

Strukturel saldo:
Kommissionens

egne skøn 
 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 
BEL ... 0,0 0,0 0,3 0,5  0,3 0,3 0,2 0,2  0,1 0,2 0,0
DEU.. -3,8 -2,8 -1,5 -1,0 0,0 -3,1 -2,0 -0,9 -0,7 0,0 -3,3 -2,6 -2,4
GRC.. -1,1 -0,9 -0,4 0,2 0,6 -1,6 -1,5 -1,2 -0,8 -0,6 -1,8 -1,8 -1,9
ESP.... -0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 -0,3 -0,1 0,0 0,1 0,3 -0,4 -0,4 -0,1
FRA... -2,8 -2,6 -2,1 -1,6 -1,0 -2,8 -2,6 -2,1 -1,6 -1,0 -3,3 -3,5 -3,3
IRE.... -0,5 -0,7 -1,2 -1,2  -1,0 -0,6 -0,6 -0,4  -0,9 -0,3 0,1
ITA.... -2,1 -1,5 -0,6 -0,2 0,1 -1,4 -0,9 -0,2 0,0 0,1 -2,1 -1,8 -2,7
LUX .. -0,3 -0,3 -0,7 -0,1          
NLD.. -0,7 -1,0 -0,7 -0,4 0,1 -0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 -1,0 -0,4 -1,1
AUT.. -0,6 -1,3 -0,7 -1,5 -1,1 -0,4 -0,9 -0,4 -1,3 -1,1 -0,6 -1,0 -0,4
PRT... -2,8 -2,4 -1,9 -1,1 -0,5 -2,4 -1,6 -1,1 -0,5 -0,1 -2,5 -2,6 -2,1
FIN ... 3,8 2,7 2,1 2,6 2,8 3,6 2,7 2,4 3,1 3,5 4,8 3,7 3,3
EUR .. -2,2 -1,8 -1,1 -0,7 -0,1 -1,9 -1,3 -0,8 -0,5 -0,1 -2,2 -2,0 -2,0
DK .... 1,6 1,9 2,4 2,4 2,2 1,6 1,9 2,2 2,5  1,9 2,0 2,2
SWE.. 1,7 1,5 1,6 2,0  1,1 0,9 1,0   0,9 1,1 1,5
UK .... -1,8 -2,2 -1,7 -1,6  -1,2 -1,4 -1,4 -1,5 -1,6 -1,0 -2,0 -2,0
EU..... -2,0 -1,7 -1,0 -0,7  -1,6 -1,2 -0,8 -0,6 -0,3 -1,8 -1,8 -1,8

Anm.: Landene har i indberetninger af 1. marts 2003 fremlagt nye skøn for budgetsaldi 
i 2002 og 2003, der i de fleste tilfælde indebærer moderate justeringer ift. pro-
grammerne. Budgetskønnene for 2002 samt 2003 er dog nedjusteret til –3,1 og 
–3,4 pct. af BNP i Frankrig samt til –1,1 og –1,6 pct. af BNP i Holland. Bud-
getskønnet for 2002 er opjusteret til 1,9 pct. af BNP i Danmark.

Kilde: Kommissionen (2003a), EU-landenes stabilitets- og konvergensprogrammer og 
indberetninger af 1. marts 2003, Kommissionens vurderinger af programmerne. 

Den gennemsnitlige forbedring af de offentlige budgetsaldi, der er indeholdt 
i landenes skøn, skyldes primært planlagte konsolideringer i de lande, der 
siden euroens indførelse har slækket mest på den finanspolitiske disciplin, 
nemlig Tyskland (der venter en reduktion af budgetunderskuddet på 3,8 pct. 
af BNP fra 2002 til 2006), Portugal (2,3 pct.), Italien (2,2 pct.), Frankrig 
(1,8 pct.) og Grækenland (1,7 pct.). Den ventede konsolidering bygger på 
vækstfremgang og en reduktion af de primære offentlige udgifter. De fleste 
andre eurolande venter moderate forbedringer af deres budgetsaldi.

Storbritannien – der som det eneste land i EU planlægger at øge sine offent-
lige indtægter og udgifter i perioden, herunder især investeringer – venter at 
øge sit underskud fra 1,8 til 2,2 pct. af BNP fra 2002 til 2003. Danmark vil i 
overensstemmelse med strategien om en holdbar finanspolitik fastholde fak-
tiske og strukturelle budgetoverskud på 1,5-2,5 pct. af BNP. 
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Kommissionen skønner i sin seneste prognose fra april 2003, at euroområdets 
faktiske underskud vil stige fra 2,2 pct. af BNP i 2002 til 2,5 og 2,4 pct. af 
BNP i henholdsvis 2003 og 2004, mens det strukturelle underskud vil falde
moderat fra 2,2 i 2002 til 2,0 pct. af BNP i 2003 og 2004. Både det faktiske 
og det strukturelle underskud vil i givet fald blive ca. 0,7 og 1,2 pct. enheder 
større i 2003 og 2004 end skønnet af landene. Skønnene for væksten er fore-
taget knap et halvt år senere og er mere pessimistiske i Kommissionen. 

Figur 3.10. Skøn for finanspolitiske lempelser og stramninger 2002-2004
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Anm.: Figuren angiver Kommissionens skøn for ændringer i primær strukturel saldo.  
Kilde: Kommissionen (2003a).

Kommissionen synes endvidere at vurdere, at en række af de planlagte fi-
nanspolitiske stramninger ikke vil blive realiseret, jf. figur 3.10. Eurolandenes 
programmer indebærer således, at den strukturelle primære balance i euro-
området vil blive forbedret med 0,5 pct. af BNP i både 2003 og 2004, hvil-
ket i givet fald vil være ensbetydende med en væsentlig stramning. Kommis-
sionen skønner en meget mere moderat stramning på 0,1 pct. af BNP i 2003 
og en tilsvarende lempelse på 0,1 pct. af BNP i 2004. I EU som helhed ven-
tes en moderat lempelse på 0,1 pct. af BNP i både 2003 – idet Storbritanni-
en her øger sine offentlige udgifter væsentligt for tredje år i træk – og 2004.
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Appendiks 3.1 – Finanspolitikkens holdbarhed i EU-landene

Appendiks 3.1 
Finanspolitikkens holdbarhed i EU-
landene 

Den offentlige sektors finansielle netto-gæld udgør i EU-landene i gennemsnit
ca. 50 pct. af BNP. Omregnet til en ”implicit gæld” med ækvivalent krav til det 
aktuelle primære overskud, svarer de finanspolitiske virkninger af de demografi-
ske forskydninger mv. til i gennemsnit godt 200 pct. af BNP, jf. tabel 1.

Tabel 1. Finanspolitisk holdbarhed i EU-landene 
Samlet offentlig netto-

gæld
Krav til strukturel pri-

mær saldo 
Struk-
turel
pri-
mær
saldo

Gnst.
afvi-
gelse:
struk-
turel -
faktisk
saldo

Korri-
geret
struk-
turel
pri-
mær
saldo

Finan-
siel

netto-
gæld

Impli-
cit

gæld

Gæld i 
alt

Fi-
nan-
siel

netto-
gæld

Impli-
cit

gæld

Gæld i 
alt

Fi-
nans-
poli-
tisk

hold-
bar-
hed

------------------------------------ Pct. af BNP i 2002----------------------------------
AUT .. 1,2 -0,4 0,8 50 199 249 1,0 4,0 5,0 -4,2
BEL ... 6,5 -0,4 6,1 98 207 305 2,0 4,1 6,1 0,0
DK .... 4,0 -0,4 3,7 23 155 178 0,5 3,1 3,6 0,1
FIN.... 4,9 -0,4 4,5 -42 283 241 -0,8 5,7 4,8 -0,3
FRA... 0,3 -0,4 -0,1 38 193 231 0,8 3,9 4,6 -4,7
DEU.. 0,3 -0,4 -0,1 44 157 201 0,9 3,1 4,0 -4,2
GRC.. 4,4 -0,4 4,0 107 490 597 2,1 9,8 11,9 -8,0
IRE.... -1,7 -0,4 -2,1 36 260 297 0,7 5,2 5,9 -8,0
ITA.... 3,8 -0,4 3,4 97 53 150 1,9 1,1 3,0 0,4
NLD.. 3,0 -0,4 2,5 42 253 295 0,8 5,1 5,9 -3,4
PRT... 0,2 -0,4 -0,2 55 178 233 1,1 3,6 4,7 -4,9
ESP.... 3,1 -0,4 2,7 41 312 354 0,8 6,2 7,1 -4,4
SWE .. 3,7 -0,4 3,3 -1 183 182 0,0 3,7 3,6 -0,3
UK..... 0,9 -0,4 0,5 29 75 104 0,6 1,5 2,1 -1,6
EU..... 1,8 -0,4 1,4 49 163 213 1,0 3,3 4,3 -2,9
EUR .. 1,8 -0,4 1,4 55 179 235 1,1 3,6 4,7 -3,3

Anm.: Metode samt datagrundlag er nærmere beskrevet i Frederiksen (2003a). 
Kilde: EU, OECD samt egne beregninger.
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Finanspolitisk holdbarhed forudsætter dermed et gennemsnitligt primært over-
skud over konjunkturforløbet på ca. 4,3 pct. af BNP i EU, hvoraf 1 pct. kan 
henføres til den finansielle gæld, mens ca. 3,3 pct. skyldes konsolideringsbehovet
i lyset af ældrebyrde mv. For eurolandene er kravet ca. 0,4 pct. af BNP større på
grund af en større skønnet demografisk belastning af de offentlige finanser.

Den strukturelle primære saldo skønnes i 2002 at udgøre 1,8 pct. af BNP i EU-
landene. Efter korrektion for den gennemsnitlige årlige forskel mellem strukturel
og faktisk saldo over konjunkturforløbet udgør det primære overskud ca. 1,4
pct. af BNP. 

Finanspolitisk holdbarhed forudsætter dermed, at de offentlige finanser – via
lavere udgifter, højere indtægter eller strukturforbedringer med gunstige statsfi-
nansielle virkninger – styrkes med knap 3 pct. af BNP for EU-landene i gen-
nemsnit og ca. 3,3 pct. for eurolandene.

For en række lande er behovet for at accelerere den finanspolitiske konsolidering
betydeligt højere. Således udgør det holdbarhedskorrigerede offentlige under-
skud 4-8 pct. af BNP i Frankrig, Tyskland, Spanien, Portugal, Grækenland,
Irland og Østrig. Omvendt er finanspolitikken i Belgien, Danmark, Sverige,
Italien og Finland ikke langt fra at være holdbar.

Fremskrivningerne af det demografiske udgiftspres mv., der ligger til grund for 
beregningerne ovenfor, er baseret på en række centrale forudsætninger vedrøren-
de blandt andet de offentlige pensioners kompensations- og dækningsgrad samt
erhvervsdeltagelse og ledighed. Herunder er der for en lang række lande indreg-
net et betydeligt fald i den strukturelle ledighed og stigning i arbejdsstyrken.

Såfremt den øgede beskæftigelsesandel ikke realiseres, øges kravet til finanspoli-
tikken betydeligt, jf. tabel 2. Ved uændret beskæftigelse øges det holdbarheds-
korrigerede underskud således til knap 5 pct. af BNP for EU-landene i gennem-
snit og knap 6 pct. af BNP for eurolandene.

Der er desuden i de fleste lande indregnet en reduktion i de offentlige pensioners
kompensationsgrad1, mens der typisk er tale om øget dækningsgrad (dvs. svaren-
de til en forventet stigning i antallet af pensionsberettigede). Ved uændret dæk-
nings- og kompensationsgrad skærpes behovet for at styrke den finanspolitiske
konsolidering yderligere til mellem 6,5 og 7,5 pct. af BNP i gennemsnit.

1
 Som f.eks. skyldes en indeksering lavere end lønudviklingen, aktuarisk hensyntagen til 

stigende middellevetid eller stigende indtægter fra privat pensionsopsparing (hvilket øger
den samlede pension, men på grund af modregning reducerer den offentlige pension).
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Der er endvidere tendens til, at de lande (herunder Tyskland, Frankrig, Spanien,
Portugal og Holland), der i udgangspunktet er længst fra at have holdbare of-
fentlige finanser, samtidig er mere sårbare over for manglende realisering af for-
udsætningerne med hensyn til erhvervsdeltagelse og gennemsnitlig pension.

Tabel 2. Finanspolitisk holdbarhed i EU-landene, følsomhedsanalyse

Holdbar-
hed i

grund-
forløb

Effekt af
uændret
beskæfti-
gelsesgrad

Holdbar-
hed ved
uændret
beskæfti-
gelsesgrad

Effekt af
uændret
kompen-
sations-

grad

Effekt af
uændret

dæknings-
grad

Effekt af
uændret
komp.-

og dækn.-
grad

Holdbar-
hed ved
uændret
besk.-,
komp.-

og dækn.-
grad

-------------------------------- Pct. af BNP i 2002------------------------------
AUT ..... -4,2 -1,6 -5,8 -0,8 -1,8 -2,6 -8,4
BEL ...... 0,0 -0,7 -0,7 -1,2 0,8 -0,5 -1,1
DK ....... 0,1 -1,3 -1,1 -1,1 1,3 0,2 -1,0
FIN....... -0,3 -0,6 -0,9 -0,2 0,0 -0,2 -1,0
FRA...... -4,7 -1,3 -6,0 -2,6 0,3 -2,3 -8,2
DEU..... -4,2 -3,1 -7,2 -2,0 1,6 -0,5 -7,7
GRC..... -8,0 -3,6 -11,6 3,0 1,1 4,1 -7,5
IRE....... -8,0 -0,2 -8,2 0,0 0,0 0,0 -8,2
ITA....... 0,4 -2,9 -2,5 -4,1 -1,1 -5,3 -7,8
NLD..... -3,4 -2,6 -6,0 0,2 1,1 1,2 -4,8
PRT...... -4,9 -1,7 -6,6 -2,0 0,8 -1,2 -7,8
ESP....... -4,4 -3,2 -7,6 0,0 0,0 0,0 -7,6
SWE ..... -0,3 -0,1 -0,4 -1,6 0,3 -1,3 -1,7
UK........ -1,6 0,4 -1,2 -1,9 0,1 -1,8 -3,0
EU........ -2,9 -1,9 -4,8 -1,9 0,4 -1,6 -6,4
EUR ..... -3,3 -2,4 -5,7 -2,0 0,4 -1,6 -7,3

Kilde: EU, OECD samt egne beregninger.

Siden 1990 er den gennemsnitlige, strukturelle primære saldo styrket med godt 
2,5 pct. af BNP i EU, jf. tabel 3. Finanspolitisk holdbarhed i 2002 ville imidler-
tid have krævet en samlet forbedring på i gennemsnit 5,5 pct. af BNP i forhold
til 1990. 
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Tabel 3. Finanspolitisk konsolidering 1990-2002

Strukturel primær 
 Saldo

Ændring i strukturel primær 
saldo

Krav til ændring i
strukturel primær saldo 

1990 1995 2002 1990-
1995

1996-
2002

1990-
2002 1990-20021)

------------------------------------- Pct. af BNP-----------------------------------
AUT ... 0,2 -1,4 -1,4 -1,6 2,7 1,1 5,3
BEL .... 3,1 5,2 5,2 2,1 1,3 3,5 3,5
DK ..... 3,2 0,9 0,9 -2,3 3,1 0,8 0,7
FIN..... 1,5 2,2 2,2 0,7 2,8 3,4 3,7
FRA.... -0,2 -1,4 -1,4 -1,1 1,7 0,6 5,3
DEU... -0,8 0,4 0,4 1,2 -0,1 1,1 5,2
GRC... -5,8 2,3 2,3 8,0 2,1 10,2 18,1
IRE..... 2,2 2,5 2,5 0,2 -4,1 -3,9 4,1
ITA..... -2,4 3,7 3,7 6,1 0,1 6,2 5,8
NLD... -3,4 0,4 0,4 3,8 2,6 6,4 9,8
PRT.... 1,9 2,2 2,2 0,2 -2,0 -1,7 3,1
ESP..... -2,3 -0,2 -0,2 2,0 3,4 5,4 9,8
SWE ... 1,7 -3,2 -3,2 -4,8 6,8 2,0 2,3
UK...... -0,2 -2,1 -2,1 -1,9 3,0 1,0 2,6
EU...... -0,8 0,3 0,3 1,2 1,4 2,6 5,5
EUR ... -1,1 0,9 0,9 2,0 0,9 2,9 6,2

1) Angiver ændringen i den strukturelle primære saldo fra 1990 til 2002, der havde 
været nødvendig for at sikre finanspolitisk holdbarhed i 2002. Et andet historisk
forløb for den primære saldo i 1990-2002 ville have ændret udgangspunktet for
den offentlige finansielle gæld ved beregningen af kravet til den primære saldo i 
2002 og dermed givet et mildere krav til saldoen i 2002.

Kilde: EU, OECD samt egne beregninger.

Beregningerne af finanspolitikkens holdbarhed i dette appendiks er blandt andet
baseret på en beregningsteknisk forudsætning om, at belastningen af de offentli-
ge finanser som følge af de demografiske forskydninger gradvist stabiliseres og
derefter er konstant på et niveau svarende til virkningen i 2050.

Alternativt kan der ad hoc tages højde for de langsigtede udsigter for de offentli-
ge finanser ved beregningsteknisk at forudsætte, at den offentlige finansielle
netto-gæld på sigt skal være uændret eller eventuelt over tid falde i pct. af BNP 
svarende til gennemsnitlig budgetbalance. 

I tabel 4 er vist, hvorledes kravet til den primære saldo afviger fra resultaterne
ovenfor, når gælden i 2050 pålægges de to alternative restriktioner. Begge de to 
alternative metoder fører til en undervurdering af behovet for at styrke konsoli-
deringen af de offentlige finanser.

Ved uændret gæld i pct. af BNP i 2050 i forhold til 2002 er kravet til varige
budgetforbedringer således 0,6 pct. mindre end krævet for at sikre finanspolitisk
holdbarhed.
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Budgetbalance i gennemsnit over perioden til 2050 indebærer, at gældskvoten 
udhules i takt med den økonomiske vækst, hvilket implicerer en betydeligt min-
dre undervurdering af behovet for finanspolitisk konsolidering. Til gengæld 
indebærer denne metode, at behovet for finanspolitiske stramninger overvurde-
res i lande med relativt høj finansiel gæld og relativt lille demografisk udgiftspres 
(f.eks. Belgien), men behovet undervurderes i lande med lav finansiel gæld og 
stort demografisk pres på de offentlige finanser (f.eks. Holland).

Tabel 4. Sammenligning af finanspolitiske indikatorer 

Krav til forbedring af primær saldo i 
2002

Bias i forhold til 
holdbarhed

Holdbarhed Uændret
gæld1)

"Tæt på 
balance"2)

Uændret gæld "Tæt på 
balance"

----------------------------- Pct. af BNP i 2002--------------------------- 
AUT ......................  -4,2 -3,4 -3,9 0,7 0,2
BEL........................  0,0 0,8 -0,2 0,8 -0,2
DK.........................  0,1 0,7 0,5 0,6 0,3
FIN........................  -0,3 0,7 1,2 1,0 1,5
FRA .......................  -4,7 -4,0 -4,4 0,7 0,3
DEU......................  -4,2 -3,6 -4,0 0,6 0,1
GRC ......................  -8,0 -6,1 -7,2 1,8 0,7
IRE ........................  -8,0 -7,1 -7,5 1,0 0,6
ITA........................  0,4 0,6 -0,4 0,2 -0,8
NLD......................  -3,4 -2,4 -2,9 0,9 0,5
PRT .......................  -4,9 -4,2 -4,8 0,7 0,1
ESP ........................  -4,4 -3,2 -3,6 1,2 0,7
SWE ......................  -0,3 0,3 0,4 0,7 0,7
UK.........................  -1,6 -1,3 -1,6 0,3 0,0
EU .........................  -2,9 -2,3 -2,8 0,6 0,1
EUR.......................  -3,3 -2,6 -3,2 0,7 0,1

Anm.: Metoden er nærmere beskrevet i Frederiksen (2003b). 
1) Ved samme niveau for den offentlige sektors finansielle netto-gæld i pct. af BNP 

i 2050 som i 2002. Ændret slutår påvirker resultatet.  
2) Ved et niveau for den offentlige sektors finansielle netto-gæld i 2050 svarende til 

niveauet i 2002, dvs. svarende til (i gennemsnit) budgetbalance gennem hele pe-
rioden. Ændret slutår påvirker resultatet. 

Kilde: EU, OECD samt egne beregninger.  
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Appendiks 3.2 
Proceduren vedrørende uforholds-
mæssigt store underskud 

Boks 1. ECOFIN’s henstilling til Tyskland om at bringe situationen med et
uforholdsmæssigt stort underskud til ophør (21. januar 2003) 
RÅDET HENSTILLER: 

- at den tyske regering bringer den nuværende situation med et uforholdsmæssigt stort under-
skud til ophør så hurtigt som muligt […] 

- at de tyske myndigheder beslutsomt gennemfører deres budgetplaner for 2003, som på 
grundlag af en forventet vækst i BNP på 1½pct. i 2003 sigter mod at nedbringe det samlede
offentlige underskud til 2¾pct. af BNP i 2003. Den tyske regering bør især sikre en streng 
budgetgennemførelse og en fuldstændig implementering af de foranstaltninger, der er bebu-
det for 2003, og som omfatter 1pct. af BNP. Rådet fastsætter den 21. maj 2003 som frist for 
den tyske regerings indførelse af sådanne foranstaltninger. Hvis nogle af disse foranstaltnin-
ger ikke gennemføres, bør den tyske regering vedtage og gennemføre kompenserende foran-
staltninger med henblik på at sikre, at det offentlige underskud i 2003 nedbringes som plan-
lagt. Rådet henstiller endvidere, at de tyske myndigheder får stigningen i den offentlige 
gældskvote bragt til ophør i 2003 og derefter sikrer, at gældskvoten begynder at falde.

Rådet noterer sig desuden de tyske myndigheders tilsagn om 

- at gennemføre strukturreformer, der bør være klart rettet mod behovet for at øge vækstpo-
tentialet i den tyske økonomi og således også bidrage til at tilvejebringe en mellemfristet
budgetstilling, der ligger tæt på balance eller udviser et overskud, og til at sikre, at gældskvo-
ten igen begynder at falde;

- at sikre, at den finanspolitiske konsolidering styrkes i hele den periode, der er dækket af
december 2002-opdateringen af stabilitetsprogrammet, nemlig gennem en mindskelse af det 
underliggende budgetunderskud med over 0,5pct. af BNP om året, undtagen i 2005 under 
hensyn til gennemførelsen af skattereformer, hvilket vil nødvendiggøre nye strukturelle re-
former.

- at styrke de finanspolitiske samordningsmekanismer i Tyskland, og at den finanspolitiske
konsolideringsproces fastholdes. I denne sammenhæng noterer Rådet med tilfredshed vedta-
gelsen og implementeringen af den nye §51a Haushaltsgrundsätzegesetz ("lov om budget-
procedurer"), der tager sigte på at forbedre den finanspolitiske samordning og den finanspo-
litiske disciplin i den offentlige sektor og dermed lette styringen af finanspolitikken. Rådet
glæder sig endvidere over de bestræbelser, som den tyske regering udfolder for at reducere det 
offentlige underskud permanent, og det tilskynder den tyske regering til at gennemføre disse 
foranstaltninger med beslutsomhed.
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Boks 2. Proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store underskud 

Den Økonomiske og Finansielle Komité (EFC) afgiver udtalelse inden for 2 uger

Kommissionen afgiver udtalelse og et udkast til en henstilling fra Rådet 

ECOFIN afgør, om der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud og retter i
givet fald en henstilling til landet. Dette sker inden for 3 måneder efter indberet-
ningen af det uforholdsmæssigt store underskud. Henstillingen fastsætter en frist
på højst 4 måneder for landets iværksættelse af virkningsfulde foranstaltninger.

Landet efterkommer henstillingen:
Proceduren stilles i bero
Rådet kan ophæve proceduren på
basis af faktiske budgettal

Frist for iværksættelse af virkningsfulde foranstaltninger efter 4 måneder

Landet efterkommer ikke henstillingen:
ECOFIN kan pålægge landet at
træffe foranstaltninger inden for 1
måned

Landet efterkommer ikke pålægget:
ECOFIN kan pålægge landet øko-
nomiske sanktioner i form af en
rentefri deponering inden for 2 må-
neder

Hvis landet ikke gennemfører foran-
staltninger, eller hvis foranstaltninger-
ne efter ECOFIN’s opfattelse efterføl-
gende viser sig at være utilstrækkelige:
ECOFIN kan
- pålægge landet at træffe foran-

staltninger eller 
- pålægge landet sanktioner i

form af en rentefri deponering
(Pagten angiver, at korrektionen
af det uforholdsmæssigt store
underskud bør gennemføres i
året efter, at det er konstateret)

ECOFIN kan konvertere deponerin-
gen til en bod, hvis det uforholds-
mæssigt store underskud ikke er
blevet korrigeret 2 år efter den rente-
fri deponering

Kommissionen iværksætter proceduren i forhold til det pågældende land 
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4. Mål og rammer for samarbej-
det om den økonomiske politik 
i EU  

4.1. Indledning 
De nuværende rammer for EU-samarbejdet er karakteriseret ved en fælles 
pengepolitik for deltagerne i eurosamarbejdet, der tilrettelægges af en uaf-
hængig centralbank (Den Europæiske Centralbank), en række områder med
fælles politik, der besluttes af Ministerrådet og Europa-Parlamentet, blandt 
andet på de traditionelle fællesskabsområder som f.eks. landbrugspolitik,
EU’s budget og det indre marked, mens kompetencen på de resterende poli-
tikområder ligger hos medlemslandene. Samtidig finder der et omfattende
samarbejde sted på de områder, hvor medlemslandene og ikke EU har lov-
givningskompetencen, dvs. samarbejdet om finanspolitik og strukturpolitik.

Samarbejdet om den økonomiske politik dækker over et bredt spektrum  af
samarbejdsformer, især udviklet op gennem 1990’erne, med omfattende
samarbejde om blandt andet finanspolitik og strukturpolitik, herunder be-
skæftigelse og produkt- og kapitalmarkeder. Samarbejdsformerne spænder
vidt, fra informationsudveksling, fremhævning af gode eksempler på vellyk-
kede tiltag, gensidig overvågning, kollegialt pres og dialog, som det er frivil-
ligt for medlemslandet at tage højde for i fastlæggelsen af national politik, 
over politisk forpligtende formelle redskaber som målsætninger og retnings-
linjer vedtaget i fællesskab, til egentligt bindende regler og rammer for øko-
nomisk politik. 

Med Maastricht-traktaten fra 1992 blev det slået fast, at medlemslandenes
økonomiske politik er et spørgsmål af fælles interesse, og at medlemslandenes
gennemførelse af økonomisk politik skal bygge på koordination med de øvri-
ge medlemslande.

Udgangspunktet er, at medlemslandene gradvist bliver mere økonomisk in-
tegrerede og medlemslandenes økonomier derfor mere afhængige af hinan-
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den. Senest har ØMU’en og indførelsen af euroen kædet EU-landene og især
eurolandene tættere sammen, ikke mindst ved at eurolandene nu har fælles 
valuta- og pengepolitik. Medlemslandene påvirkes derfor i stigende omfang 
gensidigt af den førte økonomiske politik, og koordination kan medvirke til, 
at medlemslandene ved fastlæggelsen af den økonomiske politik også overve-
jer og tager hensyn til virkningen på de øvrige medlemslande, f.eks. gennem
de såkaldte spillover-effekter, jf. afsnit 4.2.

Samarbejdet om den økonomiske politik i EU er således indrettet med hen-
blik på, at medlemslandene tager hensyn til den gensidige virkning af den
økonomiske politik og drager fordel af hinandens erfaringer. Sammenhæn-
gen i samarbejdet sikres af de overordnede økonomisk-politiske retningslin-
jer. De understøttes af en række processer, der uddyber samarbejdet på de
enkelte politikområder. Processerne supplerer hinanden og dækker tilsam-
men behovet for koordination af den økonomiske politik i EU. 

Medlemslandene er ikke nået lige langt med strukturreformer og særligt i de
sidste par år synes reformtempoet som helhed at være faldet, især på de om-
råder, der hører under medlemslandenes kompetence.

Det er derfor nødvendigt med fortsat fokus på strukturreformer i EU. En 
ambitiøs plan for strukturreformer blev igangsat på Det Europæiske Råds 
møde i Lissabon 2000 som led i den såkaldte Lissabon-strategi, som har til 
formål afgørende at forbedre EU’s økonomiske vækstpotentiale inden 2010.
Et væsentligt element i Lissabon-strategien er fastsættelse af mål, som med-
lemslandene i fællesskab politisk forpligter sig til at opfylde. Lissabon-
strategien har bidraget til en styrkelse af samarbejdet om strukturpolitikken
og har givet ekstra skub til strukturreformer i medlemslandene og i EU. 

Lissabon-strategien er dog i løbet af ganske få år vokset kraftigt i omfang.
Der er behov for at foretage en klarere prioritering af Lissabon-strategiens
forskellige elementer og lægge mere vægt på gennemførelse af reformer snare-
re end opstilling af nye målsætninger. Ligeledes er der behov for varsomhed
ved fastsættelse af mål, særligt kvantitative mål. 

Afsnit 4.2 redegør for baggrunden for det økonomisk-politiske samarbejde i
EU. Afsnit 4.3 redegør for de forskellige samarbejdsprocesser på de politik-
områder, der hører under medlemslandenes kompetence. Afsnit 4.4 ser 
nærmere på Lissabon-strategien og peger på mulige forbedringer i dens gen-
nemførelse.
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4.2. Formål med koordination af den økonomiske politik 
I de tilfælde, hvor et enkelt lands økonomiske politik påvirker andre lande 
direkte eller indirekte, taler man om spillover-effekter eller fælles goder. 

Ofte fremhæves finanspolitiske spillover-effekter som et væsentligt argument
for tættere samarbejde om finanspolitik. Et eksempel herpå er en ekspansiv 
finanspolitik i et land, som på kort sigt kan øge efterspørgslen i landet og
dets handelspartnere, men som også kan have en længerevarende virkning på 
renten i de andre lande, især hvis landene har fælles valuta eller fører fast-
kurspolitik i forhold til hinanden. Ekspansiv finanspolitik i især større lande 
kan medføre et højere renteniveau end ønskeligt ud fra et vækstsynspunkt,
hvilket påvirker efterspørgslen negativt, en såkaldt negativ spillover-effekt.
Særligt som følge af negative spillover-effekter kan mindre lande have en 
fordel i at indgå i et samarbejde med større lande. 

På skatteområdet er der ligeledes spillover-effekter i tilfælde af unfair skatte-
konkurrence, hvor lande tiltrækker virksomheder og kapital på bekostning af
andre gennem særligt gunstige skatteregler, jf. kapitel 7. 

Også spillover-effekter ved strukturpolitikken fremhæves ofte som argument
for tættere samarbejde. En strukturreform, der øger produktiviteten i et med-
lemsland, vil øge dette lands konkurrenceevne i forhold til de andre med-
lemslande. Det kan mindske de andre medlemslandes eksport, en negativ
spillover-effekt. Samtidig kan velstandsstigningen i hjemlandet øge forbruget
og dermed medføre øget import fra de andre medlemslande, en positiv spil-
lover-effekt. Inden for især visse netværksindustrier er der også spillover-
effekter, især hvor opbygningen af netværkskapacitet i alle medlemslande er 
central for skabelsen af et europæiske marked. Det gælder f.eks. på energi-
markederne.

Indførelsen af euroen har i sig selv bidraget med nye typer af afhængighed 
mellem eurolandene, idet en række økonomiske forhold er overgået fra den
nationale økonomiske sfære og er blevet såkaldte ”fælles goder”. I eurolande-
ne er den gennemsnitlige inflation i euroområdet og eurokursen således nu 
”fælles goder”. Dermed menes, at den gennemsnitlige inflation i euroområ-
det eller eurokursen gælder for alle eurolandene, og samtidig at hvert enkelt
lands økonomiske politik påvirker disse to forhold.

Det betyder, at der er behov for at tage hensyn til virkningen af økonomisk
politik i et euroland på andre eurolande gennem virkningen på de fælles go-
der. For eksempel kan uholdbar finanspolitik i et eller flere eurolande med-
virke til højere renter og dermed lavere vækst. Samtidig kan indførelsen af 
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euroen isoleret set øge tilskyndelsen til, at enkeltlande fører en ekspansiv 
finanspolitik, idet den rentestigning, der ellers vil være resultatet af en eks-
pansiv finanspolitik, nu deles med de øvrige eurolande. Koordination kan
medvirke til at sikre, at de fælles goder ikke bliver svækket af enkeltlandes 
økonomiske politik, og at enkeltlande ikke opnår gevinster på de andre lan-
des bekostning. Dette er en central begrundelse for Stabilitets- og Vækstpag-
ten, der indeholder fælles spilleregler for finanspolitik, jf. kapitel 3. 

Fælles mål, erfaringsudveksling og kollegialt pres
Der er også andre og mindst lige så tungtvejende grunde til at samarbejde
om især strukturpolitik, hvor medlemslandene kan trække på hinandens
viden og erfaringer. Det er dog ikke nødvendigt, at samarbejdet er lige så 
forpligtende, som det er tilfældet i eksempelvis det finanspolitiske samarbej-
de.

For eksempel kan selv mindre forpligtende og ikke-bindende koordination
på europæisk niveau fungere som katalysator for en hjemlig politisk debat i
medlemslandene og på den måde skabe grobund og folkelig opbakning bag
nødvendige strukturreformer. Målsætninger og politiske retningslinjer vedtaget
i fællesskab fulgt op af gensidig overvågning og kollegialt pres kan medvirke til, 
at medlemslandene bliver opmærksomme på og politisk forpligter sig til at 
håndtere nuværende og kommende udfordringer.

Endvidere kan udveksling af information og viden om gode eksempler på vellyk-
kede tiltag medvirke til at skabe konsensus i EU om karakteren og priorite-
ringen af de økonomisk-politiske udfordringer og bidrage til bedre viden om 
den bedste måde at håndtere disse på. Disse samarbejdsformer er især veleg-
nede på politikområder, hvor medlemslandenes særlige forhold taler for, at
reformer skal skræddersys det enkelte medlemslands behov, idet der ikke er
tale om helt samme problem på tværs af EU, men hvor medlemslandene ikke
desto mindre med fordel kan trække på de erfaringer, der er gjort i andre
medlemslande med lignende udfordringer. Det gælder f.eks. for beskæftigel-
sespolitikken, hvor medlemslandenes forskellige måder at indrette arbejds-
markederne på nødvendiggør løsninger, der tager højde herfor.

Der kan også i medlemslandene være et politisk ønske om så vidt muligt at
fastholde national kompetence på et område. Medlemslandene har heller
ikke nødvendigvis samme prioritering af de forskellige elementer i den øko-
nomiske politik. Den økonomisk-politiske koordination kan og bør indrettes 
på en måde, der tager hensyn til dette, og der skal være plads til forskellig-
hed, i det omfang de øvrige medlemslandes muligheder for at forfølge egne
mål ikke påvirkes væsentligt.
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Samarbejdet i EU antager forskellig form på de forskellige politikområder.
De nuværende rammer for det økonomisk-politiske samarbejde er, set ud fra
et økonomisk synspunkt, afpasset behovet, jf. boks 4.1. På politikområder 
med fælles goder er der således tale om centralisering og egentlig fælles poli-
tik, og på områder med direkte virkninger på et fælles gode er der tale om 
tættere koordination med egentlige regler og traktatlige rammer. Dette er
således tilfældet i det finanspolitiske samarbejde.

På de strukturpolitiske områder, hvor der ikke på samme måde er en direkte
virkning på et fælles gode, finder samarbejdet sted gennem en række proces-
ser, jf. afsnit 4.3. På disse områder gør samarbejdet brug af en række mindre
forpligtende redskaber, såsom informationsudveksling, drøftelse af gode ek-
sempler på vellykkede tiltag, kollegialt pres, dialog og politisk forpligtende
retningslinjer og mål. 

Boks 4.1. Eksempler på koordinationstyper i EU 
Oversigten nedenfor angiver på udvalgte politikområder det økonomiske argument for samarbejde, samar-
bejdstype, involverede aktører, samt samarbejdets redskaber og processer. Oversigten indeholder ikke eksem-
pler på anvendelsen af den åbne koordinationsmetode, jf. afsnit 4.4.

Politikområde Argument for
samarbejde

Koordinationsform Aktører Redskaber og proces-
ser

Pengepolitik Fælles gode (euro-
lande)

Centralisering: Fælles
politik (eurolande) 

Den Europæiske
Centralbank

Rentepolitik

Valutakurspo-
litik

Fælles gode (euro-
lande)

Centralisering: Fælles
politik (eurolande) 

Ministerrådet, Den 
Europæiske Central-
bank

Pengepolitikken

Mulighed for at indgå
valutasamarbejdsafta-
ler med tredjelande

Konkurrence-
politik

Fælles gode Centralisering: Fælles
politik (gennemføres 
af Kommissionen, 
Ministerrådet og 
medlemslandene)

Medlemslandene,
Kommissionen,
Ministerrådet, EF-
domstolen

Konkurrencelovgiv-
ning

Finanspolitik Direkte virkning på
fælles gode, spill-
over-effekt

Koordination:
Traktatlige regler, 
fælles regler og 
målsætninger, infor-
mationsudveksling,
gensidig overvågning
og kollegialt pres

Medlemslandene,
Ministerrådet,
Kommissionen,
Eurogruppen

Reglerne i traktaten
og Stabilitets- og 
Vækstpagten,

de overordnede
økonomisk-politiske
retningslinjer

Det indre 
marked

Fælles gode Centralisering: Fælles
politik (gennemføres 
af Ministerrådet, 
medlemslandene og
Kommissionen)

Medlemslandene,
Kommissionen,
Ministerrådet, EF-
domstolen

Indre markedslovgiv-
ning
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Boks 4.1. Eksempler på koordinationstyper i EU, fortsat 
Politikom-
råde

Argument for
samarbejde

Koordinationsform Aktører Redskaber og
processer

Handelspoli-
tik

Fælles gode Centralisering:
Fælles politik (Kom-
missionen repræsen-
terer EU udadtil) 

Medlemslandene,
Kommissionen,
Ministerrådet, EF-
domstolen

Fælles ekstern 
repræsentation og 
fælles handelspolitik

Landbrugs-
politik

Fælles gode Centralisering:
Fælles politik (gen-
nemføres af Minister-
rådet, medlemslan-
dene og Kommissio-
nen)

Medlemslandene,
Kommissionen,
Ministerrådet, EF-
domstolen

Fælles markedsord-
ninger

Skattepolitik
(moms og
afgifter,
selskabsbe-
skatning,
rentebeskat-
ning)

Spillover-effekt:
Skattekonkurrence
(jf. kapitel 7)

Kombination af 
centralisering og 
koordination. Cen-
tralisering: Bindende
harmonisering (fælles 
minimumssatser og 
skattegrundlag).
Koordination: Poli-
tisk forpligtende 
koordination om 
fælles spilleregler og 
udveksling af infor-
mation

Ministerrådet,
Kommissionen,
medlemslandene

Lovgivning, politi-
ske aftaler

Beskæftigel-
sespolitikken

(strukturre-
former)

Spillover-effekt Svag koordination:
Henstillinger, ret-
ningslinjer og fælles 
mål, informationsud-
veksling, udpegning
af gode eksempler på 
vellykkede tiltag, 
gensidig overvågning
og kollegialt pres

Ministerrådet,
Kommissionen,
medlemslandene,
arbejdsmarkedets
parter

Beskæftigelsesret-
ningslinjerne (Lu-
xembourg-
processen), de 
overordnede øko-
nomisk-politiske
retningslinjer

Produkt- og
kapitalmar-
keder (struk-
turreformer)

Spillover-effekt Kombination af stærk
og svag koordination.

Stærk koordination:
Direktiver på diverse
områder

Svag koordination: 
Informationsudveks-
ling, udpegning af
gode eksempler på
vellykkede tiltag, 
retningslinjer, gensi-
dig overvågning

Medlemslandene,
Kommissionen,
Ministerrådet

Cardiff-processen

Kilde: DG ECFIN, OECD.
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4.3. Det nuværende samarbejde om den økonomiske politik 
Det centrale redskab i samarbejdet om den økonomiske politik i EU er de 
overordnede økonomisk-politiske retningslinjer. Disse retningslinjer er hidtil 
blevet udarbejdet årligt, men vil fremover, i overensstemmelse med den gene-
relle strømlining af de økonomisk-politiske processer, der blev vedtaget un-
der det danske formandskab, blive udarbejdet hvert tredje år. De overordne-
de retningslinjer giver anbefalinger til den økonomiske politik i EU generelt 
samt specifikke anbefalinger til de enkelte medlemslande.

Samarbejdet omfatter desuden en række yderligere instrumenter, der uddy-
ber samarbejdet på de enkelte politikområder. Et omfattende samarbejde om 
finanspolitik foregår således inden for rammerne af Stabilitets- og Vækstpag-
ten.

Samarbejdet om beskæftigelsespolitikken kaldes ”Luxembourg-processen”.
På dette område opstilles ligeledes retningslinjer – de såkaldte beskæftigelses-
retningslinjer – og der er mulighed for at give henstillinger til medlemslan-
dene. Disse er, som de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer, hidtil
blevet udarbejdet årligt, men vil fremover blive udarbejdet hvert tredje år.

Samarbejdet om reformer af markederne for varer og tjenester samt kapital
kaldes for ”Cardiff-processen” og benytter sig af gensidig overvågning og 
kollegialt pres for at opnå resultater. Et yderligere instrument i samarbejdet
om udviklingen af markederne for varer og tjenester er strategien for det 
indre marked, der udarbejdes for en 3-årig periode og årligt følges op af en
statusrapport om implementeringen.

Desuden finder en makroøkonomisk dialog sted mellem Ministerrådet, 
Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og arbejdsmarkedets parter i 
form af en uformel udveksling af synspunkter, den såkaldte ”Køln-proces”.
Dette er den mindst omfattende af samarbejdsprocesserne.

Samarbejdet forhandles og udvikles i samarbejde mellem de forskellige for-
mationer af Ministerrådet, dvs. Ministerrådet af finansministre (ECOFIN)
koordinerer de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer, Luxem-
bourg-processen koordineres af Ministerrådet af beskæftigelses- og socialmi-
nistre, og Cardiff-processen koordineres af ECOFIN og Ministerrådet af
erhvervsministre (Konkurrenceevnerådet).1 Sidstnævnte har ligeledes ansvaret
for strategien for det indre marked. De forskellige processer supplerer hinan-

1 Konkurrenceevnerådet blev etableret på Det Europæiske Råds møde i Sevilla i juni
2002.
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den og dækker tilsammen behovet for koordination af den økonomiske poli-
tik i EU. Processerne er centreret om det årlige forårstopmøde i Det Europæ-
iske Råd (DER), hvor der sættes fokus på økonomiske reformer, social sam-
hørighed og bæredygtig udvikling indenfor den såkaldte Lissabon-strategi.
Figur 4.1 giver et overblik over processerne i det økonomisk-politiske samar-
bejde.

Figur 4.1. Det økonomisk-politiske samarbejde i EU

Det overordnede mål
Bæredygtig vækst med stabile priser og et højt beskæftigelsesniveau

De overordnede økonomisk-politiske retningslinjer
•Generelle og landespecifikke anbefalinger
•Indarbejder og samordner centrale dele af de øvrige processer og Lissabon-strategien
•Årlig rapport om medlemslandenes gennemførelse af retningslinjerne

•Fælles rapport

•Rapporter fra Kommissionen 
og ECOFIN

•Beskæftigelses-
retningslinjer

•Nationale rapporter om 
produkt- og kapitalmarkeder

•Nationale handlings-
planer for beskæftigelse

•Overvågning•Overvågning

(Cardiff-processen)(Luxembourg-processen)

Produkt- og kapitalmarkederBeskæftigelse

Strukturpolitik

•Gensidig overvågning af finanspolitikken

•Proceduren om uforholdsmæssigt store 
budgetunderskud med henstillinger og 
muligheder for økonomiske sanktioner 
overfor eurolande

•Stabilitets- og konvergensprogrammer

•Advarsler (”early warning”) for at undgå 
uforholdsmæssigt store  underskud 

(Traktaten og Stabilitets- og Vækstpagten)

Finanspolitik

De overordnede økonomisk-politiske retningslinjer
De overordnede økonomisk-politiske retningslinjer er det samlende instru-
ment i det økonomisk-politiske samarbejde og har til formål at dække bredt
og sikre konsistens på tværs af alle de relevante politikområder, dvs. makro-
økonomisk politik og strukturpolitikkerne, herunder Lissabon-strategien. 

Det er vigtigt med et sådant overordnet instrument, da medlemslandenes
fælles mål kræver en bred økonomisk-politisk strategi. De forskellige øko-
nomiske politikker, dvs. finanspolitikken og strukturpolitikken, skal tilrette-
lægges i sammenhæng og trække i samme retning, og kan derfor ikke ses 
isoleret. Samtidig danner de økonomisk-politiske retningslinjer udgangs-
punkt for den efterfølgende vurdering af medlemslandenes gennemførelse af
den økonomiske politik i den fælles overvågningsprocedure.
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De overordnede retningslinjer er ikke retligt bindende. Retningslinjerne er
dog politisk forpligtende, og gennemførelsen hviler på frivillighed og kollegi-
alt pres.

Konkret udgøres de overordnede retningslinjer af et dokument, der redegør
for de kommende økonomisk-politiske udfordringer og indeholder retnings-
linjer i form af anbefalinger til den økonomiske politik, dels i form af en 
række generelle anbefalinger og dels i form af anbefalinger rettet specifikt til
hvert enkelt medlemsland. De generelle anbefalinger gælder som regel for
alle medlemslandene og angiver den overordnede kurs i den økonomiske
politik, som medlemslandene er enige om, idet der dog gives særskilte gene-
relle anbefalinger til eurolandene vedrørende finanspolitik.

Inden for de bredere rammer givet af de generelle retningslinjer sigter de 
landespecifikke retningslinjer på at identificere prioriteterne i den økonomi-
ske politik i de enkelte medlemslande under hensyntagen til medlemslande-
nes særlige forhold.

Indholdet af retningslinjerne har udviklet sig en del siden udgangspunktet i 
1993, i takt med at nye mål og politikområder er kommet til, og EU-
samarbejdets udfordringer har ændret sig. Der er f.eks. ikke samme fokus på
nominel konvergens og valutakursstabilitet som der var frem mod den tredje
fase af ØMU’ en, mens blandt andet finanspolitisk holdbarhed er oppriori-
teret, i lyset af den demografiske udvikling. Ligeledes er der kommet mere 
fokus på kapitalmarkederne. Der gives i dag anbefalinger inden for følgende
hovedområder:

Makroøkonomisk politik (penge- og finanspolitik, lønudvikling)
Strukturreformer (arbejds-, produkt- og kapitalmarkeder, iværksættervirk-
somhed, netværksindustrier, innovation, forskning og udvikling) 
Holdbarhed (holdbarhed af de offentlige finanser, pensioner, miljømæssig 
holdbarhed)

Boks 4.2 giver eksempler fra Kommissionens udkast til de overordnede øko-
nomisk-politiske retningslinjer 2003-05.
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Boks 4.2. Eksempler fra udkastet til retningslinjer 2003-05
Den 14. april 2003 offentliggjorde Kommissionen sit udkast til de overordnede øko-
nomisk-politiske retningslinjer for perioden 2003-05 i form af en henstilling til Mini-
sterrådet. Kommissionens udkast er udgangspunktet for ECOFIN’s vedtagelse senere i 
2003. Retningslinjerne skal vedtages med kvalificeret flertal i ECOFIN.

Under hovedoverskriften ”Økonomiske reformer for at øge EU’s vækstpotentiale”
foreslår Kommissionen en række generelle anbefalinger rettet mod at øge produktivite-
ten og beskæftigelsen i EU. Vedrørende den offentlige sektors rolle i den forbindelse
foreslår Kommissionen blandt andet, at medlemslandene anbefales at ”øge den offentli-
ge sektors bidrag til vækst ved … at øge effektiviteten af de offentlige udgifter, blandt andet 
ved at indføre mekanismer til at vurdere forholdet mellem offentlige midler og politiske mål
og til at hjælpe til at kontrollere udgifterne”.

Kommissionen har foreslået fire landespecifikke anbefalinger til Danmark. I overens-
stemmelse med den generelle anbefaling gengivet ovenfor foreslår Kommissionen
blandt andet, at Danmark anbefales at ”holde udgifterne under kontrol på alle regerings-
niveauer, således at de flerårige mål for realvæksten i det offentlige forbrug overholdes”.

Udover at søge at sikre konsistens i det økonomisk-politiske samarbejde er de 
overordnede retningslinjer desuden grundlaget for den årlige fælles overvåg-
ningsprocedure, der følger op på, om medlemslandenes økonomiske politik 
har været gennemført i overensstemmelse med anbefalingerne i de forrige
retningslinjer. Til det formål udarbejder Kommissionen hvert år den såkaldte
implementeringsrapport, der bagudskuende gør rede for gennemførelsen af 
de forrige overordnede retningslinjer i medlemslandene.

Som led i den fælles overvågningsprocedure kan ECOFIN, hvis et medlems-
lands økonomiske politik ikke har været gennemført i overensstemmelse med 
anbefalingerne i de overordnede retningslinjer, eller hvis der er risiko for, at
et medlemslands økonomiske politik bringer ØMU’ens virkemåde i fare, 
beslutte at rette en henstilling til medlemslandet og i givet fald beslutte, at 
henstillingen skal offentliggøres. Hverken de overordnede retningslinjer eller 
en henstilling er retligt bindende, men virker i kraft af politisk pres. Mulig-
heden har hidtil kun været benyttet en gang, da Irlands finanspolitik i febru-
ar 2001 blev vurderet til ikke at være i overensstemmelse med de to foregå-
ende års overordnede økonomisk-politiske retningslinjer, jf. boks 4.3. 
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Boks 4.3. Henstillingen til Irland 12. februar 2001
I de overordnede retningslinjer for 1999 og 2000 blev Irland anbefalet at være parat til 
at benytte budgetpolitikken for at dæmpe økonomien, hvis løninflationen vedblev at
tage til, da der var klare tegn på overophedning af økonomien og opadgående inflati-
onspres. I 2000 lød anbefalingen således ”at man allerede i 2000 er klar til at anvende 
budgetpolitikken til at sikre økonomisk stabilitet i betragtning af den betydelige overophed-
ning af økonomien; 2001-budgettet skal indrettes efter dette mål.”

I december 2000 fremlagde Irland et opdateret stabilitetsprogram med skøn for vækst 
og inflation på henholdsvis 10,7 og 5,5 pct. i 2000 og forventninger om vækst og 
inflation på henholdsvis 8,8 pct. og 4,5 pct. i 2001. Stabilitetsprogrammet præsente-
rede bl.a. skattelettelser for i alt 1,9 pct. af BNP og væsentligt øgede offentlige udgif-
ter.

I forbindelse med behandlingen af stabilitetsprogrammet på rådsmødet den 12. febru-
ar 2001 fandt ECOFIN i rådsudtalelsen om stabilitetsprogrammet, at budgettet for
2001 ville forstærke overophedning og det opadgående inflationære pres og at budget-
tet for 2001 derfor ikke var i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer. 
Samtidig vedtog ECOFIN at rette en henstilling til Irland med henblik på at bringe
den manglende overensstemmelse mellem den økonomiske politik i Irland og de over-
ordnede retningslinjer til ophør ved at gennemføre de nødvendige tiltag for at sikre, at 
det underliggende budgetoverskud ikke blev forringet i forhold til 2000.

Henstillingen blev fulgt op af en rapport fra Kommissionen senere på året om den
økonomiske og budgetmæssige udvikling i Irland i 2001. Rapporten blev drøftet i
ECOFIN på et rådsmøde den 6. november 2001, herunder rapportens konklusioner
om, at gennemførelsen af budgettet i 2001 delvist havde imødekommet henstillingen 
gennem bl.a. streng kontrol med de offentlige udgifter, samt at en række uventede
eksterne forhold, bl.a. krise i landbruget og nedgangen i verdensøkonomien, havde
haft en dæmpende virkning på økonomien og reduceret det inflationære pres. På
rådsmødet erklærede ECOFIN sig enig i rapportens vigtigste konklusioner, men un-
derstregede behovet for fortsat årvågenhed med hensyn til udviklingen i Irlands fi-
nanspolitik.

Udarbejdelsen af de økonomisk-politiske retningslinjer starter med, at ECO-
FIN drøfter indholdet i de kommende retningslinjer og udarbejder et oplæg 
med hovedemner til Det Europæiske Råds forårstopmøde i marts. Dette sker
på baggrund af bidrag fra Kommissionen og andre Ministerråd, herunder
afrapporteringer om gennemførelsen af de tidligere retningslinjer i form af
bl.a. Kommissionens implementeringsrapport og den årlige rapport om
strukturreformer i Cardiff-processen. 

Det Europæiske Råd har derefter på det årlige forårstopmøde en drøftelse af 
ECOFIN's oplæg med hovedemner samt bidrag fra andre Ministerråd. I
lyset af drøftelsen i Det Europæiske Råd udarbejder Kommissionen et udkast
til de overordnede retningslinjer i form af en henstilling, som fremsendes til
ECOFIN. I den afsluttende fase opnår man i ECOFIN politisk enighed om
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en endelig tekst, der forelægges for Det Europæiske Råd i juni, inden udka-
stet formelt vedtages af ECOFIN.

Samarbejdet om beskæftigelsespolitikken
Samarbejdet om beskæftigelsespolitikken i EU finder sted inden for ram-
merne af den europæiske beskæftigelsesstrategi, også kaldet Luxembourg-
processen. Formålet er at bidrage til at realisere tre overordnede målsætninger
om fuld beskæftigelse, kvalitet og produktivitet i arbejdet og et rummeligt 
arbejdsmarked gennem fastlæggelse af fælles mål, periodisk rapportering og 
gensidig overvågning samt udveksling af viden om gode eksempler på vellyk-
kede tiltag. 

Det vigtigste element i beskæftigelsesstrategien er beskæftigelsesretningslin-
jerne, som skal være i overensstemmelse med de overordnede økonomisk-
politiske retningslinjer.

Der er desuden mulighed for at give henstillinger til medlemslandene. Disse 
har dog en anden karakter end henstillinger givet i forbindelse med de over-
ordnede økonomisk-politiske retningslinjer og kan snarere sammenlignes
med de landespecifikke anbefalinger i de overordnede retningslinjer. Henstil-
lingerne gives samtidig med vedtagelsen af beskæftigelsesretningslinjerne, og
der er siden 2000 givet henstillinger til alle medlemslandene. Henstillingerne
har fremhævet områder, hvor der efter Kommissionens vurdering er særligt
behov for beskæftigelsespolitiske tiltag. Beskæftigelsesretningslinjerne og
henstillingerne er politisk forpligtende, men ikke retligt bindende. Gennem-
førelsen hviler på frivillighed og kollegialt pres.

Den årlige procedure indledes med, at Kommissionen i starten af året præ-
senterer et forslag til årets retningslinjer og specifikke landeanbefalinger. Da 
Kommissionens udkast til beskæftigelsesretningslinjer fremsættes i form af et 
forslag, kræver det enstemmighed i Ministerrådet at ændre Kommissionens
udkast, i modsætning til proceduren vedrørende de overordnede retningslin-
jer, hvor Kommissionens udkast har form af en henstilling og derfor kan
ændres i Ministerrådet ved kvalificeret flertal. Kommissionen har således en
stærkere position ved udarbejdelsen af beskæftigelsesretningslinjerne.

Kommissionens forslag drøftes i Ministerrådet samtidig med drøftelsen af
udkastet til de overordnede retningslinjer. Efter at der i Ministerrådet er
opnået politisk enighed om beskæftigelsesretningslinjerne, forelægges de for
Det Europæiske Råd i juni sammen med de overordnede økonomisk-
politiske retningslinjer. Efter Det Europæiske Råds godkendelse vedtages 
beskæftigelsesretningslinjerne endeligt med kvalificeret flertal i Ministerrådet. 
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På baggrund af beskæftigelsesretningslinjerne udarbejder medlemslandene
hvert år såkaldte ”nationale handlingsplaner for beskæftigelse”, hvor der re-
degøres for den nationale gennemførelse og strategi i beskæftigelsespolitikken
i forhold til de vedtagne retningslinjer. På baggrund af de nationale hand-
lingsplaner for beskæftigelse og efterfølgende landeeksaminationer udarbejder
Kommissionen årligt en fælles beskæftigelsesrapport, som giver dels et over-
blik over beskæftigelsessituationen i EU som helhed og dels en status for
gennemførelsen af beskæftigelsesretningslinjerne i medlemslandene.

Samarbejdet om produkt- og kapitalmarkeder
Den såkaldte Cardiff-proces sigter mod at forbedre produkt-, og kapitalmar-
kedernes virkemåde, herunder sammenhængen med den makroøkonomiske
politik gennem en frivillig proces baseret på gensidig overvågning, udveksling 
af gode eksempler på vellykkede tiltag og kollegialt pres. Der gives ikke selv-
stændige retningslinjer inden for Cardiff-processen, men Cardiff-processen
spiller en væsentlig rolle for anbefalingerne i de overordnede økonomisk-
politiske retningslinjer vedrørende især produkt- og kapitalmarkederne. 

Cardiff-processen stammer fra Det Europæiske Råds møde i Cardiff i maj 
1998, hvor man besluttede at styrke arbejdet med strukturreformer i EU
gennem indførelsen af en periodisk afrapportering om produkt- og kapital-
markederne. Hensigten var at fremskynde strukturreformer og dermed sikre
ØMU og det indre marked de bedst mulige betingelser. Samtidigt ønskede
man en stærkere kobling mellem reformer af kapital- og produktmarkederne 
og målsætningerne på politikområder som makroøkonomi, beskæftigelse og 
miljø. Den nye proces skulle endvidere understøtte arbejdet med de over-
ordnede økonomisk-politiske retningslinjer. 

Rapporteringssystemet består i, at medlemslandene i november hvert år ud-
arbejder rapporter om reformer på produkt- og kapitalmarkederne. Rappor-
terne indeholder en økonomisk vurdering af produkt- og kapitalmarkedernes
virkemåde, og der redegøres for planlagte og gennemførte reformer.

Kommissionen udarbejder herefter den såkaldte “Cardiff-rapport”, der med 
udgangspunkt i især landerapporterne samt Kommissionens egne analyser
behandler strukturreformer mere bredt. Cardiff-rapporten tjener to formål.
Dels er den et vigtigt input til udarbejdelsen af de kommende overordnede
økonomisk-politiske retningslinjer og Kommissionens implementeringsrap-
port for så vidt angår produkt- og kapitalmarkederne, og dels er den grund-
laget for en årlig rapport om strukturreformer fra ECOFIN.
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Den årlige rapport om strukturreformer dækker reformprocessen i bred for-
stand, dvs. gør status over de opnåede resultater, identificerer de kommende
udfordringer og fremhæver gode erfaringer inden for alle de strukturpolitiske 
områder, både produkt-, kapital- og arbejdsmarkederne og vidensøkonomi 
samt ser på sammenhængen med den makroøkonomiske politik. Derudover
tager rapporten særlige temaer op. Blandt andet har der i de senere år været
temaer om den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser, forskning og 
udvikling og miljøpolitik. Som led i udarbejdelsen af den årlige rapport om 
strukturreformer afholdes hvert år i januar landeeksaminationer, hvor hvert 
enkelt medlemsland eksamineres af de øvrige medlemslande, og hvor gode
eksempler på vellykkede tiltag udpeges. Rapporten drøftes efterfølgende i 
ECOFIN og Konkurrenceevnerådet, der inddrager den i forberedelsen af 
forårstopmødet i Det Europæiske Råd. 

Den makroøkonomiske dialog
De to hovedaktører i den makroøkonomiske politik er medlemslandene, der 
fastlægger finanspolitikken og den uafhængige centralbank ECB, der fastlæg-
ger pengepolitikken i eurolandene. Den makroøkonomiske dialog bringer
disse aktører, Kommissionen og arbejdsmarkedets parter sammen to gange
årligt til en uformel udveksling af synspunkter om den makroøkonomiske
politik og lønudviklingen. 

Den makroøkonomiske dialog blev indført ved Det Europæiske Råds møde i 
Køln i juni 1999 i den hensigt at skabe grundlaget for en uformel dialog
mellem deltagerne baseret på udveksling af information og synspunkter, som 
kan bidrage til at forbedre mulighederne for en ikke-inflationær vækst og en
høj beskæftigelse og tilskynde til adfærd, der kan understøtte stabiliteten af 
ØMU’en. Særligt giver den makroøkonomiske dialog mulighed for, at Den
Europæiske Centralbank i fortrolighed kan forklare sin politik overfor ar-
bejdsmarkedets parter.

Processernes virkemåde
Det økonomisk-politiske samarbejde udvikles løbende. For eksempel er an-
befalingerne i de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer i de seneste
år blevet mere konkrete og specifikke, og sidste år blev det besluttet at ændre 
procedurerne for at strømline samarbejdet og sætte øget fokus på gennemfø-
relse af retningslinjerne.

Frem til 2002 blev der hvert år udarbejdet helt nye overordnede økonomisk-
politiske retningslinjer og beskæftigelsesretningslinjer. Under det danske
formandskab blev det besluttet at strømline det økonomisk-politiske samar-
bejde gennem indførelsen af en ny treårig cyklus, så helt nye overordnede
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retningslinjer og beskæftigelsesretningslinjer, samt strategien for det indre
marked,  kun udarbejdes hvert tredje år, jf. figur 4.2. I de mellemliggende år 
skal eventuelle opdateringer af retningslinjerne være strengt begrænsede. Det
blev ligeledes besluttet, at Ministerrådet fremover skal sætte øget fokus på 
gennemførelsen af retningslinjerne. Hensigten med strømliningen af det
økonomisk-politiske samarbejde er at styrke sammenhængen og komplemen-
tariteten mellem de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer og be-
skæftigelsesretningslinjerne samt andre processer og initiativer. Desuden ville 
man undgå overlap og forøgelse af antallet af processer.

Strømliningen er ved at blive gennemført. Kommissionen har i år – som 
nævnt - udarbejdet udkast til de overordnede økonomisk-politiske retnings-
linjer og beskæftigelsesretningslinjerne, der dækker hele perioden 2003-05.

Det har været vigtigt at strømline og effektivisere det økonomisk-politiske
samarbejde, ikke mindst i lyset af udvidelsen. De nye medlemslande vil efter
en kort indfasning fuldt ud skulle deltage i det økonomisk-politiske samar-
bejde, jf. boks 4.4.

De forskellige processer har, ikke mindst gennem udveksling af viden om
gode eksempler på vellykkede tiltag, medvirket til en bred erkendelse af be-
hovet for strukturreformer og til øget enighed blandt EU’s medlemslande
om, hvilke typer af reformer, der er behov for. 

Det er dog vanskeligt at vurdere præcist, i hvilket omfang de forskellige pro-
cesser bidrager til at styrke gennemførelsen af strukturreformer i medlems-
landene. Reformbestræbelserne har varieret meget mellem medlemslandene 
på de forskellige områder, og der er ydermere store forskelle i medlemslande-
nes udgangspunkt. Hvor der er større enighed om, hvad der skal gøres, er 
enigheden mindre for så vidt angår tempoet i gennemførelsen af reformer.
Med hovedparten af strukturpolitikkerne under medlemslandenes kompe-
tence er det dog stadig primært fra medlemslandene selv, at ønsket om og 
gennemførelsen af strukturreformer skal komme. Det er også medlemslande-
ne selv, der bærer hovedparten af omkostningerne ved de manglende struk-
turreformer, f.eks. på beskæftigelsesområdet.

Der synes dog at være en klar tendens til mere fremdrift med reformer på
produkt- og kapitalmarkederne end på arbejdsmarkederne, jf. appendiks 4.2.
Især er der sket fremskridt med medlemslandenes gennemførelse af indre
markedsdirektiver, reduktion af statsstøtte, forenkling af lovgivningen, revi-
sion og modernisering af EU's udbudsregler og modernisering af EU's kon-
kurrencelovgivning samt EF-patentet. Der har været fremskridt med liberali-
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sering af netværksindustrier, hvor særligt telesektoren er blevet liberaliseret.
Der er sket en del fremskridt med liberalisering af bl.a. energisektoren, hvor
nyligt indgåede aftaler på EU-niveau må forventes at føre til yderligere libera-
lisering i de kommende år. På kapitalmarkederne er der sket store fremskridt 
med den finansielle handlingsplan. 

Det er derfor nødvendigt med fortsat fokus på strukturreformer i EU. En 
ambitiøs plan for strukturreformer blev igangsat på Det Europæiske Råds 
møde i Lissabon 2000 som led i den såkaldte Lissabon-strategi, som blandt 
andet har til formål afgørende at forbedre EU’s økonomiske vækstpotentiale
inden 2010.

Boks 4.4. De nye medlemslande og det økonomisk-politiske samarbejde 
Ved indtræden i EU træder de nye medlemslande ind i den økonomiske og monetære union
med dispensation, hvilket blandt andet indebærer, at de deltager i samarbejdet om den økono-
miske politik, men ikke deltager i euroen, jf. kapitel 5.

Kandidatlandene og de nye medlemslande har siden 2001 årligt udarbejdet økonomiske  før-
tiltrædelsesprogrammer som led i den finanspolitiske overvågning af landene. I før-
tiltrædelsesprogrammerne skitseres rammerne for den økonomiske politik på mellemlangt sigt, 
herunder finanspolitiske målsætninger og prioriteter for strukturreformer. De nye medlemslan-
de fremsender deres sidste før-tiltrædelsesprogram i 2003. For så vidt angår kandidatlandene
(Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet) vil de også fremover skulle fremsende før-tiltrædelses-
programmer.

Indfasningen af de nye medlemslande i det økonomisk-politiske samarbejde vil forløbe som 
følger:

De overordnede økonomisk-politiske retningslinjer: De nye medlemslande omfattes af de over-
ordnede økonomisk-politiske retningslinjer for første gang i 2004-opdateringen. De nye med-
lemslande indgår i den årlige implementeringsrapport første gang i januar 2005. 

Beskæftigelsesretningslinjerne: De nye medlemslande omfattes af beskæftigelsesretningslinjerne
for første gang i 2004-opdateringen og skal ligeledes inden oktober 2004 udarbejde deres første
nationale handlingsplan for beskæftigelse. De nye medlemslande indgår i den fælles beskæftigel-
sesrapport første gang i januar 2005. 

Det finanspolitiske samarbejde: Fra 1. marts 2004 ventes de nye medlemslande, som de nuvæ-
rende, halvårligt at fremsende indberetninger til Kommissionen om den offentlige saldo og
gæld. Første gang i maj 2004 har landene mulighed for at fremsende konvergensprogrammer.
Herefter skal de nye medlemslande årligt fremsende konvergensprogrammer, på lige fod med de
nuværende medlemslande, første gang inden den 1. december 2004. 

Cardiff-processen: De nye medlemslande kan på frivillig basis i 2003 udarbejde nationale rap-
porter om strukturreformer på produkt- og kapitalmarkederne. Det vil give mulighed for deres 
deltagelse i de årlige landeeksaminationer med henblik på forberedelsen af den årlige rapport om 
strukturreformer i 2004. Derefter skal de deltage fuldt ud i Cardiff-processen.
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4.4. Øget vægt på strukturreformer: Lissabon-strategien 
Det Europæiske Råd afholdt den 23.-24. marts 2000 et ekstraordinært møde
i Lissabon om beskæftigelse, økonomiske reformer og social samhørighed. På
mødet fastsatte EU’s stats- og regeringscheferne et overordnet mål for det
næste tiår om, at EU skal være ”den mest konkurrencedygtige og dynamiske
videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar økono-
misk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed”.

På det Europæiske Råds møde i Gøteborg 2001 tilføjede man miljøet som en 
tredje dimension i Lissabon-strategien som supplement til den sociale og 
økonomiske dimension. 

For at nå det overordnede mål blev man enige om en strategi, den såkaldte 
”Lissabon-strategi”, med en række konkrete målsætninger vedrørende blandt
andet beskæftigelsen, informationssamfundet, forskning og udvikling og 
innovation, miljø og det indre marked, herunder det finansielle indre mar-
ked, uddannelse og social beskyttelse.

Målsætningerne har karakter af mellem- eller langsigtede kvalitative og kvan-
titative mål og tidsfrister, jf. appendiks 4.1. Det er i høj grad op til medlems-
landene selv at vælge de midler, man ønsker at anvende for at realisere måle-
ne for så vidt angår målsætninger på de områder, hvor der ikke er fælles poli-
tik.

Samtidig blev det besluttet at give Det Europæiske Råd den koordinerende
rolle med at styre og overvåge gennemførelsen af strategien på årlige forårs-
topmøder, og at Kommissionen op til forårstopmøderne skal udarbejde en 
rapport, den såkaldte synteserapport, som skal gøre status over gennemførel-
sen af Lissabon-strategien. Desuden blev der givet mulighed for at udbrede
den såkaldte ”åbne koordinationsmetode”, som allerede havde været brugt
indenfor Luxembourg- og Cardiff-processerne, til en række nye politikområ-
der, såsom undervisning og socialpolitik.

Den åbne koordinationsmetode
Den åbne koordinationsmetode er et supplerende instrument til traditionel
EU-lovgivning, der giver mulighed for at kunne skabe fremgang på politik-
områder, der hører under national kompetence, men hvor der er et fælles 
ønske om øget politisk fokus. 

Den åbne koordinationsmetode indebærer opstilling af fælles mål og ret-
ningslinjer på EU-plan, mens gennemførelsen fastlægges på nationalt plan.
Det politiske ansvar for opnåelse af målene ligger på det nationale niveau og
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ikke på EU-niveau, og de fælles mål og retningslinjer er ikke retligt bindende
for de enkelte medlemslande.

Metoden består typisk af fire stadier: 
1. Fastsættelse på EU-niveau af fælles målsætninger (både kvalitative og

kvantitative), retningslinjer og tidsplaner.
2. Medlemslandenes gennemførelse af de fælles mål og retningslinjer i nati-

onale politikker og fastsættelse af specifikke mål på nationalt niveau. 
3. Opstilling af indikatorer og benchmarks med henblik på udveksling af

gode eksempler på vellykkede tiltag. 
4. Periodisk overvågning og evaluering. 

Der har været en tendens til at udbrede anvendelsen af den åbne koordinati-
onsmetode til områder, der allerede er dækket af de eksisterende processer, jf.
boks 4.5. Anvendelsen af den åbne koordinationsmetode på et politikområde 
kan være med til at skabe øget opmærksomhed og ikke mindst skabe ram-
merne for gensidig udveksling af erfaringer og gode eksempler på vellykkede
tiltag. Samtidig er der dog en fare for, at anvendelsen af den åbne koordina-
tionsmetode på et politikområde fører til nye unødvendige processer og øget
bureaukrati og dobbeltarbejde nationalt og i EU.

Det bør derfor så vidt muligt tilstræbes, at samarbejdet på politikområderne 
finder sted inden for de eksisterende processer, således at overlappende arbej-
de undgås. Således dækker Luxembourg-processen beskæftigelsespolitik og til 
en vis grad også socialpolitik, mens strukturpolitik i øvrigt i vidt omfang er 
dækket af Cardiff-processen. Den åbne koordinationsmetode kan til gengæld
med fordel benyttes som ramme for tidsmæssigt kortvarige benchmarking-
projekter inden for de eksisterende processer.
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Boks 4.5. Anvendelsen af den åbne koordinationsmetode
Den åbne koordinationsmetode er en fleksibel ramme for samarbejdet på en række
politikområder. Nedenfor gives eksempler på dens anvendelse. Endvidere nævnes andre
processer, der også dækker de nævnte områder. Alle de nævnte områder behandles helt 
eller delvist i de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer.

Anvendelser af den åbne
koordinationsmetode

Eksempler på elementer i 
anvendelsen

Øvrige processer på områ-
det

Informationspolitik (Lissa-
bon 2000)

e-Europe handlingsplan
gældende frem til 2005 
vedtaget på Det Europæiske 
Råds møde i Sevilla 2002. 
Årlig benchmarking og 
national afrapportering. 

Informationspolitik er en 
del af strukturpolitikken,
som dækkes af Cardiff-
processen.

Forsknings- og udviklings-
politik (Lissabon 2000, 
Barcelona 2002 og Bruxelles
2003)

Årlig innovationsmåltavle.
Forårstopmødet 2003 op-
fordrede til anvendelse af 
den åbne koordinationsme-
tode på tiltag til opfyldelse 
af målsætning om, at udgif-
ter til forskning og udvik-
ling skal nærme sig 3 pct. af 
BNP i 2010.

Forskning og udviklingspo-
litik er en del af strukturpo-
litikken, som dækkes af 
Cardiff-processen.

Uddannelsespolitik (Lissa-
bon 2000, Stockholm 2001,
Barcelona 2002)

Arbejdsprogram for mål-
sætninger på uddannelses-
området med retningslinjer 
for anvendelsen af den åbne 
koordinationsmetode ved-
taget på forårstopmødet
2002.

Benchmarks for uddannel-
sessystemet frem til 2010 
vedtaget i 2003.

Uddannelsespolitikken er 
en del af strukturpolitikken
og beskæftigelsespolitikken, 
som dækkes af Cardiff-
processen og Luxembourg-
processen.

Socialpolitik - bekæmpelse
af fattigdom og social 
udstødelse (Lissabon 2000)

Fælles mål fastsat i decem-
ber 2000 og revideret i 
december 2002.

Nationale handlingsplaner
hvert andet år (første gang 
2001), som skal indeholde 
nationale mål for bekæm-
pelse af fattigdom og social 
udstødelse. Indgår i udar-
bejdelsen af en fællesrapport
fra Ministerrådet og Kom-
missionen (2002).

Bekæmpelse af fattigdom og 
social udstødelse dækkes 
delvist af Luxembourg-
processen.
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Boks 4.5. Anvendelsen af den åbne koordinationsmetode, fortsat
Anvendelser af den åbne
koordinationsmetode

Eksempler på elementer i 
anvendelsen

Øvrige processer på områ-
det

Pensionsområdet - til-
strækkelige og holdbare 
pensioner (Stockholm
2001)

Nationale strategirapporter 
udarbejdet (2002). Indgik i 
udarbejdelsen af fællesrap-
port fra Ministerrådet og 
Kommissionen (2003). På
forårstopmødet 2003 op-
fordredes til fortsat anven-
delse af den åbne koordina-
tionsmetode.

Holdbarhed behandles i
stabilitets- og konvergens-
programmerne.  Tilbage-
trækningsspørgsmål be-
handles i Luxembourg-
processen.

Sundhedsområdet - sund-
hedsvæsen og ældrepleje
(Stockholm 2001)

Medlemslandene har besva-
ret spørgeskema (2002). 
Besvarelser indgik i udar-
bejdelsen af Kommissionens
udkast til fællesrapport fra 
Ministerrådet og Kommis-
sionen, der blev vedtaget i 
Ministerrådet i marts 2003.

Den offentlige sektors effek-
tivitet mere generelt dækkes 
af Cardiff-processen. 

Socialpolitik - ”making
work pay” 

Ikke igangsat. Området dækkes af Luxem-
bourg-processen.

Lissabon-strategien frem mod 2010
Lissabon-strategien og forårstopmøderne har medvirket til øget fokus på 
behovet for gennemførelse af omfattende strukturreformer, herunder marke-
der for varer og tjenester, beskæftigelse, miljø, socialpolitik, finansielle mar-
keder, forskning og udvikling etc. Det har styrket den strukturpolitiske di-
mension i de forskellige processer, blandt andet fordi målsætningerne fastlagt
på forårstopmøderne efterfølgende er indarbejdet i både beskæftigelsesret-
ningslinjerne og de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer. Lissa-
bon-strategien har desuden på det strukturpolitiske område suppleret de 
overordnede retningslinjer ved i højere grad at have en mere langsigtet hori-
sont.

Strategiens brede sigte har bevirket bred politisk tilslutning til målsætninger-
ne. Det brede sigte har på den anden side medført en fare for, at strategien
bliver for omfattende, med deraf følgende risiko for manglende sammen-
hæng mellem de forskellige politikområder. Det Europæiske Råd i Bruxelles
2003 besluttede, at Konkurrenceevnerådet skal øge konkurrenceevnen og 
væksten, idet såvel horisontale som sektorspecifikke spørgsmål regelmæssigt 
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skal tages op til nyvurdering inden for rammerne af en integreret strategi for 
konkurrenceevne og det indre marked. Dette arbejde bliver et supplement til 
den indsats, der gøres af ECOFIN for at sikre den faktiske gennemførelse af 
de økonomiske reformer. 

Et væsentligt element i Lissabon-strategien er fastsættelsen af mål på områ-
der, der hører under medlemslandenes kompetence. Mål kan bidrage til en 
udvikling i retning af det overordnede mål, men redskabet bør benyttes var-
somt. Især bør det undgås, at formuleringen af mål begrænser midlerne til 
rådighed i medlemslandene. Mål bør være formuleret på en sådan måde, at
ingen hensigtsmæssige midler udelukkes eller at særlige midler fremhæves.
Dette vil i øvrigt stride mod princippet om, at det er op til medlemslandene 
selv at vælge de midler, man ønsker at anvende for at realisere målene. Lige-
ledes risikerer et mål at føre til en for ensidig tilgang til en ofte mere kompli-
ceret problemstilling. Ikke mindst fordi det ikke er givet, at de samme midler 
er lige hensigtsmæssige i alle medlemslande, jf. afsnit 4.2. Det er også vigtigt,
at der forud for fastsættelsen af mål foretages en grundig analyse, som ude-
lukker, at eventuelle udgifter til gennemførelsen af målet ikke kunne have
været anvendt bedre på andre områder.

Ambitiøse – kvalitative eller kvantitative – mål for resultaterne på forskellige
områder kan medvirke til at øge det politiske fokus. Eksempler på sådanne 
kvantitative mål i Lissabon-strategien kan ses på beskæftigelsesområdet, hvor
øget beskæftigelse samlet set, herunder blandt kvinder, ældre og ved senere
tilbagetrækning, vil bidrage til EU’s overordnede mål om øget vækst og be-
skæftigelse.

Omvendt er grundige analyser nødvendige i forbindelse med overvejelser om 
kvantitative mål for anvendelsen af bestemte midler eller instrumenter på et 
område, idet sådanne ikke nødvendigvis – herunder som følge af forskelle 
mellem forholdene i medlemslandene - afspejler den bedst mulige måde at 
opnå resultater på. Det gælder særligt i forhold til mål, som er knyttet direkte
til anvendelse af flere ressourcer på et område, idet målsætninger om stigende 
offentlige udgifter sektor for sektor samlet set ikke er foreneligt med de lige-
ledes højt prioriterede mål om finanspolitisk holdbarhed og at undgå stigen-
de beskatning.

Med hensyn til forskning, udvikling og innovation er der gjort en undtagel-
se, idet Det Europæiske Råd på mødet i Barcelona, marts 2002, opstillede et 
mål om, at ”de samlede udgifter til forskning og udvikling og innovation i
EU bør øges, så de nærmer sig 3 pct. af BNP senest i 2010. To tredjedele af 
disse nye investeringer bør komme fra den private sektor”. Med dette mål
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ønsker man at sende et klart signal om at opprioritere området med henblik 
på forventelige bidrag til vækst og beskæftigelse.

Målet er ikke fastlagt med henblik på alene at opnå et øget ressourceforbrug
på området, men for at opnå en større forskningsindsats. De mulige midler
er endvidere langt fra begrænset til øgede offentlige udgifter, men også sik-
ring af mere forsknings- og innovationsdrivende rammevilkår for den private 
sektor, herunder større konkurrence mellem virksomhederne. Samtidigt er 
det mindst lige så væsentligt, at effektiviteten af udgifterne til området øges,
hvilket bl.a. OECD har fremhævet. Kommissionen har fremhævet det så-
kaldte ”europæiske paradoks”, dvs. at man i EU ikke synes at være lige så
effektiv med hensyn til omsætning af forskning af høj kvalitet til teknologi-
ske og kommercielle produkter som i eksempelvis USA. 

Den største udfordring i forhold til at øge forsknings- og udviklingsindsatsen
i EU er uden tvivl knyttet til den mulige tilgang af forskere. Målet om øget
ressourceanvendelse kræver ifølge Kommissionen en stigning i antallet af
forskningsmedarbejdere på ca. 1,2 mio., heraf ca. 700.000 flere forskere,
hvilket kan sammenlignes med et samlet antal forskere i de nuværende og 
nye medlemslande på ca. 1,6 mio. i 2000. Til sammenligning er den hidtil
største registrerede stigning i antal forskere 277.000 i USA i perioden 1981-
1991, mens EU i perioden 1991-99 øgede antallet af forskere med 172.000.
Det er således afgørende, at en udbygning af forskningen tilrettelægges, så
målet om en stigende indsats ikke realiseres alene ved et øget efterspørgsels-
pres, og dermed stigende lønninger, eller ved ordninger som motiveret af
offentlige tilskud mv. tilskynder virksomhederne til at omklassificere arbejds-
gange og rapportering med henblik på at registrere det størst mulige forbrug
af forskning og udvikling. 

Allerede på det første forårstopmøde i Lissabon 2000 blev fastsat en lang
række mål, som siden er blevet yderligere suppleret på forårstopmøderne i
Stockholm 2001, Barcelona 2002 og Bruxelles 2003. Uagtet hensigtsmæs-
sigheden af disse mål vurderet hver for sig, jf. ovenfor, risikerer man med for
mange nye mål at fjerne opmærksomheden fra gennemførelsen af strategien.
Siden Det Europæiske Råds forårstopmøde i Barcelona 2002 er fokus derfor
forsøgt drejet i retning af gennemførelse af strategien snarere end at udbygge
strategien yderligere. Allerede op til forårstopmødet i Barcelona fremhævede
Kommissionen i sin synteserapport problemerne med manglende fremdrift i
gennemførelsen af strategien, især på EU-niveau, og opfordrede til øget fokus
på gennemførelse. Ønsket slog dog ikke helt igennem, idet en række nye
målsætninger og mål blev fastlagt på forårstopmødet i Barcelona i en meget 
omfattende konklusionstekst. Først på forårstopmødet i Bruxelles 2003, hvor 
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fokus i høj grad var på medlemslandenes manglende gennemførelse af strate-
gien, skete der en opbremsning i antallet af nye tiltag og mål i strategien, og 
der var klarere fokus på manglende gennemførelse.

Der vil dog formentlig stadig fremover være et stærkt politisk pres for flere
målsætninger på særlige områder, og det er derfor endnu for tidligt at afgøre,
om der fremover alene vil være fokus på gennemførelse, eller om der blot er
tale om en midlertidig opbremsning i antallet af nye mål. Der er derfor be-
hov for fortsat opmærksomhed på at sikre, at der lægges øget vægt på gen-
nemførelse snarere end på opstilling af nye mål. 

En sådan udvikling er nødvendig, ikke mindst fordi det er meget tvivlsomt, 
om det hidtidige tempo i gennemførelsen af strategien er tilstrækkeligt, hvis
alle mål skal være gennemført som planlagt senest 2010. Det kan derfor blive 
nødvendigt med en nøjere politisk prioritering og bedre styring af Lissabon-
strategiens forskellige delelementer med henblik på at sikre, at de mest øn-
skelige og væsentlige reformtiltag gennemføres, under hensyntagen til gavnli-
ge virkninger på finanspolitisk holdbarhed, vækst og beskæftigelse. Gennem-
førelse af de elementer, som vil have den største effekt på vækst og beskæfti-
gelse inden for rammerne af finanspolitisk holdbarhed, vil frigøre ressourcer,
som vil kunne blive rettet mod de øvrige elementer i strategien. En sådan
prioritering kan derfor med fordel fremhæve de elementer, der vil være 
mindst udgiftskrævende og/eller have den største gavnlige virkning på vækst, 
beskæftigelse og de offentlige finanser på mellemlang sigt. Det vil ikke 
mindst skabe råderum til de resterende mere udgiftskrævende elementer.
Eksempelvis vil arbejdsmarkedsreformer og pensionsreformer kunne medvir-
ke til at skabe dette råderum.

Prioriteringen kunne i givet fald også indebære en nøjere konsekvensvurde-
ring af de foreslåede initiativer og mål, herunder de udgiftspolitiske, økono-
miske, sociale og miljømæssige virkninger i EU og i medlemslandene. Det
ville give mulighed for at afdække disse virkninger, herunder foretage en
”skyggeprisbetragtning” ved udgiftskrævende initiativer, dvs. undersøge
hvorvidt de samme ressourcer kunne have været anvendt med større virkning 
på et andet område, og hvordan eventuelle øgede offentlige udgifter i med-
lemslandene harmonerer med den ønskede fortsatte konsolidering af de of-
fentlige finanser.
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Appendiks 4.1 
Fremskridt med udvalgte målsæt-
ninger i Lissabon-strategien  

På de områder, der hører under medlemslandenes kompetence, indeholder Lis-
sabon-strategien både kvantitative og kvalitative målsætninger. Til målene er
knyttet tidsfrister for gennemførelsen. Hvor ikke andet fremgår, er målsætnin-
gerne fastsat for EU som helhed og ikke for hvert enkelt medlemsland. Søjlen
med status i EU viser i hvilket omfang EU på nuværende tidspunkt opfylder en
given målsætning. Søjlen med status i Danmark viser Danmarks bidrag til op-
fyldelsen af en given målsætning på nuværende tidspunkt.

En del målsætninger blev besluttet på Det Europæiske Råds møde i Lissabon i
marts 2000 og efterfølgende er yderligere målsætninger kommet til på møderne i 
Det Europæiske Råd i Stockholm i marts 2001, Gøteborg i juni 2001, Barcelona
i marts 2002 og Bruxelles i marts 2003.  

Boks 1. Udvalgte målsætninger i Lissabon-strategien
Mål Forårstopmøde Status i EU Status i Danmark

Beskæftigelse

En samlet beskæftigelsesfre-
kvens i EU på 70 pct. i 2010
(67 pct. i 2005)

Lissabon 2000
(Stockholm 2001)

64,1 pct. i 2001 76,2 pct. i 2001

Beskæftigelsesfrekvens i EU 
blandt kvinder på 60 pct. i 
2010 (57 pct. i 2005)

Lissabon 2000
(Stockholm 2001)

55,0 pct. i 2001 72,0 pct. i 2001

Beskæftigelsesfrekvens i EU 
blandt ældre (55-64-årige) på
50% i 2010

Stockholm 2001 38,8 pct. i 2001 58 pct. i 2001

En forøgelse af den faktiske 
gennemsnitlige tilbagetræk-
ningsalder i EU med 5 år inden 
udgangen af 2010 (fra 59,9 år i
2001)

Barcelona 2002 59,9 år i 2001 61,9 år i 2001
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Boks 1. Udvalgte målsætninger i Lissabon-strategien, fortsat
Mål Forårstopmøde Status i EU Status i Danmark

Beskæftigelse, fortsat

Børnepasningstilbud for mindst 
90 pct. af alle børn fra tre år til 
den skolepligtige alder og for 
mindst 33 pct. af børn under 
tre inden udgangen af 2010

Barcelona 2002 - Andel børn i børnepasning i 
2001:

½ – 2 år: 68 pct.
3-5 år: 93 pct.

Uddannelse, innovation og 
forskning

EU’s samlede investeringer i 
forskning og udvikling skal
nærme sig 3 pct. af BNP i 2010
- 2/3 af de nye investeringer
skal komme fra den private
sektor

Barcelona 2002 Samlede investerin-
ger 1,94 pct. i
2001, 66 pct. fra
den private sektor. 

Samlede investeringer 2,4
pct. i 2001, 70 pct. fra den
private sektor.

Alle skoler skal senest ved 
udgangen af 2001 være tilkob-
let internet

Lissabon 2000 84 pct. i 2001
(primært niveau)

90 pct. i 2001 (primært
niveau)

Alle fornødne lærere skal være
uddannet til at anvende inter-
net og multimedieressourcer i 
2003

Lissabon 2000 Uddannet til inter-
netundervisning: 36
pct. i 2001

Uddannet til inter-
netundervisning: 59 pct. i
2001

Investeringerne pr. indbygger i 
menneskelige ressourcer bør
øges betydeligt hvert år 

Lissabon 2000 Offentlige udgifter
til uddannelse: 4,94 
pct. af BNP i 2000

Offentlige udgifter til ud-
dannelse: 8,38 pct. af BNP i
2000

Social samhørighed

Halvering af antallet af 18-24-
årige, der kun har uddannelse 
på folkeskoleniveau, og som 
ikke er i gang med yderligere
uddannelse eller erhvervsud-
dannelse i 2010 (19,7 pct. i
2000)

Lissabon 2000 18,9 pct. i 2002 15,4 pct. i 2002

Indsats med henblik på inden
2010 at reducere antallet af 
mennesker, der risikerer fattig-
dom

Lissabon 2002 Andel, der risikerer
vedvarende fattig-
dom: 9 pct. i 1999

Andel, der risikerer vedva-
rende fattigdom: 5 pct. i 
1999

Økonomiske reformer

Fuld gennemførelse af hand-
lingsplanen for risikovillig
kapital inden udgangen af 2003
og den finansielle handlingsplan 
inden udgangen af 2005

Lissabon 2000 33 af de 42 oprin-
delige elementer i 
den finansielle 
handlingsplan
vedtaget

Danmark gennemfører 
løbende EU-lovgivning i 
national lovgivning 

En elektricitetssammenkobling
på mindst 10 pct. af medlems-
landenes installerede produkti-
onskapacitet senest i 2005

Barcelona 2002 - -
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Boks 1. Udvalgte målsætninger i Lissabon-strategien, fortsat
Mål Forårstopmøde Status i EU Status i Danmark

Økonomiske reformer, fortsat

Rådet og Europa-Parlamentet
skal så tidligt som muligt i
2002 vedtage de foreliggende 
forslag vedrørende sidste
stadium af åbningen af marke-
det for elektricitet og gas,
herunder frit valg af leverandør 
for alle europæ iske erhvervs-
kunder fra 2004 for elektricitet 
og gas. Dette vil svare til 
mindst 60 pct. af hele markedet 

Barcelona 2002 Enighed i novem-
ber 2002 om frit
valg af leverandør
på el- og gasmarke-
derne for erhvervs-
kunder fra 2004 og 
husholdninger fra
2007.

98,5 pct. af indre markeds-
direktiver skal være gennemført 
i national lovgivning inden 
forårstopmødet 2002

Stockholm 2001 97,6 pct. (maj 
2003)

99,4 pct., det højeste i EU 
(maj 2003)

Gennemførelsesmål på 100 pct.
inden forårstopmødet i 2003
for så vidt angår de direktiver,
der skulle have været gennem-
ført for mere end to år siden. 

Barcelona 2002 Kun Danmark, 
Finland, Portugal 
og Storbritannien 
har opfyldt dette 
mål (maj 2003)

Danmark opfylder målet

Medlemslandenes statsstøtte 
bør senest i 2003 udvise en 
nedadgående tendens i forhold 
til BNP under hensyn til 
nødvendigheden af i stedet at 
kanalisere støtten i retning af 
horisontale mål af fælles inte-
resse

Stockholm 2001,
Bruxelles 2003 

Samlet statsstøtte 
faldet fra 1,30 pct.
af BNP i 1997 til
0,99 pct. af BNP i 
2001. Andel til
horisontale mål 
(fraregnet landbrug,
fiskeri og transport)
steget fra 55 pct. i 
1997 til 71 pct. i
2001.

Samlet statsstøtte steget fra 
1,07 pct. af BNP i 1997 til
1,36 pct. af BNP i 2001.
Andel til horisontale mål 
(fraregnet landbrug, fiskeri
og transport) steget fra 88
pct. i 1997 til 97 pct. i 2001.
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Boks 1. Udvalgte målsætninger i Lissabon-strategien, fortsat
Mål Forårstopmøde Status i EU Status i Danmark 

Miljø 

Påviselige fremskridt senest i 
2005 hen imod at opfylde 
Kyoto-målene

Göteborg 2001 Reduceret 4 pct. i 
forhold til baseår 
(1990) 

Mål i perioden 
2008-2012 om 
reduktion på 8 pct. 

Reduceret 1 pct. i forhold til 
baseår (1990) 

Mål i perioden 2008-2012 
om reduktion på 21 pct. 

Fastsættelse af et vejledende 
mål for vedvarende energi for 
hele EU på 12 pct. af primær-
energibehovene og på 22 pct. af 
elektricitetsbehovene inden 
udgangen af 2010 og tilskyn-
delse til nationale mål 

Göteborg 2001, 
Bruxelles 2003 

Vedvarende energi 
udgør 6,0 pct. af 
bruttoenergibehovet 
(2000) og 14,7 
(2000) pct. af 
elektricitetsbehovet 

Vedvarende energi udgør 12 
pct. af bruttoenergiforbruget 
(2001) og 17 pct. af elektrici-
tetsbehovet (2001) 

Referencemål på 5,75 pct. for 
anvendelse af biobrændstoffer 
til transportformål inden 
udgangen af 2010 og fastsættel-
se af nationale vejledende mål

Bruxelles 2003  <0,5 pct. (2001) -

Kilde: Eurostat Structural Indicators, Kommissionen og egne beregninger.



Appendiks 4.2 – Fremskridt med gennemførelse af strukturreformer

Appendiks 4.2 
Fremskridt med gennemførelse af 
strukturreformer  
Både i Kommissionens implementeringsrapport vedrørende de overordnede
økonomisk-politiske retningslinjer og den årlige rapport om strukturreformer fra
ECOFIN redegøres for fremskridt med gennemførelsen af strukturreformer.
Boks 1 giver et overblik over fremskridtene på udvalgte områder på grundlag af
disse rapporter.
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Boks 1. Fremskridt med gennemførelse af strukturreformer på udvalgte områ-
der 1999-2002
År Produkt- og kapitalmarkeder

Gennemførelsen af 
indre markedsdi-
rektiver i national
lovgivning

Statsstøtte: Reduk-
tion og omlægning 
til horisontale mål

Styrket konkurrence-
lovgivning og konkur-
rencemyndigheder

Liberalisering af 
netværksindustrier
mhp. øget konkur-
rence

1999 Store fremskridt. 
Fra gennemsnitlig 
manglende gen-
nemførelse på 6,3 i 
1997 til 3,5 pct. i
1999.

Gode fremskridt. 
Statsstøttens andel 
af EU’s BNP faldt
fra 1,30 pct. i 1997
til 1,04 pct. af 
BNP i 1999. Andel 
af statsstøtte til 
horisontale mål 
(fraregnet land-
brug, fiskeri og
transport) steg fra 
55 pct. i 1997 til
67 pct. i 1999.

Gode fremskridt. Den
nationale konkurren-
celovgivning er blevet
strammet op og bragt
i overensstemmelse
med fællesskabsregler-
ne i de fleste med-
lemslande.

Store fremskridt 
med åbning af især
telemarkedet med 
prisfald og kvalitets-
forbedringer til
følge og ligeledes 
fremskridt på el-
markederne. Svage
fremskridt i på gas-,
post-, vand- og 
transportmarkeder-
ne.

2000 Yderligere frem-
skridt. Gennem-
snitlig manglende 
gennemførelse på
3,0 pct. i 2000.

Gode fremskridt. 
Statsstøttens andel 
af BNP faldt til 
1,00 pct. og andel
af statsstøtte til 
horisontale mål 
(fraregnet land-
brug, fiskeri og
transport) steg til
68 pct.

Gode fremskridt. I de
fleste medlemslande er 
konkurrencelovgiv-
ningen bragt i over-
ensstemmelse med 
fællesskabsreglerne og 
konkurrencemyndig-
hedernes beføjelser
øget.

Fremskridt med 
åbnet adgang til
faste net på tele-
markeder. Gode
fremskridt på el-
markeder. Få 
fremskridt i andre 
netværksindustrier.

2001 Yderligere frem-
skridt. Gennem-
snitlig manglende 
gennemførelse på
2,0 pct. i 2001.

Begrænsede frem-
skridt. Statsstøttens 
andel af BNP faldt 
til 0,99 pct., mens 
andel af statsstøtte 
til horisontale mål 
(fraregnet land-
brug, fiskeri og
transport) steg til
71 pct.

Visse fremskridt.
Tendens til mere 
uafhængige konkur-
rencemyndigheder, i 
højere grad horisontalt
organiseret snarere 
end sektoropdelt.

Øget konkurrence 
på telemarkeder, 
bortset fra adgang 
til faste net. Stor 
forskel mellem 
medlemslandene i 
fremskridt med el-
liberalisering. Aftale 
om liberalisering af 
postmarkedet
indgået.

2002 Ingen fremskridt. 
Gennemsnitlig
manglende gen-
nemførelse på 2,1
pct. i 2002.

- Visse fremskridt. De
fleste medlemslande
har gjort fremskridt, få 
medlemslande mang-
ler at få national 
lovgivning gennem-
ført.

Aftale indgået om 
liberalisering af gas-
og el-markeder, 
markedsåbning
2004 for erhverv og
2007 for hushold-
ninger.
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Boks 1. Fremskridt med gennemførelse af strukturreformer på udvalgte områ-
der 1999-2002, fortsat
År Produkt- og kapitalmarkeder

Privatisering af offentlige
virksomheder

Åbne op for offentlige
indkøb i EU-udbud 

Handlingsplanen for
finansielle tjenester
inden 2005

Skabelsen af
markeder for
risikovillig kapital
inden 2003

1999 Mindre fremskridt med
privatisering, især tele-,
luftfarts- og finansielle 
virksomheder.

Svage fremskridt. Of-
fentlige udbud udgør
1,81 pct. af BNP.

Gode fremskridt. Svage fremskridt. 

2000 Gradvis privatisering
fortsætter, især i medlems-
landene med traditionel 
høj grad af offentlig 
ejerskab.

Kun gradvise fremskridt
og få synlige tegn på
fremgang. Offentlige
udbud udgør 2,49 pct. af
BNP.

Gode fremskridt. 
Fremskridt på mange af 
de prioriterede områder. 

Gode fremskridt. 

2001 Begrænsede fremskridt 
med privatisering.

Svage fremskridt. Of-
fentlige udbud udgør
2,49 pct. af BNP.

Gode fremskridt. Vejen
banet for komitolo-
giproceduren på værdi-
papirmarkederne. 25 af
42 elementer af hand-
lingsplanen gennemført. 

Fremskridt med 
gennemførelse af 
lovgivningsmæssig
ramme. En række
medlemslande har
gennemført skatte-
foranstaltninger,
der fremmer 
markeder for 
risikovillig kapital. 

2002 Begrænsede fremskridt 
med privatisering.

Fremskridt med opnåelse 
af enighed
om moderniseringen af 
EU's udbudsregler

Gode fremskridt. 34 af 
42 elementer af hand-
lingsplanen gennemført. 

Fremskridt med 
gennemførelsen.
En række med-
lemslande har
gennemført skatte-
foranstaltninger,
der fremmer 
markeder for 
risikovillig kapital. 
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Boks 1. Fremskridt med gennemførelse af strukturreformer på udvalgte områ-
der 1999-2002, fortsat
År Arbejdsmarkeder

Overordnet: Øge beskæfti-
gelsen, især blandt ældre, og 
sænke arbejdsløsheden

Aktiv arbejdsmarkedspoli-
tik

Sikre at skatte- og overfør-
selssystemer støtter jobska-
belse og beskæftigelse

1999 Mindre fremskridt. Beskæf-
tigelsesfrekvensen steg fra 
60,7 pct. i 1997 til 62,4
pct. i 1999. Arbejdsløshe-
den faldt fra 10,0 pct. i 
1997 til 8,7 pct. i 1999. I 
en række medlemslande 
strukturelt fald. Betydeligt
mindre fremskridt på
arbejdsmarkeder end på
produktmarkeder.

Store fremskridt med
præventive tiltag mod især 
langtidsledighed og ung-
domsledighed i en række
medlemslande.

Et flertal af medlemslande
har reduceret indkomst-
skatter, især på lave ind-
komster. Samlet indkomst-
skat (inkl. arbejdsgiverbi-
drag) på bruttoløn for lav 
indkomst (2/3 af gennem-
snitsindkomst) faldet fra 
40,8 pct. i 1997 til 39,1
pct. i 1999. Beskedne og
spredte reformer af overfør-
selssystemer i de fleste 
medlemslande.

2000 Mindre fremskridt. Beskæf-
tigelsesfrekvensen steg til 
63,4 pct. og arbejdsløshed
faldt til 7,8 pct. i 2000.

Overordnet har flertallet af 
medlemslande ikke indført 
reformer, der vil være
nødvendige for permanente 
forbedringer på arbejds-
markedet.

Pæn fremgang. Der er i 2000 kun sket
større reformer i begrænset
omfang. Samlet indkomst-
skat (inkl. arbejdsgiverbi-
drag) på bruttoløn for lav 
indkomst (2/3 af gennem-
snitsindkomst) faldet til 
38,6 pct. i 2000.

2001 Begrænsede fremskridt. 
Beskæftigelsesfrekvensen
steg til 64,1 pct. i 2001 og
arbejdsløsheden faldt til 
7,3. Aftagende hastighed
med strukturreformer.

Der synes stor forskel på 
effektiviteten af de aktive
politikker mellem med-
lemslandene. Kun få 
medlemslande har indført 
evalueringer af de aktive
foranstaltninger.

Samlet indkomstskat (inkl. 
arbejdsgiverbidrag) på
bruttoløn for lav indkomst
(2/3 af gennemsnitsind-
komst) faldet til 37,7 pct.
Der synes at være en del 
modstand mod at supplere
skattereformer med refor-
mer af overførselssystemer.

2002 Stagnation i beskæftigelsen
forventes og arbejdsløshe-
den skønnes steget til 7,6
pct. Endnu ikke gennem-
gribende reformer rettet 
mod at fastholde ældre på
arbejdsmarkedet.

Kontrollen med effektivite-
ten af aktive arbejdsmar-
kedspolitikker er fortsat
utilstrækkelig.

Der kunne med fordel gives
samme opmærksomhed til 
reformer af overførselssy-
stemer som til skatterefor-
mer.

Kilde: Kommissionen  og EPC, (2000, 2001, 2002, 2003).

Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU  Juni 2003 115
 





Kapitel 5 – Økonomiske gevinster og udfordringer ved udvidelsen 

5. Økonomiske gevinster og  
udfordringer ved udvidelsen  

5.1. Indledning 
Udvidelsen af EU i 2004 er af markant større omfang og har større implika-
tioner end tidligere udvidelser. Ikke før i fællesskabets historie er så mange
lande med så mange indbyggere blevet optaget samtidigt, og ikke før har der 
været så stor forskel i levestandard mellem nye og gamle EU-lande, jf. afsnit
5.2. Desuden er udvidelsen, efterfulgt af Tysklands genforening, det største 
fremskridt mod en samling af det Europa, hvis deling blev resultatet af 2.
Verdenskrig.

De to største økonomisk-politiske udfordringer knytter sig på kortere sigt til 
inddragelse af de nye EU-lande i det økonomiske og monetære samarbejde i 
EU og på længere sigt til at løfte levestandarden i de nye EU-lande. 

Ved medlemskab af EU træder de nye EU-lande ind i den økonomiske og 
monetære union med dispensation, hvilket blandt andet indebærer, at de
deltager i samarbejdet om den økonomiske politik, men ikke deltager i euro-
en, jf. afsnit 5.3.

Blandt andet som følge af risikoen for valutaspekulation bør der føres og 
fastholdes en stabilitetsorienteret økonomisk politik ved indtræden i valuta-
samarbejdet ERM II – et krav for senere medlemskab af euroen – med hen-
blik på at opnå en stabil valutakurs overfor euroen. Fraværet af valutakurs-
usikkerhed ved euromedlemskab vil tilskynde landene til at arbejde for en så 
hurtig overgang til euromedlemskab som muligt.

For at blive medlem af euroen skal de nye EU-lande opfylde konvergenskri-
terierne. Landene har de senere år nærmet sig EU-gennemsnittet for så vidt
angår inflation og renteniveau, mens både den offentlige budgetsaldo og 
gæld i gennemsnit er steget i de nye EU-lande.
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Udvidelsen vurderes at give anledning til økonomiske gevinster, især i de nye
EU-lande, men også i de nuværende, herunder Danmark. Gevinsterne for de
nye EU-lande kan blive betydelige, mens de økonomiske effekter i de eksiste-
rende EU-lande nok er positive, men sandsynligvis begrænsede, jf. afsnit 5.4.
Dette skyldes blandt andet, at samhandlen med EU15 betyder meget mere
for de nye EU-lande end omvendt, og at konkurrencepresset fra de nuværen-
de EU-lande – afledt af deltagelsen i det indre marked – vil fremskynde en
effektiviseringsproces og dermed øge produktiviteten. Samtidig vil de nye 
EU-lande få gavn af overførsler via EU’s strukturfonde. Nogle af fordelene
ved udvidelsen – eller rettere forøget integration – er allerede indtruffet som
følge af indgåelse af handelsaftaler og heraf følgende handel og udenlandske
investeringer i de nye EU-lande.

Væksten i de kommende år kan blive betydeligt højere i de nye EU-lande
end i de nuværende. Dette skyldes, at de nye EU-lande i høj grad har mulig-
hed for at importere eksisterende teknologi fra det øvrige EU og andre mere
velstående lande, jf. afsnit 5.5. 

Højere vækstrater kommer imidlertid ikke af sig selv. Blandt andet er en
styrket konkurrencepolitik, bedre offentlig regulering og adgang til risikovil-
lig kapital vigtig for at øge produktiviteten. For at løfte indbyggernes leve-
standard op i nærheden af EU’s gennemsnit er det dog ikke tilstrækkeligt at
øge produktiviteten. Succesfuld gennemførsel af arbejdsmarkeds- og skattere-
former er også nødvendig for at løfte niveauet for beskæftigelsen, som i de
fleste nye EU-lande er lavere end i EU15. 

På nogle områder står de nye EU-lande relativt godt. I forhold til deres leve-
standard har de en ganske veluddannet arbejdsstyrke, hvilket er centralt for 
hurtig vidensoverførsel.
 
5.2. Hovedtræk om udvidelsen og de nye EU-landes real-

økonomiske stilling 
På Det Europæiske Råds møde i København den 13. december 2002 lykke-
des det at afslutte udvidelsesforhandlinger med 10 af de 13 kandidatlande –
de fem centraleuropæiske lande Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet og Slove-
nien, de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen, og endelig Malta og 
Cypern. Efter ratifikation af tiltrædelsestraktaten vil landene blive medlem-
mer af EU fra 1. maj 2004.1 Fokus i dette kapitel vil være på disse 10 lande.2

1 Ved redaktionens afslutning har syv af de ti lande afholdt folkeafstemninger, som alle 
er endt med et ja til medlemskab. Estland, Letland og Cypern ventes at tiltræde trakta-
ten til efteråret. 
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Udvidelsen er omfattende i forhold til tidligere udvidelser. Således medfører
udvidelsen med de 10 lande omkring 75 mio. nye EU-borgere og 9 nye 
sprog,3 jf. figur 5.1a. Samtidig ligger de nye EU-landes gennemsnitlige leve-
standard, målt ved BNP pr. indbygger, kun på omkring halvdelen af EU15’s
gennemsnit, jf. figur 5.1b. Dette er klart lavere end ved tidligere udvidelser.
Således vil de nye medlemslande kun komme til at udgøre lidt over 8 pct. af 
det samlede EU’s økonomi efter udvidelsen, jf. appendiks 5.1.4

Både befolkningsmæssigt og økonomisk vejer de tre centraleuropæiske lande
Polen, Tjekkiet og Ungarn med omkring 59 mio. indbyggere tungest, hvor 
alene Polen med sine 39 mio. indbyggere bidrager med lidt over halvdelen af
de nye EU-borgere. Modsat rummer de tre baltiske lande, som handelsmæs-
sigt, politisk og kulturelt også er interessante for Danmark, kun tilsammen
omkring 7 mio. indbyggere, jf. appendiks 5.1. 

Figur 5.1a. Antal nye lande, personer og 
sprog ved EU’s udvidelser

Figur 5.1b. Relativ indkomst og befolk-
ning ved EU’s udvidelser
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Anm.: EF (nu EU) blev grundlagt i 1957 af Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgi-
en og Luxembourg. I 1973 blev UK, Danmark og Irland optaget. I 1981 Græ-
kenland, i 1986 Spanien og Portugal, og endelig i 1995 blev Sverige, Finland og 
Østrig optaget. 

Kilde: Eurostat, OECD og egne beregninger.

Udviklingen fra 1989 til nu i korte træk
Den gennemgribende omstilling fra planøkonomi efter Murens fald i 1989 
medførte de første år deciderede fald i det målte BNP.5 I det gennemsnitlige

2 Herefter benævnt AC10. De tre resterende kandidatlande, som ikke vil blive berørt 
yderligere, er Rumænien, Bulgarien og Tyrkiet.
3 På Cypern (den græsk-cypriotiske del) tales græsk. 
4 BNP er købekraftskorrigeret. Gøres dette ikke, bliver tallet i underkanten af 5 pct.
5 Endvidere var de central- og østeuropæiske lande i perioden med planøkonomi vel-
standsmæssigt sakket bagud i forhold til Vesteuropa. To af de nye EU-lande – Malta og
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centraleuropæiske land faldt BNP pr. indbygger omkring 17 pct. fra 1989 og 
frem til 1992, mens BNP pr. indbygger i de baltiske lande faldt 35 pct. i
perioden 1991 til 1994,6 jf. figur 5.2a. For Polens vedkommende kom lav-
punktet allerede i 1991, hvor BNP pr. indbygger var faldet med omkring 18 
pct. Det er dog væsentligt at bemærke, at opgørelse af BNP i perioden med
planøkonomi er overordentlig vanskelig, og i de tidligere sovjetstater – de
baltiske lande – kan opgørelsen ikke regnes som pålidelig. Endvidere var 
produktionen ikke efterspørgselsdrevet, og varerne var dermed sandsynligvis
af ringere kvalitet. Derfor var værdien af produktionen formodentlig over-
vurderet, hvilket forklarer noget af det store fald. 

Figur 5.2a. Realt BNP pr. indbygger Figur 5.2b. Produktivitet (realt BNP pr. 
beskæftiget
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Anm.: BNP er ikke købekraftskorrigeret. CE5 er Polen, Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet og 
Slovenien. BAL er de tre baltiske lande. 

Kilde: FN (2003) og Eurostat.

Efter de mest vidtgående omstillinger var tilendebragt, har de nye EU-lande i 
gennemsnit haft relativt høje vækstrater – noget over gennemsnittet i EU15 
– og højest i de baltiske lande, hvor nedgangen i starten af 1990’erne var
størst. Væksten har dog ikke været stærkere end, at det først var i 1997, at 
BNP pr. indbygger i det gennemsnitlige centraleuropæiske land var tilbage
på 1989-niveau. Kun Polen er samlet set siden 1989 – målt på realt BNP – 
vokset hurtigere end EU15. Set i forhold til EU15 ligger det gennemsnitlige
centraleuropæiske land i 2002 dog kun 5 pct. lavere, end det gjorde i 1989. 7

Cypern – er ikke tidligere planøkonomier og var således ikke specielt påvirket af Murens 
fald.
6 De tre baltiske lande genvandt først deres selvstændighed i 1991.
7 Såfremt der købekraftskorrigeres, har der set over hele perioden siden 1989 været en –
dog lille – indsnævring af indkomstforskelle mellem det gennemsnitlige centraleuropæi-
ske land og EU15. Årsagen er, at alle landenes valutaer har oplevet en real appreciering 
overfor de vesteuropæiske valutaer, specifikt euroen.
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Det er gået betydeligt bedre, når der ses på produktiviteten (BNP pr. beskæf-
tiget), jf. figur 5.2b. For de centraleuropæiske lande gav omstillingen i starten 
af 1990’erne kun anledning til et gennemsnitligt fald i produktiviteten på 
omtrent 7 pct. Dermed slog produktionsfaldet i starten af 1990’erne primært 
ud i stigende arbejdsløshed, hvilket blev konsekvensen af, at nye arbejdsplad-
ser ikke kunne skyde op i samme hast, som gamle blev nedlagt. Med undta-
gelse af de baltiske lande har alle de nye EU-lande samlet set gennem
1990’erne haft højere produktivitetsstigninger end EU15.

De senere år – siden 1995 – har væksten taget fart og dermed har de nye EU-
lande i gennemsnit i denne periode hentet ind på EU15, både målt ved BNP 
pr. indbygger og BNP pr. beskæftiget, jf. afsnit 5.4. Denne mervækst – som 
dog ikke kan ses uafhængigt af tilbageslaget i starten af 1990’erne og dermed
et opsparet potentiale for indhentning – har i høj grad været forårsaget af
udenlandske investeringer, som igen er gjort mulig ved indførelsen af mar-
kedsøkonomi.

Selvom de nye EU-lande i gennemsnit har haft høje vækstrater de senere år,
er der stadig en betydelig forskel i velstand mellem de nye medlemmer og de 
nuværende. Således lå de nye EU-landes BNP pr. indbygger i 2002 i gen-
nemsnit på lidt under 47 pct. af EU-gennemsnittet mod ca. 41 pct. i 1995,
jf. figur 5.3a. De bedst stillede af de nye EU-lande – Cypern og Slovenien –
ligger med henholdsvis 73 og 74 pct. over de dårligst stillede af de nuværen-
de EU-lande – Grækenland og Portugal. Kun for Tjekkiet gælder det, at 
landet i 2002 ligger længere fra EU-gennemsnittet end i 1995. 

Idet produktiviteten er vokset hurtigere end BNP pr. indbygger, ligger de
nye EU-lande relativt højere målt på denne parameter. Produktiviteten lå i
2002 på 53 pct. af EU-gennemsnittet mod ca. 43 pct. i 1995, jf. figur 5.3b.
F.eks. ligger produktiviteten i et land som Polen på omkring 51 pct. af EU-
gennemsnittet, mens BNP pr. indbygger kun ligger på 41 pct. af EU-
gennemsnittet. Stigningen i produktiviteten siden 1995 har ligeledes været 
betydeligt højere. 
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Figur 5.3a. BNP pr. indbygger i 1995 og 
2002 (EU15=100)

Figur 5.3b. Produktivitet (BNP pr. be-
skæftiget) i 1995 og 2002 (EU15=100) 
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Anm.: BNP er købekraftskorrigeret. De medtagne lande er de ti nye EU-lande, de tre
nuværende EU-lande med indkomstniveau nærmest de nye og Danmark. For 
Cypern findes data for 1995, men disse er ikke sammenlignelige med 2002. For 
Malta er der anvendt tal for 1999 i stedet for 2002.

Kilde: Eurostat.

Allerede indtruffen integration mellem de nye EU-lande og EU15
Integrationsprocessen startede over 10 år før selve udvidelsen blev en realitet.
Således fik de første centraleuropæiske lande ikke lang tid efter Murens fald
tilbudt associeringsaftaler med EU, de såkaldte Europa-aftaler.

På Det Europæiske Råds møde i København i juni 1993 blev udvidelsespro-
cessen indledt med stats- og regeringschefernes vedtagelse af de såkaldte Kø-
benhavnskriterier.8 Herefter styrkedes integrationsprocessen blandt andet ved 
udbygning af Europa-aftalerne. Disse aftaler indebar, foruden associering
med EU, en gradvis økonomisk integration og finansiel bistand. Efter at
landene havde søgt om optagelse (med undtagelse af Malta og Cypern skete 
dette løbende fra 1994 til 1996) fik bistanden i høj grad karakter af at være 
forberedelse af EU-medlemskab.

Den økonomiske del af aftalerne var især handelsorienteret – frihandel for 
industrivarer (asymmetrisk fjernelse af told fra og med 1997) og fjernelse af
barrierer for handel med tjenesteydelser. Landbrugsvarer blev ikke inkluderet

8 Disse kriterier skulle de daværende kandidatlande opfylde for at blive medlemmer af 
EU. Kriterierne er inddelt i tre: De politiske (sikring af menneskerettigheder og beskyt-
telsen af mindretal), de økonomiske (fungerende markedsøkonomi og evne til at klare
konkurrencepresset og de øvrige markedskræfter i EU) og de institutionelle (acceptere 
EU’s samlede regelsæt (acquis communautaire) og tilslutte sig EU’s endelige mål – poli-
tisk og økonomisk union).
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i frihandelsområdet, dog blev EU’s toldsatser på landbrugsvarer fra de nye
EU-lande i nogen grad reduceret gennem 1990’erne.9 Således er der et po-
tentiale for yderligere handelsmæssig integration, jf. afsnit 5.4. 

Handelsaftalerne medførte markant forøget handel mellem de nye EU-lande 
og de nuværende, hvilket i sig selv bidrog væsentligt til den høje vækst de
fleste af de nye EU-lande oplevede i sidste halvdel af 1990’erne. Endvidere
medførte handelsliberaliseringerne store udenlandske investeringer i produk-
tion i landene, hvor en del af de producerede varer herefter blev eksporteret
til EU. Således er handlen mellem det gennemsnitlige nye EU-land og EU15
fra 1995 til 2000 steget, svarende til at omkring 62 pct. af de nye EU-landes
handel foretages med EU15. Endvidere er andelen af udenlandske investe-
ringer, som stammer fra EU15, steget til omkring 82 pct., jf. tabel 5.1.

Tabel 5.1. Handels- og investeringsmæssig integration mellem de nuvæ-
rende og nye EU-lande

Handel med EU15,
andel af total handel1)

FDI2) fra EU15,
andel af total FDI 

1995 2000 1995-1996
gennemsnit

2000-2001
gennemsnit3)

--------------------------------- Pct. -------------------------------------
Cypern................ 42,5 55,0 - 39,0
Tjekkiet .............. 48,3 65,2 - 50,8
Estland................ 59,9 68,5 52,7 51,0
Ungarn ............... 51,7 66,3 69,7 -
Letland ............... 46,4 56,9 73,1 43,6
Litauen ............... 36,1 46,4 10,5 -
Malta .................. 71,8 49,3 - 10,7
Polen .................. 65,0 64,6 56,4 95,3
Slovakiet ............. 31,1 53,9 37,3 79,3
Slovenien ............ 60,4 66,0 83,9 -
AC10.................. 54,3 62,2 65,54) 82,14)

Danmark ............ 69,1 67,8 73,5 59,9

1) Beregnet som gennemsnittet af de tilsvarende import- og eksportandele. 
2) Udenlandske investeringer.
3) For Danmark, Cypern og Malta mangler data for et af de årene. 
4) Baseret på de lande, hvor der er tal. 
Kilde: Eurostat og Danmarks Statistik. 

9  Der er dog gennem de sidste år indgået aftaler om liberalisering af handel med land-
brugsvarer (de såkaldte dobbelt nul aftaler) og på det seneste tillige aftaler om liberalise-
ring af handel med forarbejdede landbrugsvarer.
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Vandringen fra Øst mod Vest har gennem 1990’erne været beskeden, hvilket
i nogen grad skyldes, at der er lovmæssige begrænsninger for indvandring fra
de nye EU-lande. Således havde indvandringen fra de nye EU-lande til EU15
fra 1990 til 1997 samlet set en størrelse svarende til 0,3 pct. af befolkningen i
EU15. Idet nogle udvandrede igen, udgjorde antallet af indvandrere fra de 
nye EU-lande i 1998 dog kun 0,2 pct. af befolkningen. De fleste – 80 pct. – 
bor i Tyskland eller Østrig. I Danmark udgør antallet af indvandrere fra de 
nye EU-lande 0,3 pct. af befolkningen.

5.3. De nye EU-lande i den økonomiske og monetære union 
Når de nye EU-lande bliver medlemmer af EU, træder de ind i den økono-
miske og monetære union med dispensation.10 Dette indebærer, at landene –
ligesom Danmark – deltager i samarbejdet om den økonomiske politik, her-
under de overordnede økonomisk-politiske retningslinier og Stabilitets- og
Vækstpagten, men at de ikke deltager i euroen og den fælles penge- og valu-
takurspolitik. Lande med dispensation kan ikke pålægges økonomiske sank-
tioner under Stabilitets- og Vækstpagten, men alene henstillinger. Endvidere
er landenes centralbanker ikke repræsenteret i det besluttende organ i Den 
Europæiske Centralbank (ECB), Styrelsesrådet.11

Efter indtræden i EU næste år kan de nye medlemslande føre den valuta-
kurspolitik, de ønsker i tiden frem til deltagelse i valutasamarbejdet ERM II. 
De skal derfor i første omgang tage stilling til om og i givet fald hvor længe,
de vil stå uden for ERM II. Det andet trin består af indtræden i ERM II 
(fortsat med dispensation), mens det tredje trin består af deltagelse i euroen 
(ophævelse af dispensationen).

De nye EU-landes deltagelse i ERM II
De nye medlemslande kan på et hvilket som helst tidspunkt efter optagelse i
EU ansøge om at blive medlem af ERM II. ERM II-medlemskabet indebæ-
rer, at landene binder deres valuta til en stabil men justerbar centralkurs
overfor euroen med et standardudsvingsbånd på 15 pct. omkring central-
kursen. ERM II-lande kan efter særlig aftale med ECB og eurolandene få et 
snævrere udsvingsbånd.12

10 Bestemmelserne for lande med dispensation er opført i artikel 122 i Traktaten Om 
Oprettelse Af Det Europæiske Fællesskab (EF-Traktaten).
11 De nye EU-landes dispensation svarer således til den danske position som følge af det 
såkaldte euro-forbehold. 
12 Den danske krones udsvingsbånd er på 2,25 pct. omkring centralkursen. Kronen er
på nuværende tidspunkt den eneste valuta knyttet til euroen i ERM II.
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Medlemskab af ERM II indebærer krav til landenes valutakursregimer, idet 
Ministerrådet for finansministre (ECOFIN) i november 2000 og igen i april
2003 har defineret flydende kurser, regimer med styret flydning uden fælles
bestemt centralkurs, crawling pegs, tilknytning til andre valutaer end euroen 
og ensidig brug af euroen som ”national” valuta som værende uforenelige 
med ERM II-medlemskab.13 Lande med valutakursregimer, der er uforeneli-
ge med ERM II-medlemskab skal ændre disse inden indtræden i ERM II, jf.
tabel 5.2. Hvorvidt lande med et currency-board kan deltage i ERM II skal 
ifølge ECOFIN vurderes tilfælde for tilfælde.14

Tabel 5.2. De nye EU-landes valutakursregimer
Land Valutakursregime Valuta Regime for-

eneligt med 
ERM II1)

Cypern Tilknytning til euro med udsvingsbånd på 
15 pct. 

Cypriotisk
pund

Ja

Ungarn Tilknytning til euro med udsvingsbånd på 
15 pct. 

Forint Ja

Estland Currency-board med tilknytning til euro Kroon Skal vurderes 
Litauen Currency-board med tilknytning til euro Litas Skal vurderes 
Malta Tilknytning til en kurv (euro, pund, dollar) 

med udsvingsbånd på 0,25 pct. 
Lira Nej

Letland Tilknytning til SDR med udsvingsbånd på 
1 pct. 

Lats Nej

Slovakiet Styret flydning Koruna Nej
Slovenien Styret flydning Tolar Nej
Tjekkiet Fri flydning Koruna Nej
Polen Fri flydning Zloty Nej

1) Egen foreløbige vurdering baseret på ECOFIN (2000).
Kilde: ECB (2003).

Fire landes valutakursregime vurderes her at være foreneligt med ERM II-
medlemskab (Cypern, Ungarn, Estland og Litauen). Flere af landene har
som mål at kvalificere sig til ERM II- og euromedlemskab så hurtigt som 
muligt efter EU-medlemskab (herunder Cypern, Estland, Slovakiet, Sloveni-
en, Ungarn, Polen og Malta).

13 ECOFIN (2000).
14 Under regimer med currency-board skal enhver frit og uden begrænsninger kunne
veksle til og fra ankervalutaen til en fastsat kurs, hvilket indebærer, at den indenlandske
pengebase skal være dækket af udenlandsk valuta.
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De nye EU-landes deltagelse i euroen
Kommissionen og ECB skal mindst en gang hvert andet år (eller på anmod-
ning fra et medlemsland med dispensation) aflægge en beretning til Rådet,
hvori det blandt andet undersøges, om et land med dispensation har opnået
en høj grad af vedvarende konvergens, dvs. hvorvidt konvergenskriterierne
om offentlig budgetsaldo, gæld, prisstabilitet, konvergens i rentesatserne og 
valutakursstabilitet er opfyldt, jf. boks 5.1. Herudover skal beretningen om-
handle resultaterne af markedsintegrationen, status for og udviklingen i beta-
lingsbalancens løbende poster og en redegørelse for udviklingen i enhedsløn-
omkostninger og andre prisindeks. På forslag fra Kommissionen træffer stats- 
og regeringscheferne afgørelse om, hvorvidt medlemslandet opfylder de nød-
vendige betingelser for en ophævelse af dispensationen, og om landet dermed 
er kvalificeret til medlemskab af euroen.

Boks 5.1. Konvergenskriterierne (nominel konvergens)

Det offentlige budgetunderskud må ikke overstige 3 pct. af BNP, medmindre
underskuddet er faldet væsentligt og vedvarende og har nået et niveau tæt på 3 
pct., eller underskuddet er exceptionelt og midlertidigt og ligger tæt på 3 pct.

Den offentlige gæld må ikke overstige 60 pct. af BNP, medmindre denne gældsrate
mindskes tilstrækkeligt og nærmer sig 60 pct. med en tilfredsstillende hastighed.

Inflationen må i en periode på et år ikke overstige gennemsnittet af inflationstak-
terne i de højst tre medlemslande, der har nået de bedste resultater med hensyn til
prisstabilitet, med mere end 1,5 pct.enheder.

Den gennemsnitlige langfristede nominelle rentesats må i en periode på et år ikke
overstige gennemsnittet af de tilsvarende rentesatser i de højst tre medlemslande, 
der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 2 
pct.enheder.

Den normale udsvingsmargen i ERM II skal overholdes i en periode på to år uden 
alvorlige spændinger, især må medlemslandet i denne periode ikke på eget initiativ 
have devalueret sin valuta over for et andet medlemsland. 

Når det vurderes, at et nyt medlemsland i tilstrækkelig grad opfylder kriteri-
erne for deltagelse, skal det indtræde i euroen. Det indebærer, at landets na-
tionale valuta erstattes med euroen, og at den nationale centralbanks ledende
rentesatser erstattes af ECB’s styringsrenter. Samtidigt træder landet ind i 
den uformelle eurogruppe (for eurolandenes finansministre, Kommissionen
og ECB), og landets centralbankchef deltager i ECB’s Styrelsesråd.

Nominel konvergens
I perioden 1997-2002 har de nye EU-lande opnået en vis grad af nominel
konvergens med euroområdet. De nye EU-lande har i gennemsnit opnået et 
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betydeligt lavere niveau for både bankers udlånsrente15 og inflation siden 
1997, mens den offentlige gæld og underskuddet på de offentlige finanser i
gennemsnit er steget, jf. figur 5.4.

Figur 5.4. Rente, inflation, offentlig gæld og budgetsaldo i de nye EU-
lande, 1997 og 2002
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Kilde: Kommissionen, IMF og egne beregninger.

Offentlig budgetsaldo 
På trods af, at det offentlige budgetunderskud gennemsnitligt er steget siden
1997 holdt fire lande (de baltiske lande og Slovenien) sig i 2002 inden for 
budgetkriteriet, jf. tabel 5.3. Ifølge de økonomiske før-tiltrædelses-
programmer16 fra 2002 forventer alle landene, med undtagelse af Tjekkiet og
Malta, at overholde kriteriet i 2005, der er landenes første hele år som med-
lemmer af EU.

15 Bankernes udlånsrente er benyttet (frem for den lange rente), da der ikke kan observe-
res lange renter for de nye EU-lande for 1997. Bankernes udlånsrente defineres i IMF
(2003) som den rente, der oftest opfylder den private sektors korte- og mellemlange
finansieringsbehov.
16 De økonomiske før-tiltrædelsesprogrammer (Pre-accession Economic Programmes)
udarbejdes årligt (siden 2001) af kandidatlande og de nye EU-lande, og indeholder 
landenes mellemfristede økonomiske strategi (Kommissionen (2002a)).
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Fem af de nye EU-lande (Tjekkiet, Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien) har
i deres økonomiske før-tiltrædelsesprogram fra 2002 angivet skøn for den
konjunkturrensede budgetsaldo frem til 2005. Disse skøn viser, at landene
kun forventer mindre forbedringer af denne saldo. Således forventer landene
i 2005 et underskud på den strukturelle saldo på mellem 0,9 pct. (Slovenien)
og 5,6 pct. (Tjekkiet) af BNP.

Tabel 5.3. Konvergensindikatorer
Land Offentlig saldo

i pct. af BNP
Offentlig gæld 
i pct. af BNP

Inflation
i pct.

Lang rente
i pct.

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002
Estland ....... 1,3 -0,3 5,8 5,5 3,6 3,5 6,71)

Litauen ....... -2,0 -2,1 22,7 22,9 0,3 1,0 6,0
Letland ....... -3,0 -3,1 15,2 19,2 1,9 2,5 8,01)

Polen .......... -4,1 -4,0 41,8 43,3 1,9 1,1 7,3
Slovenien .... -2,6 -1,4 28,3 27,8 7,5 6,0 13,21)

Slovakiet ..... -7,2 -4,9 42,6 41,8 3,3 8,8 6,9
Tjekkiet ...... -3,9 -5,8 27,1 29,6 1,4 1,5 4,6
Ungarn ....... -9,2 -4,5 56,3 56,8 5,3 5,0 7,1
Cypern ....... -3,5 -3,9 58,6 61,2 2,8 4,3 5,4
Malta.......... -6,2 -4,3 66,4 66,9 2,2 2,7 5,7
AC10.......... -4,7 -4,2 40,0 41,2 2,7 2,7 6,62)

Grækenland -1,2 -1,1 104,9 101,0 3,9 3,8 5,1
Portugal...... -2,7 -3,5 58,1 59,4 3,7 3,2 5,0
Spanien....... -0,1 -0,4 54,0 52,5 3,6 3,2 5,0
EU12.......... -2,2 -2,5 69,2 69,9 2,2 2,1 4,9

Anm.: Tal med kursiv skrift angiver, at resultatet er inden for konvergenskriterierne for
offentlig budgetsaldo og gæld. Konvergenskriterierne for så vidt angår inflation 
og rente er ikke beregnet.

1) For Estland, Letland og Slovenien er bankernes udlånsrente benyttet.
2) Gennemsnit beregnet med BNP-vægte for 2002 er alene baseret på syv landes

vægte (AC10 uden Estland, Letland og Slovenien). 
Kilde: Offentlig budgetsaldo, gæld, inflation og lang rente: Kommissionen. Bankers

udlånsrente: IMF.

Offentlig gæld 
Bortset fra Malta opfyldte alle landene gældskriteriet i 2002, og lå med en 
gennemsnitlig gæld på 40,0 pct. af BNP under euroområdets gennemsnit på
69,2 pct. af BNP. Ifølge de økonomiske før-tiltrædelseprogrammer forventer
alle landene, på nær Malta, fortsat at overholde gældskriteriet i 2005. 
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Inflation
Hvad angår prisstabilitet er der for alle landene sket betydelige fremskridt.
Hvor de nye EU-lande i 1997 i gennemsnit havde en inflation på over 12
pct., var den gennemsnitlige inflation i 2002 på under 3 pct. De fleste lande
havde i 2002 en inflationstakt, der lå under niveauet i både Grækenland,
Portugal og Spanien, som er de tre EU-lande, der målt ved BNP pr. indbyg-
ger ligger tættest på de nye EU-lande, jf. afsnit 5.2. I gennemsnit lå landene
blot 0,5 pct.enheder over euroområdets inflation på 2,2 pct. i 2002. Bedømt
på de økonomiske før-tiltrædelsesprogrammer fra 2002 forventes en mindre 
spredning mellem landenes inflationstakter i 2005, som dog fortsat ventes at 
ligge over inflationen for euroområdet, jf. boks 5.2.

Boks 5.2. Inflation i de nye EU-lande over niveauet i euroområdet
Den høje inflation i de nye medlemslande i 1990’erne var især en følge af den liberali-
sering af markeder med administrerede priser, der fandt sted i landene. I de kommen-
de år må det også forventes, at de nye medlemslande imødeser en højere inflation end
euroområdet, blandt andet grundet Balassa-Samuelson effekten. 

En højere inflation i de nye EU-lande end i de nuværende EU-lande i de kommende
år kan således være en naturlig følge af de nye EU-landes catching-up med EU15.
Ifølge den såkaldte Balassa-Samuelson effekt vil denne merinflation blandt andet være
forårsaget af højere produktivitetsstigninger i den konkurrenceudsatte sektor.

Balassa-Samuelson teorien tilsiger, at lande med højere produktivitetsstigninger i den
konkurrenceudsatte sektor end i den ikke-konkurrenceudsatte sektor har højere infla-
tion, fordi lønudviklingen i den konkurrenceudsatte sektor, der afspejler produktivi-
tetsstigningerne i denne sektor, grundet arbejdskraftens mobilitet også er bestemmen-
de for lønudviklingen i den ikke-konkurrenceudsatte sektor. Som følge heraf gælder,
at jo højere produktivitetsstigninger i den konkurrenceudsatte sektor (øget produktivi-
tetsforskel mellem de to sektorer) og/eller jo større den ikke-konkurrenceudsatte sektor
er, desto højere vil inflationen i økonomien være. Denne effekt kan også ses for enkelte 
af de nuværende eurolande.

Rente
I de nye EU-lande er den finansielle sektor fortsat ikke udviklet i nær samme
grad som i EU15, jf. boks 5.3. Siden 1997 er der i samtlige centraleuropæiske
og baltiske lande sket et betydeligt fald i bankernes udlånsrente. Mens alle 
landene i 1997 havde en tocifret udlånsrente, var det kun tilfældet for fire af 
landene i 2002. Endvidere lå den lange rente i 2002 i alle landene – på nær i 
Tjekkiet, som har en lavere rente – mellem 0,5 og 2,5 pct.enheder over gen-
nemsnittet for euroområdet.
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Boks 5.3. Fortsat forholdsvis lille finansiel sektor i de nye EU-lande
Den finansielle sektor i de nye EU-lande er endnu ikke udviklet i samme grad som i
EU15. Dette kan illustreres ved den forholdsvis lille andel, gældspapirer udgør af BNP 
i de nye EU-lande. Hvor gældspapirer i de nye EU-lande udgjorde mellem 2 pct. af 
BNP (Estland) og 66 pct. (Malta), udgjorde de i gennemsnit i euroområdet 100 pct.
af BNP ved udgangen af 2000, jf. figur a. Kun Grækenland og Irland havde med 
henholdsvis 13 og 21 pct. af BNP tal, der kom i nærheden af de nye EU-landes.

Figur a. Gældspapirers andel af BNP, 
ultimo 2000
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 Kilde: ECB (2002).

Overgangsøkonomiernes finansielle sek-
torer domineres af banksektoren. Alle 
landene har gennemgået en omstrukture-
ring af denne sektor især gennem privati-
seringer, men lånemarkederne er fortsat
mindre udviklede. Den begrænsede fi-
nansielle formidling er delvist afhjulpet af 
udenlandske investeringer i mange af 
landene.

Privatiseringen og omstruktureringen af 
banksektoren generelt har dog forbedret
den finansielle sektors stabilitet, blandt
andet gennem bedre risikostyring og øget 
konkurrence.

Den relativt lille finansielle sektor kombineret med en forventet økonomisk vækst
indikerer, at sektoren vil udvides betydeligt. EU-medlemskab må også forventes at
udvikle landenes finansielle markeder blandt andet gennem øget tilpasning af lovgiv-
ning.

Valutakursudvikling
De centraleuropæiske valutaer er, med undtagelse af den tjekkiske koruna,
alle deprecieret overfor euroen i løbet af det seneste årti, mens de baltiske
samt Cyperns og Maltas valutaer er apprecieret overfor euroen, jf. figur 5.5a
og 5.5b. Siden 2000 gælder det dog generelt, at valutaerne er blevet for-
holdsvis mere stabile overfor euroen. 

De fire centraleuropæiske lande med deprecierede valutaer overfor euroen, er
samtidig de nye EU-lande, der siden 1997 i gennemsnit har haft de højeste
niveauer for både inflation og bankers udlånsrente. Ifølge Kommissionens
beregninger har de centraleuropæiske og baltiske landes valutaer siden 1995
gennemgået en real appreciering.17 Det betyder, at de centraleuropæiske lan-
des inflation har mere end opvejet valutaernes nominelle depreciering.

17 Kommissionen (2002b).
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Figur 5.5a. Valutaer, der har deprecieret 
overfor euroen siden 1993 

Figur 5.5b. Valutaer, der har apprecieret
overfor euroen siden 1993 
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Anm.: Den estiske kroons kurs overfor euroen i figur 5.5b har siden 1993 være stort set
uændret.

Kilde: Kommissionen og egne beregninger.

De nye EU-landes deltagelse i ERM II og euroen – så hurtigt som muligt? 
Når de nye EU-lande træder ind i EU vil et centralt spørgsmål være, hvorvidt
de skal sigte mod en så tidlig eurodeltagelse som muligt – hvilket vil kræve et 
snarligt medlemskab af ERM II – eller om de skal vente. De formelle krav til
medlemskab af euroen er kravet om konvergens udtrykt ved konvergenskrite-
rierne og evalueringen af landenes parathed til eurodeltagelse. Valutakurspo-
litik og medlemskab af ERM II skal imidlertid ikke ses isoleret, men som en 
del af de overordnede økonomiske, finansielle og monetære rammebetingel-
ser i landene. ERM II-medlemskab kan være en hjælp til både nominel og
real konvergens, og skal derfor ikke blot ses som et venteværelse for eurodel-
tagelse.

Valutakurspolitik inden for rammerne af ERM II 
Indtræden i ERM II-samarbejdet indebærer, at de enkelte medlemslandes
valuta må svinge med op til 15 pct. overfor euroen omkring den aftalte 
centralkurs. En udsvingsmargen på 15 pct. giver mulighed for betydelige 
kurssvingninger, og en valutakurspolitik, der alene søger at efterleve dette
krav, vil ikke være forenelig med ECB’s og Kommissionens vurdering af 
valutakursstabilitet overfor euroen, som sker på basis af kursudsving inden 
for 2,25 pct.18

Et sådant regime kan være vanskeligt at opretholde for flere af de nye EU-
lande, fordi landene først skal opbygge varig troværdighed om deres økono-
miske politik.

18 Kommissionen (2002c).
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Inden for et bånd på 15 pct. kan der derfor være en betydelig risiko for, at 
valutamarkederne vil forsøge at ”teste” landets evne og vilje til at opretholde
en stabil valutakurs. For at øge muligheden for at modstå valutaspekulation
og således minimere omkostningerne herved bør landet føre en konsekvent
stabilitetsorienteret økonomisk politik forud for og i forbindelse med ind-
træden i ERM II.

Markedernes valutaspekulation kan være svær og omkostningskrævende at
modstå. Selv valutaer, der betragtes som store og stabile, kan have problemer 
med at modstå markedernes pres. Således måtte Storbritannien, efter et vold-
somt valutakurspres i 1992, ligesom Italien, opgive at forsvare tilknytningen
til de andre europæiske landes valutaer i det daværende EMS-samarbejde.
Det britiske pund deprecierede i løbet af andet halvår 1992 med ca. 15 pct.
overfor euroen (ECU’en). 

En konsekvent økonomisk politik, der især skal opretholde troværdigheden 
om landets valutakurspolitik, vil over længere tid sikre en inflation på niveau 
med euroområdets. Højere inflation end i euroområdet samtidig med en
stabil valutakurs overfor euroen kan medføre en real appreciering og en kon-
kurrenceevneforværring overfor euroområdet. En fortsættelse af de senere års
appreceringspres på de nye EU-landes valutaer kan resultere i, at der efter
medlemskab af ERM II kan forekomme et behov for at justere de aftalte
centralkurser overfor euroen.

Såfremt de nye medlemslande fører og fastholder en stabilitetsorienteret
økonomisk politik, der understøtter både valutakursstabilitet og nominel 
konvergens mod euroområdet, vil det være til gavn at deltage i ERM II-
samarbejdet.

Bliver en sådan politik gennemført med succes, må det vurderes, at disse 
lande efter optagelse i EU og en periode i ERM II gør bedst i at søge euro-
medlemskab så hurtigt som muligt. Det skyldes, at eurodeltagelse er den
ultimative gennemførelse af den stabile valutakurspolitik, et land fører i
ERM II, samtidig med at risikoen for valutaspekulation elimineres.

Fordelene for de nye EU-lande ved deltagelse i euroen 
Perioden med valutakursstabilitet i 1980’erne viste, at det kunne betale sig 
for en række lande at følge den tyske rente og fastholde en stabil valutakurs
over for den tyske D-mark. Det gælder således ofte for små åbne økonomier,
at de med fordel kan føre en fastkurspolitik overfor et område, de handler 
med, som fører en stabilitetsorienteret pengepolitik og har en stabil, lav infla-
tion.
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Der vil være betydelige fordele for de nye EU-lande ved eurodeltagelse. De
vil være beskyttet mod valutaspekulation, rentespændet til euroområdet vil 
minimeres, og de vil opleve de øvrige typiske gevinster, der følger af deltagel-
se i et valutaområde, såsom en forøgelse af handel og lettere adgang til euro-
områdets mere likvide kapitalmarkeder og dermed billigere finansiering og
risikovillig kapital. Hertil kommer fordelene ved den større prisgennemsig-
tighed og dermed øget konkurrence og højere produktivitet.

De nye EU-lande og 3 pct.-kravet i Stabilitets- og Vækstpagten
Som medlemmer af EU vil de nye EU-lande være forpligtet til at opfylde 
kravet om et offentligt budgetunderskud på maksimalt 3 pct. af BNP samt 
den mellemfristede målsætning om budgetter tæt på balance eller i overskud
målt på den strukturelle budgetsaldo. Landene har de senere år undergået – 
og undergår fortsat – store strukturelle og institutionelle ændringer i høj grad 
som følge af overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi. Den finans-
politiske situation (budgetsaldo) og udfordring for de enkelte lande kan der-
for være påvirket af eksempelvis liberaliseringer, infrastrukturopbygning og 
institutionel opbygning, men afhænger også af den økonomiske vækst.

Den offentlige budgetsaldo er, som nævnt, i gennemsnit forværret i de nye 
EU-lande over de senere år.

Da EF-Traktatens og Stabilitets- og Vækstpagtens 3 pct.-krav træder i kraft
for de nye EU-lande pr. 1. maj 2004, ventes det, at Kommissionen i somme-
ren 2004 vil indlede proceduren om uforholdsmæssigt store budgetunder-
skud overfor lande med budgetunderskud på over 3 pct. af BNP. Det ventes
at dreje sig om 6 til 7 af de nye EU-lande. I givet fald må Kommissionen
ventes at lægge op til, at Rådet retter henstillinger til landene om at bringe 
situationen til ophør.19 I de tilfælde hvor Rådet fastslår, at der foreligger et
uforholdsmæssigt stort budgetunderskud, bør korrektionen af dette gennem-
føres i året efter, at det er konstateret, medmindre der foreligger særlige om-
stændigheder. Konstateres det, at der foreligger særlige omstændigheder, kan
der gives en længere periode til at bringe budgetunderskuddet ned på under
3 pct. af BNP. Det kan ikke udelukkes, at Kommissionen og Rådet for de
nye medlemslande vil finde, at der foreligger sådanne særlige omstændighe-
der.

I forhold til overholdelse af 3 pct.-kravet kan der dog også argumenteres for,
at den økonomiske støtte fra EU bør kunne afbøde en del af de eventuelle

19 Lande med dispensation kan, som nævnt tidligere, alene gives henstillinger og ikke 
pålægges økonomiske sanktioner.
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udgifter som følge af overgangsprocessen, og at investeringer i eksempelvis
infrastruktur ikke behøver udelukkende at være offentlige. Hertil kommer 
spørgsmålet, hvor længe landenes overgangssituation kan begrunde et (ufor-
holdsmæssigt stort) budgetunderskud. Landene har således allerede vist store
fremskridt i form af tilpasning til EU-regelsættet, liberaliseringer, diverse
reformer mv. Endvidere tilsiger en fremtidig sikring af holdbare offentlige
finanser, at der i de nye EU-lande – såvel som i de nuværende EU-lande – er
behov for en konsolidering af de offentlige finanser.

5.4. Økonomiske gevinster ved integration i et større EU
Udvidelsen i 2004 og de foregående mange års reformer med mere markeds-
orientering i de nye EU-lande har ført til og ventes at føre til yderligere øko-
nomiske gevinster, især i landene selv, men også i EU15.

Udvidelsen medfører nedbrydning af handelsbarrierer og dermed bedre ar-
bejdsdeling mellem de nye og de nuværende EU-lande. Undersøgelser peger
dog på, at effekterne af den øgede handelsintegration, som udvidelsen ventes
at føre med sig – når der ses bort fra landbrugssektoren – er relativt begræn-
sede i forhold til den forøgelse af handel, som blev konsekvensen af Europa-
aftalerne og den generelle markedsåbning i Øst, jf. afsnit 5.2.20 Udvidelsen 
må dog ventes at få den handelspolitiske konsekvens, at EU vil tale med stør-
re gennemslagskraft i WTO-forhandlinger.

Forventningen om øget samhandel skyldes primært to forhold. For det første 
vil fjernelse af handelsbarrierer for landbrugsvarer og den gradvise indføring i 
EU’s fælles landbrugspolitik føre til en forbedret konkurrenceevne for de nye
EU-landes landbrugsprodukter. Dernæst vil den gradvise implementering af
EU’s regelsæt bidrage til en fortsat reduktion af handelsrelaterede transakti-
onsomkostninger. Fjernelsen af barrierer for handel med tekstiler og stål
ventes kun at levere et mindre bidrag. 

Både øget samhandel og direkte investeringer rummer – ud over de umid-
delbare fordele ved udnyttelse af forskelle i produktionsstruktur mv. – mu-
lighed for store gunstige effekter i form af overførsel af ny teknologi. Endvi-
dere vil et øget konkurrencepres – afledt af deltagelse i det indre marked –
medføre effektivitetsgevinster. Sammen med en fortsat bedring af rammebe-
tingelserne med formålet at understøtte en velfungerende markedsøkonomi
kan disse blive de væsentligste faktorer bag en forventelig mangeårig kraftige-
re vækst i de nye EU-lande end i de nuværende.

20 Se f.eks. Boeri og Brücker (2000), Breuss (2001) og Madsen og Sørensen (2002).
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Dette vil kunne indebære en hel eller delvis indhentning af de nuværende 
EU-lande i velstand, målt ved BNP pr. indbygger eller pr. beskæftiget (real
konvergens). Afstanden er imidlertid så stor, at der må forventes en lang år-
række, før de nye EU-lande under ét kommer i nærheden af EU15-
gennemsnittet.

Perioden siden 1989 har under ét ikke bragt velstanden i det gennemsnitlige
nye EU-land tættere på EU15, hvilket dækker over betydelige produktions-
fald i starten af 1990’erne og en forholdsvis kraftig mervækst i de nye EU-
lande siden 1995, jf. afsnit 5.2.21 I perioden 1995-2002 var den gennemsnit-
lige årlige mervækst i BNP pr. indbygger 1,8 pct. Målt ved produktiviteten
er indhentningen efter 1995 og frem gået noget hurtigere. Således var den
gennemsnitlige årlige mervækst i produktiviteten i perioden 1995-2002 2,9
pct. jf. tabel 5.4.

Mervæksten i perioden 1995-2002 har været størst i de lande, der i udgangs-
punktet havde det laveste niveau (som følge af produktionsfaldet i starten af 
1990’erne). Det er uklart, hvor meget af de senere års høje vækst, der kan
tilskrives mere vedvarende effekter fra import af teknologi og hvor meget, der 
skyldes genopretning i forhold til starten af 1990’erne.

Til illustration af forskellene i levestandard vil en mervækst af samme størrel-
se som i perioden 1995-2002 skulle gentages i 22 og 42 år, hvis gabet i pro-
duktivitet henholdsvis BNP pr. indbygger mellem de nye og nuværende 
medlemslande under ét skulle lukkes helt, jf. tabel 5.4.

Hvis den årlige mervækst i BNP pr. indbygger i stedet bliver på 1,5 pct. vil 
det tage 50 år at indhente de nuværende EU-landes BNP pr. indbygger.
Indhentning af de nuværende EU-landes produktivitetsniveau på 30 år, kræ-
ver en årlig mervækst på 2,1 pct. 

21 Såfremt der købekraftskorrigeres, har der været en – dog lille – indsnævring af ind-
komstforskelle mellem det gennemsnitlige centraleuropæiske land og EU15.
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Tabel 5.4. Scenarier for indsnævring af forskelle i BNP pr. indbygger og
produktivitet mellem AC10 og EU15

Årlig
mervækst

1995-
2002

Påkrævet årlig mervækst 
for at nå 75 pct. af 
EU15 efter antal år 

Påkrævet årlig mervækst 
for at nå 100 pct. af
EU15 efter antal år 

BNP pr. indbygger.... 1,8 2,3 (20 år) 1,5 (30 år) 1,9 (40 år) 1,5 (50 år)
BNP pr. beskæftiget .. 2,9 3,4 (10 år) 1,7 (20 år) 2,1 (30 år) 1,6 (40 år)

Anm.: BNP er købekraftskorrigeret.
Kilde: Kommissionen og egne beregninger.

Også baseret på erfaringerne fra EU’s tidligere udvidelser med lande, hvis
levestandard på optagelsestidspunktet var væsentligt lavere end EU-
gennemsnittet (Irland, Grækenland, Spanien og Portugal), må forventes
højere vækst i de nye medlemslande end i de nuværende.22

Disse lande lignede på tiltrædelsestidspunktet de nuværende nye EU-lande
blandt andet med hensyn til andel af arbejdsstyrken beskæftiget i landbruget.
En væsentlig forskel knytter sig til, at de nye EU-lande i forhold til tidligere
har et større potentiale for vækst i kraft af udestående liberaliseringer, hvor
EU-medlemskab kan være med til at fremskynde denne proces. 

I Spanien og Portugal var væksten efter optagelsen hurtigere end gennem-
snittet for EU, mens Grækenland til gengæld havde lavere vækst end EU-
gennemsnittet de første 10 år efter medlemskab. For Irland var den økono-
miske vækst efter optagelsen i EU de første 20 år kun lidt højere end EU-
gennemsnittet. Først i starten af 1990’erne begyndte Irlands vækst for alvor
at overstige EU15’s, hvorefter udviklingen til gengæld har været særligt kraf-
tig, blandt andet påvirket af en mere stabilitetsorienteret økonomisk politik, 
afsmitning fra den høje amerikanske vækst, høj vækst i IT-sektoren samt 
støtte fra EU’s strukturfonde.

Disse vækstforløb – udover typisk indhentning af forskelle i levestandard for
lande med et lavt udgangspunktet – har været påvirket positivt af selve delta-
gelsen i EU-samarbejdet. Mange andre faktorer – herunder landespecifikke – 
har dog også spillet ind.

22 I udgangspunktet lå Irland (54 pct.), Portugal (55 pct.), Grækenland (62 pct.) og 
Spanien (71 pct.) dog stadig højere end gennemsnittet blandt de nuværende nye EU-
lande, men dog på niveau med de bedre placerede.
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De isolerede effekter af EU-udvidelsen
I en række konkrete undersøgelser er det forsøgt at vurdere størrelsen af den
isolerede virkning af EU-udvidelsen, jf. tabel 5.5. Effekterne varierer betyde-
ligt, men lægger op til, at mervæksten i de nye medlemslande – som isoleret
følge af udvidelsen – på 5 og 18 års sigt kan medføre et niveauløft i produk-
tionen på knapt 7 henholdsvis 17 pct. 

Tabel 5.5. Eksempler på skøn for de isolerede samfundsøkonomiske effek-
ter af udvidelsen for AC10, EU15 og Danmark, i pct. 

EU-Komm.1) Breuss 1) DREAM1)

EU15 AC10 EU15 AC10 DK
---------------------Akkumuleret over ----------------

2005-2009 2003-2020 2004-2030
BNP ............................................ 0,32) 6,7 2,8 16,7 1,93)

Beskæftigelse, bidrag til BNP ....... - 1,1 - - -
Kapitalapparat, bidrag til BNP..... - 2,2 - - -
TFP, bidrag til BNP .................... 0,1 3,3 2,1 15,64) -
Handel, bidrag til BNP................ - - 0,6 1,44) 0,2
Migration, bidrag til BNP............ 0,2 - 0,1 -1,04) 1,6
FDI, bidrag til BNP..................... - - -0,0 0,34) -
Beskæftigelse ................................ - - - - 0,8
Offentlige finanser, i pct. af BNP. - - - - -0,0
Nettooverførsler fra EU’s budget, i 
pct. af BNP ................................. - - -0,3 1,8 -0,2

1) I Breuss’ model finder udvidelsen sted i 2003, i Kommissionens i 2005, mens 
den i DREAM’s kørsel har kunnet sættes til 2004.

2) Breuss (2001) finder en effekt på 0,5 pct. på en 6-års periode. 
3) Til grund for beregningerne i DREAM-kørslen ligger fire primære forudsætnin-

ger. De to første – at de nye EU-landes indtræden i det indre marked giver an-
ledning til et fald i de reale handelshindringer og mervækst i de nye EU-lande og 
dermed indkomststigninger – giver anledning til en stigende efterspørgsel efter
importvarer, herunder danske. Eksporten til de nye EU-lande er i 2030 fordob-
let, men da denne kun udgør en lille del af den samlede danske eksport, bliver ef-
fekten på den samlede eksport beskeden. De to sidste vedrører indvandring fra de
nye EU-lande, jf. tabel 5.6. Udgifterne til EU’s budget er fastlagt på baggrund af
udvidelsesforhandlingerne i december 2002 og svarer til en forøgelse af med-
lemsbidraget til EU på 0,2 pct. af BNP. 

4) Effekterne summer ikke til 16,7 pct. Foruden afrundinger skyldes dette, at over-
førslerne fra EU’s budget, som udgør 1,8 pct. af BNP, yderligere påvirker BNP
med 0,2 pct.

Kilde: Breuss (2000), Boeri og Brücker (2000), Kommissionen (2001a), Madsen og 
Sørensen (2002) og DREAM-kørsel 2003.

Effekterne skyldes øget samhandel, hvilket for de nye medlemslande vejer
meget tungere end for de nuværende, den medfølgende overførsel af tekno-
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logi og i kraft af deltagelsen i det indre marked et forøget konkurrencepres
med højere produktivitet til følge. Herudover vil de nye EU-lande, som rela-
tivt mindre velstående lande, få mærkbar gavn af EU’s strukturfonde. Ligele-
des formodes risikoen vedrørende investering i de nye EU-lande også at fal-
de, hvilket sammen med lavere renter bidrager til øgede investeringer. Langt
det største bidrag til større produktion skønnes at komme fra et løft i TFP 
(totalfaktorproduktiviteten), mens effekterne på beskæftigelsen skønnes at 
være beskedne. Endelig vurderes udvandring umiddelbart at bidrage negativt
til BNP i de nye EU-lande, jf. nedenfor.

De beregnede gevinster for EU15 er klart mindre end for de nye EU-lande.
Over de første 5 og 18 år beregnes deres BNP-niveau øget med 0,3 pct. hen-
holdsvis 2,8 pct., jf. tabel 5.5. De lavere effekter skyldes, at den forventede
vækst i samhandlen mellem de nye EU-lande og de nuværende rent økono-
misk betyder væsentligt mindre for de nuværende lande, og at potentialet for
effektivisering af økonomierne i de nuværende EU-lande er betydeligt min-
dre. Indvandring ventes at give et løft i BNP, men ikke nødvendigvis BNP 
pr. indbygger, jf. nedenfor. En mindre stigning i totalfaktorproduktiviteten 
ventes dog at kunne blive konsekvensen af et vist konkurrencepres fra visse
importvarer. Desuden vil der være en beskeden modgående effekt i form af
øgede overførsler fra de nuværende til de nye medlemslande, jf. kapitel 6. 

Der er stor forskel på graden af påvirkning, de nuværende EU-lande ventes at
opleve. Tyskland og Østrig, som har de tætteste forbindelser med de nye
EU-lande, ventes at blive påvirket mest, mens lande, som ligger langt fra de 
nye EU-lande ventes at blive påvirket mindst af udvidelsen.

Danmark ventes at blive påvirket nogenlunde i samme størrelsesorden som
EU15, jf. tabel 5.5. Analysen for Danmarks vedkommende er foretaget på 
den makroøkonomiske model DREAM. Hovedparten af effekterne i bereg-
ningen skyldes antagelser vedrørende indvandring, herunder at indvandrerne
er koncentreret i begyndelsen af den erhvervsaktive alder og videre at deres
uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning svarer til den, indvandrere
fra mere udviklede lande har, jf. tabel 5.6. Dermed bidrager indvandrerne til 
en udvidelse af arbejdsstyrken og med en arbejdskraftproduktivitet, som
ligger over den gennemsnitlige befolknings. Disse antagelser er usikre og er 
ikke udtryk for en prognose.

Størrelsesordenen af mulige vandringer og disses effekt 
Som følge af de betydelige forskelle i indkomstniveau mellem de nye EU-
lande og de nuværende er det overgangsvist forventeligt med en vis nettoind-
vandring fra de nye EU-lande. I kraft af reglerne for det indre marked vedrø-
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rende arbejdskraftens fri bevægelighed har de nye EU-borgere mulighed for
at søge arbejde i EU15-landene, jf. boks 5.4. De nuværende EU-lande har 
dog inden for EU-lovgivningens rammer mulighed for, som en overgangs-
ordning i op til 7 år efter udvidelsen, ikke at lade reglerne om arbejdskraftens
fri bevægelighed gælde for borgere fra de nye EU-lande. Lande, som vælger 
at indføre fri bevægelighed for disse borgere med det samme, kan inden for
den 7 årige overgangsperiode genindføre begrænsninger i tilfælde af alvorlige 
forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

Boks 5.4. Vandrende arbejdstagere i lyset af EU-udvidelsen og mulig ind-
førelse af nationale foranstaltninger

Udvidelsen af EU vil som udgangspunkt medføre, at statsborgere fra de nye EU-lande
bliver omfattet af EU’s regelsæt om arbejdskraftens fri bevægelighed (artikel 14 og 39 i 
EF-Traktaten), hvilket giver enhver ret til at søge job overalt i EU og forblive som
arbejdstager, hvis beskæftigelse opnås.

For så vidt angår sociale ydelser, vil EU-borgere og dermed borgere fra de nye med-
lemslande, der opholder sig lovligt i et andet EU-land, på en lang række punkter skulle
ligestilles med landets egne statsborgere. I Danmarks tilfælde vedrører dette ret til en
lang række ydelser på social-, sundheds- og uddannelsesområdet. Dette indebærer en 
vis risiko for indvandring med det formål at modtage offentlige ydelser. 

Tiltrædelsestraktaten giver imidlertid de nuværende medlemslande mulighed for i en
overgangsperiode på maksimalt 7 år at indføre nationale foranstaltninger, hvor den fri 
bevægelighed for personer fra de nye medlemslande på visse punkter reguleres. Lande, 
der vælger straks at implementere EU’s regelsæt om fri bevægelighed fuldt ud, vil desu-
den i en 7 års periode have mulighed for at genindføre begrænsninger i den fri bevæge-
lighed.

Tyskland og Østrig har allerede meddelt, at de agter at iværksætte en national foran-
staltning. En sådan foranstaltning kan under visse betingelser forlænges til at gælde i 
hele den 7 årige overgangsperiode. Den danske regering har tilkendegivet at ville give
borgere fra de nye EU-lande mulighed for at søge reelle job på det danske arbejdsmar-
ked i forbindelse med EU-udvidelsen. Regeringen har samtidig tilkendegivet at ville 
etablere et regelsæt, der i overgangsperioden kan forebygge ubalancer på arbejdsmarke-
det og utilsigtet brug af sociale ydelser. Der er endnu ikke blevet taget stilling til den 
konkrete udformning af et dansk regelsæt på området. En række EU og EØS-lande,
herunder Sverige, Holland og Norge, er i samme situation som Danmark. 

Erfaringer fra tidligere udvidelser samt konkrete skøn for de forventede effek-
ter fra denne udvidelse tyder ikke på en betydelig indvandring fra de nye
EU-lande. Efter udvidelserne i 1980’erne (Grækenland, Spanien og Portu-
gal) steg antallet af grækere i Tyskland fra 1985 til 1995 med hvad der svarer
til 1 pct. af den græske befolkning, mens antallet af portugisere og spaniere i
Tyskland og Frankrig omvendt faldt i samme periode. Samtidig oplevede
Spanien og Portugal indvandring af arbejdskraft fra de øvrige EU-lande.
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Nogle konkrete skøn for udvidelsens effekt på vandringer omfatter – selvsagt 
med betydelig usikkerhed – en mulig nettoindvandring fra de nye EU-lande 
til EU15 frem til 2015 svarende til mellem 0,6 og 0,9 pct. af EU15’s befolk-
ning,23 jf. tabel 5.6. Dette er under forudsætning af, at der ikke indføres be-
grænsninger i arbejdskraftens fri bevægelighed. I én af analyserne, som frem-
skriver indvandringen længere end 2015,24 antages en profil, hvor indvan-
dringen aftager i takt med, at indkomstforskellene mindskes. I henhold til
dette er indvandringen størst i starten og herefter faldende. I 2030 – efter en
samlet nettoindvandring svarende til 0,9 pct. af befolkningen – forudsættes
returvandringen at overstige indvandringen. For Danmarks vedkommende
fremkommer stigningen på 0,7 pct. rent mekanisk ved overføre de ovenfor
nævnte skøn på danske forhold. Dette er således ikke en prognose.

Tabel 5.6. Eksempler på skøn over størrelsen af mulig nettoindvandring fra
AC10 til EU15, herunder Danmark, i pct. af befolkningen

EU-Komm. Boeri og Brücker DREAM
EU15 AC10 EU15 AC10 DK 1)

--------Akkumuleret over ------
1998-2015 1998-2030 2004-2030

Migration (netto) fra AC10..... 0,6-0,9 2,2-3,3 0,9 3,1 0,7

1) Skønnet for Danmark fremkommer ved rent mekanisk at overføre skønnene i 
Kommissionen (2001b) og Boeri og Brücker (2000) på danske forhold. I model-
len svarer det til, at antallet af indvandrere fra de nye EU-lande på lang sigt stiger
med omkring 50.000 personer, svarende til, at nettoindvandring øger befolknin-
gen frem til 2030 med 0,7 pct. Endvidere forudsættes, at indvandrerne fra de nye 
EU-lande mht. uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning ligger på niveau 
med indvandrere fra de nuværende EU-lande.

Kilde: Kommissionen (2001b), Boeri og Brücker (2000) og DREAM-kørsel 2003.

Vandringer fra lande med lavere levestandard til lande med højere levestan-
dard indebærer en velstandsgevinst for de to områder under ét, idet bedre
rammebetingelser og infrastruktur muliggør, at indvandrerne opnår en høje-
re produktivitet end de ville have haft i deres oprindelsesland.

Vandringerne øger samtidigt BNP, befolkning og beskæftigelse i landet, der 
vandres til, mens oprindelseslandet umiddelbart får lavere BNP, befolkning 
og beskæftigelse. Hver for sig er der hverken i oprindelseslandet eller indvan-
dringslandet som udgangspunkt grundlag for at forudsætte væsentlige effek-
ter af vandringerne på den gennemsnitlige levestandard, målt som produkti-
on pr. indbygger eller pr. beskæftiget (produktivitet). Sådanne effekter frem-

23 Kommissionen (2001b).
24 Boeri og Brücker (2000).
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kommer kun, hvis vandrerne har systematisk mindre eller højere beskæftigel-
sesgrad og/eller produktivitet end den øvrige befolkning. Af samme grund 
kan det også som udgangspunkt forventes, at de offentlige finanser påvirkes
nogenlunde neutralt af vandringer.25

I kraft af opbygning af kompetencer hos indvandrere, der vender tilbage til 
deres oprindelsesland, og hjemsendelse af en del af indkomsten kan vandrin-
gerne dog få en mere positiv effekt for oprindelseslandene.

5.5. Strukturelle rammebetingelser i de nye EU-lande 
I løbet af 1990’erne er der gennemført store omstruktureringer af de nye
EU-landes økonomier. Der er dog fortsat betydelige behov for strukturre-
formtiltag. Behovene går i samme retning som i de nuværende EU-lande –
givet ved Lissabon-strategien – men rækkefølgen af prioriteter er ikke nød-
vendigvis den samme.26

Mens den makroøkonomiske politik også er væsentlig for at øge vækstpoten-
tialet, er det mest afgørende veltilrettelagte og hurtigt implementerede struk-
turreformer. Blandt andet kan følgende konklusioner om strukturpolitikken
og behov for reformtiltag i de nye medlemslande drages:27

Trods de foregående års liberaliseringer er der fortsat behov for at øge
konkurrencen, herunder kan konkurrencemyndighedernes uafhængige
stilling med fordel styrkes.
Der er betydeligt flere administrativt fastsatte priser i de nye lande end i
EU15, hvilket forvrider forbrugsmønstre og konkurrencevilkår. Regule-
ring af virksomhedsfallitter kan forbedres, så det sikres, at dårligt funge-
rende virksomheder ikke holdes kunstigt i live.
Forbedret regulering af og markedsåbning i netværksindustrier – elektrici-
tet, gas og telekommunikation – kan formentligt give betydelige gevinster 

25 For Danmark skønnes de direkte effekter af indvandring at virke omtrent neutralt på
de offentlige finanser, hvilket dækker over modsatrettede effekter. Typisk er indvandrere 
på den ene side koncentreret i den erhvervsaktive alder, men har på den anden side en
lavere beskæftigelsesgrad end den øvrige befolkning, jf. Finansredegørelse 2002. Indvan-
dring fra vestlige lande har typisk en svagt positiv effekt på de offentlige finanser, mens 
indvandring fra andre områder – med den hidtidige grad af integration på arbejdsmar-
kedet – har en svagt negativ effekt på de offentlige finanser. Det er beregnet, at den 
gennemsnitlige beskæftigelsesgrad blandt indvandrere skal være over ca. 50 pct. for at
effekterne på de offentlige finanser bliver neutral.
26 En sammenfatning af de centrale Lissabon-målsætninger findes i kapitel 4.
27 Baseret på Economic Policy Committee (2003).
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i form af lavere priser og udvikling af nye produkter, som det har været
tilfældet i EU15. 
Niveauet for statsstøtte er højere end i EU15 og synes i højere grad rettet
mod enkeltvirksomheder og andre tiltag, der forvrider konkurrencen
mest.
Der er et stort uudnyttet potentiale for produktivitetsforbedringer i land-
brugssektoren i de nye EU-lande og i særdeleshed i Polen. Således er 13,3
pct. af de beskæftigede i de nye EU-lande ansat i landbruget (4,2 pct. i 
EU15), mens erhvervets bidrag til BNP kun er 4,1 pct. af BNP (2,1 pct. i
EU15). Den lave produktivitet er formentligt i betydelig grad påvirket af 
støtteordninger m.v. Endvidere eksisterer der i nogle af de nye EU-lande
stadig store uproduktive statsejede virksomheder.

For investeringer i human kapital og vidensøkonomi er billedet samlet set 
relativt positivt:

Befolkningerne i de nye EU-lande er relativt veluddannede, især når der
tages højde for deres velstandsniveau.
De nye EU-lande anvender en ligeså stor andel af BNP på offentligt fi-
nansieret uddannelse som i EU15, jf. figur 5.6a, og dermed en større an-
del af de samlede offentlige udgifter. Således vil det sandsynligvis ikke væ-
re hensigtsmæssigt for de nye EU-lande at anvende flere penge på uddan-
nelse. Snarere er der behov for en omprioritering af ressourcer rettet mod
mere effektive uddannelser samt måske styrkelse af de videregående ud-
dannelser, jf. figur 5.6b.
Udgifter til forskning og udvikling som andel af BNP er noget lavere.
EU15-gennemsnittet ligger på 1,9 pct. af BNP, mens de nye EU-lande i 
gennemsnit kun bruger 0,8 pct. af BNP, jf. figur 5.6b. Det er dog ikke
nødvendigvis noget større problem for de nye EU-lande, da vækstpotenti-
alet ved import af teknologi fra mere udviklede lande, herunder EU15, 
formentlig er stort.28 På dette område har udenlandske investeringer de
senere år været, og vil fortsat være, væsentlige og nødvendige. Offentlige
(og private) ressourcer kan således formentligt med større fordel rettes
mod at understøtte denne proces gennem en fokuseret uddannelsesind-
sats, konkurrencepolitik m.v., jf. ovenfor. 

28 En tilsvarende udvikling har fundet sted i Japan og senere i de øvrige østasiatiske øko-
nomier.
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Figur 5.6a. Udgifter til uddannelse i pct.
af BNP og i pct. af off. udgifter, 2000

Figur 5.6b. Forskning og udvikling i pct. 
af BNP og antal med videreg. udd., 2000

0
2
4
6
8

10
12
14
16

0
2
4
6
8
10
12
14
16

Minimum Maksimum Gnst.

Pct. af off. udg.Pct. af BNP

AC10               EU15                  AC7               EU15
I pct. af BNP                   I pct. af off. udgifter

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Minimum Maksimum Gnst.

Pct. af 25-64-årige Pct. af BNP

AC10                EU15                AC10              EU15
FoU-udgifter              Videregående udd. (h.akse)              

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Anm.: AC7 er AC10 undtagen Polen, Cypern og Malta. 
Kilde: Eurostat. 

For så vidt angår indretningen af den offentlige sektor i øvrigt kan tre hoved-
træk påpeges:

Skattetrykket er lavere end i EU15, jf. figur 5.7a, hvilket isoleret set træk-
ker i retning af positive effekter på vækst. Imidlertid er skattebasen relativt 
lille, hvilket blandt andet medfører relativt høje effektive indkomstskatte-
satser, hvilket reducerer arbejdsudbuddet og tilskyndelsen til opkvalifice-
ring mv. Dette taler for skattereformer rettet mod bredere skattebaser og 
lavere skattesatser.
Det offentlige investeringsniveau som andel af BNP er højere end i
EU15, hvilket kan bidrage til højere vækst, jf. figur 5.7b. Det skal imid-
lertid også ses i lyset af, at der for en række sektorers vedkommende, f.eks.
transportsektoren, er tale om en ganske nedslidt infrastruktur. EU's struk-
turfonde vil formentlig i høj grad kunne anvendes til at dække dette efter-
slæb.
Den administrative kapacitet kan med fordel styrkes med vægt på hurti-
gere og mere forudsigelig sagsbehandling.29

29 Kommissionen (2002d).
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Figur 5.7a. Offentlige indtægter og udgif-
ter i pct. af BNP, 2001

Figur 5.7b. Sammensætning af offentlige 
indtægter og udgifter 2000
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Anm.: I figur 5.7b hidrører det, som står til venstre for skråstregen de offentlige indtæg-
ter, mens det til højre for hidrører de offentlige udgifter.

Kilde: Kommissionen (2002e) og Kommissionen (2003a).

De nye medlemslande står også over for store udfordringer på arbejdsmar-
kedsområdet. Således ligger den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i de nye 
EU-lande på omkring 57 pct. mod omkring 64 pct. i de nuværende EU-
lande, hvor erhvervsdeltagelsen blandt de ældre er særligt lav, jf. figur 5.8a.
Samtidig ligger arbejdsløsheden også betydeligt højere, jf. figur 5.8b.

Både de nye og de nuværende EU-lande er således langt fra at nå Lissabon-
målsætningen om en beskæftigelsesgrad på 70 pct. i 2010. En del af den lave
beskæftigelsesgrad i de nye EU-lande kan dog formentlig tilskrives midlerti-
dige omstillingsproblemer i forbindelse med særligt omfattende lukninger og 
indskrænkninger i ineffektive virksomheder. 

Gennem 1990’erne har de nye EU-lande gjort store fremskridt med at gøre
deres arbejdsmarkeder mere fleksible og dermed sætte dem i stand til at til-
passe sig virksomhedernes behov.30 Dette er endnu mere væsentligt end i 
EU15, idet – sammenlignet med de fleste nuværende EU-lande – arbejdsløs-
heden og kvalifikationer er betydeligt mere ujævnt fordelt på regioner.

30 Kommissionen (2002b).
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Figur 5.8a. Beskæftigelsesgrader for 15-64
årige og 55-64 årige, 2001

Figur 5.8b. Arbejdsløshedsgrad, 2002

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Minimum Maksimum Gnst.

Pct.  Pct.

AC10               EU15                 AC10               EU15
15-64-årige                             55-64-årige

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

AC10 EU15

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Minimum Maksimum Gnst.

Pct.  Pct.

Kilde: Eurostat. 

Der synes dog stadig at være et betydelig behov for yderligere fremskridt,
hvor der med forsigtighed kan peges på følgende fokusområder:

Området er mindre godt belyst end i EU15, men de tilgængelige oplys-
ninger peger i retning af, at overførsels- og skattesystemer – som det er til-
fældet for EU15 – med fordel kan tilpasses, så de i højere grad tilskynder
til aktiv arbejdsindsats. For ældre personer på arbejdsmarkedet synes til-
skyndelsen til tidlig tilbagetrækning at være stor.31

Den aktive arbejdsmarkedspolitik er lavt prioriteret. En mere aktiv indsats
bør bruges til i højere grad at teste reel rådighed for arbejdsmarkedet og 
opkvalificere arbejdskraften.
Selvom graden af jobbeskyttelse ikke helt er på højde med Sydeuropas
eller Frankrigs og Tysklands ligger den klart over niveauet i de mindst re-
striktive EU-lande, UK, Irland og Danmark.32 Dette indebærer, at virk-
somhederne er tilbageholdende med at ansætte arbejdskraft – især unge 
og langvarigt ledige – når virksomhederne har svært ved at afskedige dem
igen i en situation med forringede afsætningsmuligheder. Det kan påvirke
beskæftigelsen ganske negativt specielt i en overgangsperiode med svin-
gende omsætning og betydelige ændringer i konkurrenceforhold for en-
keltvirksomheder og brancher. 

31 En højere beskæftigelsesgrad blandt ældre personer vil også kunne bidrage til sikring af 
den langsigtede finanspolitiske holdbarhed.
32 OECD (1999).
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Appendiks 5,1 – BNP og indbyggertal i AC10 og EU15

Appendiks 5.1 
BNP og indbyggertal i AC10, EU15 og 
EU25  

Tabel 1. BNP og befolkning i AC10 og EU15, 2002
Lande-
kode

Andel
af BNP 
i AC10 

Andel af 
befolkningen

i AC10 

Andel af 
BNP

i EU25

Andel af 
befolkningen

i EU25

BNP pr. 
indbygger

----------------------------- pct. --------------------------- EU15=100
Cypern.......... CYP 1,48 1,01 0,13 0,17 74,0
Tjekkiet......... CZE 17,80 13,72 1,50 2,26 59,2
Estland.......... EST 1,59 1,82 0,13 0,30 40,3
Ungarn.......... HUN 15,74 13,48 1,33 2,22 55,1
Letland.......... LAT 2,37 3,14 0,20 0,52 34,0
Litauen.......... LIT 4,08 4,64 0,34 0,76 39,6
Malta ............ MAL 0,62 0,53 0,05 0,09 55,3
Polen............. POL 44,63 51,76 3,76 8,52 40,6
Slovakiet ....... SLK 7,52 7,22 0,63 1,19 47,8
Slovenien ...... SLV 4,18 2,67 0,35 0,44 72,6

mia. euro mio. ---------- pct. ----------
AC10 ............ AC10 843 74,6 8,43 16,46 46,6

mia. euro mio. ---------- pct. ---------- euro
EU15 ............ EU15 9.147 378,9 91,57 83,54 24.140

mia. euro mio. euro
EU25 ............ EU25 9.989 453,60 22.024

Anm.: BNP er købekraftskorrigeret.
Kilde: Eurostat. 
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6. EU’s budget  
 
 
6.1. Indledning    
Selv om samarbejdet inden for EU omfatter et meget bredt felt af politikom-
råder, udgør EU’s budget kun en lille del af de samlede offentlige budgetter i
EU. I sammenligning med f.eks. USA’s føderale budget på 18 pct. af BNP er 
EU’s budget lille, omkring én pct. af EU-landenes samlede BNP. 

Efter en lang årrække med betydelige stigninger er EU’s udgifter i de senere
år stabiliseret som andel af EU's BNP. Dette kan i høj grad ses som et resul-
tat af den såkaldte Dagsorden 2000-aftale, der blev indgået mellem EU’s
stats- og regeringschefer i 1999. Aftalen omfattede bl.a. en reform af den 
fælles landbrugspolitik og strukturfondene. Samtidig blev der lagt loft over
hvert enkelt af EU’s udgiftsområder frem til 2006. Dagsorden 2000 omfat-
tede også en særlig budgetramme for EU’s udvidelse. Denne ramme blev 
udmøntet i København i december 2002, hvor aftalen om de nye medlems-
landes tiltrædelse blev indgået.

Udgiftsudviklingen i det udvidede EU frem til 2006 ligger derfor i faste 
rammer. Det forventes, at udgifterne som andel af BNP vil være nogenlunde
konstante, selv om udvidelsen indebærer betydelige nettooverførsler til de
nye medlemslande.

Danmarks bidrag til EU-budgettet følger i hovedtræk udgiftsudviklingen i
EU. Dog vil Danmark bidrage med en lidt større andel end hidtil1, fordi der
er sket en omlægning af finansieringsmetoden. Bidraget forventes dog ikke at
stige som andel af Danmarks BNP frem til 2006, da de aftalte rammer fort-
sat forventes at udgøre en effektiv begrænsning af udgifterne. Der er om-
trentligt balance mellem de direkte betalingsstrømme fra og til EU for Dan-
mark, idet den historiske overvægt af indadgående betalinger er ved at vende
til en svag overvægt af betalinger til EU.

1Andel af EU15’s finansiering, dvs. korrigeret for de nye medlemslandes budgetbidrag.
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Det må dog understreges, at forskellen mellem de udgifter, EU afholder i et 
medlemsland og det pågældende lands budgetbidrag, den såkaldte ”nettoba-
lance”, på ingen måde afspejler ”nettofordelen” ved EU-samarbejdet. Netto-
balancen tager ikke højde for en række langt større økonomiske og politiske 
fordele af EU-samarbejdet.

I de kommende år skal udgiftsrammerne for perioden efter 2006 fastlægges.
En væsentlig udfordring vil være at fastholde og styrke budgetdisciplinen i et
EU med 25 og siden hen flere medlemslande.

På landbrugsområdet er der allerede vedtaget et udgiftsloft frem til 20132.
Dette forventes at medføre en reduktion af udgifterne med omkring en fjer-
dedel, målt som andel af BNP.

På det andet store udgiftsområde, strukturfondspolitikken, er det vanskelige-
re præcist at forudsige udviklingen. Strukturfondenes primære formål er at
bidrage til vækst i EU’s mindst velstående regioner og skabe økonomisk og
social samhørighed. Dette tilsiger isoleret set en stigning, også efter 2006. I 
modsat retning trækker, at behovene i EU15 er blevet mindre, både absolut 
og i forhold til behovene i de nye medlemslande. Med en disciplineret, men
fair tilgang til den kommende fordeling af strukturfondsmidlerne, vil der
derfor være mulighed for at sikre en afdæmpet udgiftsudvikling.

Endelig er det væsentligt at arbejde for, at EU-borgerne får mest mulig ud af
den del af deres skat, der går til EU. De samfundsøkonomiske virkninger og 
effektiviteten af EU’s udgiftspolitik må løbende vurderes.

6.2. EU-budgettets størrelse, sammensætning  og udvikling 
Selv om EU-samarbejdet omfatter et meget bredt felt af politikområder, kræ-
ver samarbejdet typisk ikke et fælles budget, og den offentlige udgiftspolitik
er derfor i langt overvejende grad et anliggende for de enkelte medlemslande.
Sammenlignet med medlemslandenes offentlige budgetter, der udgør op til 
50 pct. af BNP, er EU’s budget derfor lille, godt én pct. af BNP, jf. tabel 6.1 

2Loftet omfatter ikke den såkaldte landdistriktspolitik, der tegner sig for godt 10 pct. af
udgifterne.
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Tabel 6.1. EU’s udgifter 1975-2006
75-84 85-94 95-99 00-03 04-06

--------------------------- Pct. af BNP ---------------------------
Landbrug………………... 0,53 0,61 0,57 0,50 0,46
Strukturfonde…………… 0,10 0,23 0,44 0,36 0,38
Interne politikker.……….. 0,02 0,03 0,08 0,07 0,08
Bistand til tredjelande1)…… 0,03 0,06 0,08 0,09 0,08
Budgetkompensationer…. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
Administration………….. 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06
Andet2)…………………… 0,05 0,06 0,02 0,01 0,00
I alt……………………... 0,77 1,04 1,25 1,08 1,07

1) Udviklingslande, EU-kandidatlande og kommende medlemslande.
2) Reserver m.v.
Kilde: Kommissionen.

Budgettet er endvidere langt mindre end f.eks. det føderale budget i USA, 
der udgør ca. 18 pct. af BNP. Forskellen afspejler, at EU ikke er en føderal
stat som USA. Selv om der både i USA og i EU findes forskellige administra-
tive niveauer med hver deres kompetencer og budgetter, er der meget stor
forskel på ansvarsfordelingen mellem den føderale regering og delstaterne i 
USA og Fællesskabet og medlemslandene i EU. Områder som sociale ydelser,
sundhed, uddannelse og forsvar finansieres i USA over det føderale budget.

De to største udgiftsområder på EU’s budget er den fælles landbrugspolitik
og strukturfondene. Udgifterne til landbrugspolitikken går til direkte støtte
til de europæiske landmænd og til foranstaltninger, der har til formål at hol-
de priserne på et stabilt niveau over verdensmarkedsprisen. Endvidere ydes
støtte til udvikling af landdistrikter. Strukturfondene yder støtte til regional-
politik m.v., først og fremmest i EU’s fattigere regioner. Disse to udgiftsom-
råder tegner sig til sammen for 80 pct. af udgifterne. EU yder ligeledes i dag
en betydelig bistand til lande uden for EU (såkaldte ”eksterne politikker”),
samt til de kommende medlemslande i Øst- og Centraleuropa. Herudover
finansieres en række programmer inden for forskning, uddannelse, infra-
struktur, energi og miljø m.v. (såkaldte ”interne politikker”). Endelig finan-
sieres EU-institutionernes administrative udgifter via det fælles budget. 

Efter en årrække med tendens til stigende udgifter, er der i de senere år sket
en opbremsning i udgiftsudviklingen og en reduktion målt som andel af 
BNP, jf. tabel 6.1. Da EU’s BNP i forbindelse med udvidelsen stiger meget
mindre end de ekstraomkostninger, der følger af udvidelsen, kunne det for-
ventes, at EU’s samlede budget ville stige som andel af BNP. De stramme
finansielle rammer og den deraf følgende afdæmpede udgiftsudvikling i 
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EU15 opvejer imidlertid denne effekt, og BNP-andelen forventes at forblive 
konstant frem til 2006.

6.3.  Finansiering af EU-budgettet  
EU’s udgifter finansieres ved bidrag fra medlemslandene. Bidragene består af
tre dele. Toldindtægter ved import fra tredjelande tilfalder Fællesskabet.3

Den øvrige finansiering består af et bidrag beregnet på basis af medlemslan-
denes momsgrundlag og et bidrag beregnet på grundlag af medlemslandenes
BNI (bruttonationalindkomst).

Som tommelfingerregel kan man gå ud fra, at det enkelte lands andel af fi-
nansieringen er den samme som landets andel af indkomsten i hele EU, dvs.
rige medlemslande betaler mest pr. indbygger.

Sammenhængen mellem indkomst og budgetbidrag gælder dog ikke helt 
præcist.  Bidraget som andel af BNP varierer mellem landene, jf. tabel 6.2.
Dette hænger blandt andet sammen med, at momsgrundlaget ikke udgør 
samme andel af BNP i alle lande. I lande med en stor offentlig sektor, som 
f.eks. Danmark, er momsgrundlaget forholdsvis lille.

Tabel 6.2. Fordeling og finansiering af EU’s udgifter i 1999-2001
Udgifter i medlemslandene1) Finansiering af budget

------------------------------- Pct. af BNP -----------------------------
Belgien ................ 1,70 1,37
Danmark............. 0,88 0,98
Tyskland ............. 0,52 1,05
Grækenland......... 4,35 1,07
Spanien ............... 2,00 1,03
Frankrig .............. 0,88 1,02
Irland .................. 2,36 1,00
Italien.................. 0,82 0,95
Luxembourg........ 4,32 1,04
Holland............... 0,47 1,31
Østrig.................. 0,67 1,03
Portugal .............. 2,86 1,06
Finland ............... 0,86 0,94
Sverige ................ 0,51 1,08
UK...................... 0,43 0,71

1) Alle udgifter  er fordelt på medlemslande, undtagen bistand til tredjelande. 
Kilde: Kommissionen.

3 25 pct. af indtægterne beholdes dog af medlemslandet til dækning af administrations-
omkostninger.
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Endvidere findes der en særlig rabatordning for UK, som indebærer, at UK’s 
bidrag som andel af BNP er det laveste i EU. 

Endelig betaler nogle lande, især Holland og Belgien, forholdsvis meget,
fordi en relativt stor del af tolden på varer importeret til EU opkræves af
disse lande.

Udgifter fordelt på medlemslande og ”nettobalancer”
For hovedparten af EU’s budgetudgifter, f.eks. landbrugsstøtte, er det muligt 
at afgøre, hvilke medlemslande, pengene går til.

I princippet er det således muligt at opgøre, hvor stor en del af sit budgetbi-
drag, hvert land ”får tilbage”, fordi EU afholder udgifter i det pågældende 
land. En sådan opgørelse er imidlertid problematisk af flere årsager. Hverken 
budgetbidragene eller fordelingen af udgifterne afspejler nødvendigvis de 
reelle byrder og fordele. Der kan f.eks. peges på følgende problemer:

At toldindtægter opkrævet af f.eks. Holland og Belgien medregnes i disse
landes bidrag er ikke udtryk for, at der påhviler disse lande en tilsvarende
økonomisk byrde. En meget stor del af tolden betales reelt af borgere i 
andre EU-lande, der er de endelige forbrugere af varerne.
EU’s administrative udgifter fordeles efter placeringen af institutionerne.
Lande med store EU-institutioner (Belgien, Luxembourg m.fl.) opnår 
langt fra en fordel, der svarer til institutionernes budget4.
Eksportstøtten til landbruget er et led i en samlet politik, der skal opret-
holde de garanterede mindstepriser for landbrugsvarer, jf. afsnit 6.5. Dan-
ske landmænd opnår således den samme fordel, uanset om produkterne
sælges inden for EU uden eksportstøtte eller til tredjelande med eksport-
støtte. I nettobalancen medregnes fordelen kun, når der gives eksportstøt-
te.
Udgifter afholdt uden for EU er også til fordel for medlemslandene og
burde derfor medregnes i nettobalancen. For Danmark er udvikling af
fattige lande et vigtigt politisk mål. Omkring 60 pct. af udgifterne afholdt
uden for EU er udviklingsbistand. Den dansk finansierede del heraf med-
regnes i Danmarks udviklingsbistand, men altså ikke i Danmarks nettoba-
lance.

4Rent principielt opnås der kun en fordel, hvis lønnen til de ansatte er større end den
løn, de pågældende ellers kunne have opnået. Der er i så fald tale om en fordel for de
pågældende personer, snarere end for samfundet som helhed. Det må endvidere tages i 
betragtning, at de ansatte ved institutionerne kommer fra alle medlemslande. Kun i 
nogle personalekategorier vil der være en overvægt af lokalt ansatte.
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Der bør derfor ikke drages konklusioner om enkeltlande på basis af sammen-
ligninger mellem budgetbidragene og udgifternes fordeling på medlemslan-
dene.

Visse hovedtendenser er dog meget udprægede. For nogle medlemslande er
der betydelig forskel mellem bidraget til finansieringen og andelen af EU’s 
udgifter, f.eks. for lande, der modtager megen støtte til regional udvikling
(Grækenland m.fl.) og rige lande, der hverken modtager meget i landbrugs-
støtte eller fra strukturfondene (Holland m.fl.). For Danmark er der tilnær-
melsesvis balance, idet landbrugsstøtten opvejer, at indkomsten og dermed
budgetbidraget pr. indbygger er blandt de højeste i EU.

Forskellene har siden begyndelsen af 1970’erne været genstand for megen
opmærksomhed, især i medlemslande, der er store nettobidragydere. Dette
kom mest markant til udtryk i 1984, hvor der efter en større politisk uover-
ensstemmelse5 blev etableret en særlig rabatordning for UK, baseret på en 
opgørelse af medlemslandenes nettobalancer. I forbindelse med forhandlin-
gerne om EU’s udvidelse var spørgsmålet om nettobalancer ligeledes væsent-
ligt for kandidatlandene. For at sikre disse mod en ugunstig nettobalance
umiddelbart efter tiltrædelsen, blev det derfor, som en del af den budgetmæs-
sige aftale, vedtaget at yde særlige budgetkompensationer til kandidatlande-
ne.

Diskussionerne om nettobalancer har øget opmærksomheden på udgiftsud-
viklingen i EU, hvilket er positivt. Faren ved en overdreven fokus på bud-
getmæssige nettobalancer kan imidlertid være, at der i den offentlige debat
om EU i medlemslandene skabes et forkert billede af nettobalancens betyd-
ning, fordi den tolkes som medlemslandets ”økonomiske nettofordel” af 
samarbejdet. Ved en sådan tolkning overses helt, at de økonomiske fordele
ved EU ikke opnås på bekostning af andre medlemslande, men ved at det for 
EU som helhed er en stor økonomisk fordel, at der samarbejdes, ikke mindst 
om det indre marked og den økonomiske politik. Selv for de største nettobi-
dragydere er de økonomiske fordele ved samarbejdet derfor meget betydelige.
Hertil kommer de politiske fordele ved EU-samarbejdet.

6.4.  Statsfinansielle konsekvenser i Danmark 
Danmarks bidrag til finansiering af EU-budgettet er den væsentligste danske
EU-relaterede udgift. Danmark yder dog ligeledes visse andre, mindre bi-

5UK’s nettostilling var, på grund af landbrugets store vægt i EU-budgettet, den mest
ugunstige i EU.
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drag, ligesom en del af statens udgifter går til medfinansiering af EU-
programmer i Danmark. 

Budgetbidraget
Den gennemførte og forventede fortsatte udgiftsdisciplin betyder, at det dan-
ske bidrag til EU’s budget som andel af BNP forventes at forblive på om-
kring 1 pct. af BNP i de kommende år, dog med en svag tendens til stigning.
Stigningen skyldes først og fremmest følgende:

Betalingerne6 af strukturfondsstøtte har været unormalt lave i de senere
år.7 Dette hænger delvis sammen med, at nogle udbetalinger er blevet for-
sinkede. Der må derfor forventes en stigning i de kommende år.
Udvidelsen medfører øgede betalinger. Dette opvejes delvis af de nye
medlemslandes budgetbidrag.
Det blev i 2000 besluttet at ændre EU’s finansieringssystem, så Danmarks
andel af finansieringen stiger en smule.

Forøgelsen af betalingerne i EU15 fra 2002 til 2006 skønnes at udgøre godt
12 mia. euro, jf. tabel 6.3. Udvidelsen forventes at betyde en stigning i beta-
lingerne fra 2003 til 2006 på omtrent 10,5 mia.kr. Effekten på EU15’s bud-
getbidrag begrænses dog af, at de nye medlemslande også yder et bidrag til
budgettet. Den del af betalingerne, der skal finansieres af EU15 forventes
således at stige til 5,5 mia. euro8 i 2006, svarende til et dansk merbidrag på 
ca. 880 mio.kr.

Ændringerne i EU’s finansieringssystem, der vil være fuldt gennemført i 
2004 betyder, at momsbidraget får relativt mindre betydning i forhold til 
BNI-bidraget. Dette medfører en lille stigning i Danmarks budgetandel
sammenlignet med 2003, jf. tabel 6.3.

6Ordene ”betalinger” og ”betalingsafløb” anvendes her i stedet for ”udgifter”, idet det er
betalingerne, der har betydning for budgetbidraget, jf. appendiks 6.2.
7En ny programperiode med ændrede regler begyndte i 2000.
8Afløb i AC10 på 10,5 mia. euro minus budgetbidrag på 5,0 mia. euro, jf. tabel 6.3
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Tabel 6.3. EU’s finansieringsbehov, 2000-06
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
--------------------------- Mia. euro-------------------------

1. Betalinger i alt (afløb)……. 83,3 80,0 83,7 91,2 97,9 103,8 106,3
heraf øget afløb i EU15…… 7,5 9,4 11,1 12,1

afløb i AC10……….. 4,8 9,0 10,5
2. Budgetbidrag fra AC10… -4,5 -4,9 -5,0
3. Finansiering EU15, (1)-(2) 83,3 80,0 83,7 91,2 93,4 98,9 101,3
4. Tidsforskydninger……….. 4,7 0,7 -4,3 -1,9 -2,5 0,0 0,0
5. Indbetaling, EU15, (3)+(4) 88,0 80,7 79,4 89,3 90,9 98,9 101,3
Dansk andel -------------------------- Mia.kr. ---------------------------

i løbende priser 12,6 13,2 12,8 14,1 14,9 15,8 16,2
heraf  sfa. ændret finan-
siering efter 2003 0,15 0,23 0,24

----------------------------- Pct.  -------------------------------
som andel af BNP 0,98 1,00 0,94 1,00 1,01 1,03 1,02

Kilde: Kommissionen samt egne skøn og beregninger, jf. appendiks 6.2.

EU-udgifter uden for budgettet
Nogle af EU’s aktiviteter finansieres ikke af EU-budgettet, men afholdes
direkte af medlemsstaterne selv. For at få et samlet billede af de midler, EU
disponerer over samt Danmarks bidrag til EU, bør disse udgifter medregnes.

Den væsentligste udgiftspost er, jf. tabel 6.4,  bidraget til Den Europæiske
Udviklingsfond, der finansierer bistand til udviklingslande i Afrika, Vestindi-
en og Stillehavet.  En række mindre udgiftsposter finansieres ligeledes uden
om det almindelige budget.  I nogle tilfælde skyldes dette, at samarbejdet er
baseret på en særskilt konvention.

Tabel 6.4. Særskilte bidrag til EU-foranstaltninger på FL031)

Foranstaltning Udgift på FL03
--------Mio.kr.--------

Den Europæiske Udviklingsfond ………………………….. 330
Europaskolerne ……………………………………………. 12
Løn til danske Europa Parlamentsmedlemmer……………... 8
Det Europæiske Universitet i Firenze………………………. 6
EUROPOL………………………………………………… 8
I alt ………………………………………………………... 364

1) Kun udgifter over 1. mio.kr.

National medfinansiering
På nogle politikområder har EU-ordninger statsfinansielle konsekvenser i
medlemslandene, fordi EU yder støtte på betingelse af, at medlemsstaterne
medfinansierer ordningerne. Set fra medlemsstatens synspunkt udgør EU’s
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medfinansiering en ”rabat” på en bestemt politik. I den almindelige priorite-
ring af udgifterne vil man således være tilbøjelig til at gennemføre denne
politik, selv om den nationale prioritering muligvis ville have været anderle-
des, hvis medlemsstaten selv skulle have finansieret hele udgiften. Om dette 
er positivt eller negativt afhænger af, om der derved skabes merværdi for
Fællesskabet. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis EU medfinansierer miljø-
politiske foranstaltninger med grænseoverskridende virkninger. 

I Danmark udgør den samlede nationale medfinansiering  godt 1,4 mia.kr.
jf. tabel 6.5, svarende til knap 10 pct. af Danmarks EU-budgetbidrag. Som 
led i vurderingen af de økonomiske konsekvenser af fremlagte forslag vedrø-
rende EU-ordninger er det derfor vigtigt at se på såvel konsekvensen for
Danmarks budgetbidrag som for en eventuel dansk medfinansiering.

Tabel 6.5. Dansk medfinansiering af EU-ordninger i 2003 
Udgift på FL03 EU-bidrag

Mio.kr. Pct. af samlet udgift 
Landdistriktsstøtte m.v. ......................... 654 51
Regional udvikling m.v. ........................ 178 50
Arbejdsmarkedspolitik........................... 511 50
Miljø..................................................... 69 35
I alt ....................................................... 1411 50

6.5. Landbrugspolitikken 
Selv om landbrugsudgifterne er aftaget som andel af EU’s budget, er land-
bruget fortsat det største udgiftsområde, jf. afsnit 6.2.  Budgettet for 2003 er
på i alt 45 mia. euro, hvoraf knap 5 mia. euro anvendes til landdistriktsud-
vikling, den såkaldte ”Søjle II” i landbrugspolitikken. 

Landbrugspolitikkens ”Søjle I”, foranstaltninger til fordel for producenterne, 
har et budget på ca. 40 mia. euro, jf. tabel 6.6. Disse foranstaltninger falder i 
to hovedgrupper. En del indgår som led i bestræbelserne på at holde priserne 
for nogle produkter på et højt, stabilt niveau. Dette sker f.eks. ved eksport-
støtte og støtte til oplagring. Størstedelen af støtten udbetales imidlertid som 
direkte indkomststøtte til producenterne baseret på størrelsen af produkti-
onsarealerne og antallet af dyr, f.eks. får og kvæg.

For den budgetmæssigt største produktgruppe, markafgrøder, gives næsten 
hele støtten som hektarstøtte, jf. tabel 6.6. For andre produktgrupper er an-
delen af direkte betalinger ligeledes meget stor. For en tredje kategori af pro-
dukter, der bl.a. omfatter mælkeprodukter og sukker, støttes producenterne 
næsten udelukkende gennem prisforanstaltninger. Det er dog besluttet, at 
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der gradvis skal indføres direkte indkomststøtte til mælkeproducenter til
delvis erstatning for prisstøtten.

Tabel 6.6. EU’s udgifter til landbrugsstøtte i 2003
Budget
2003

Heraf direkte 
indkomststøtte

Mia. euro Pct.
Søjle I (markedsordninger m.v.) ....................... 40,1
heraf Markafgrøder..................................... 16,8 96

Oksekød............................................. 8,4 84
Gede- og fårekød ................................ 1,8 100
Olivenolie, tobak, m.v. ....................... 3,3 98
Sukker, mælk, vin, frugt og grønt m.v2). 9,8 81)

Søjle II (landdistriktsudvikling)3) ...................... 4,7 -
Landbrugsstøtte i alt......................................... 44,8

1) De resterende 92 pct. er hovedsagelig foranstaltninger, der tager sigte på opret-
holdelse af minimumspriser, f.eks. eksportrestitutioner.

2) Herunder også fødevarehjælp og veterinære foranstaltninger. 
3) Beløbet omfatter ikke den del af landdistriktspolitikken, der vedrører mål 1-

regioner (18 pct. af EU’s befolkning). Den støtte er indpasset i de samlede struk-
turfondsprogrammer, der omfatter en række forskellige indsatsområder og finan-
sieres over strukturfondsrammen. Bevillingen er 2,7 mia. euro i 2003.

Kilde: Kommissionen.

Tidligere landbrugsreformer
Den store andel af direkte betalinger frem for prisstøtte skyldes, at den fælles
landbrugspolitik blev væsentligt reformeret i 1992 og i 1999. Markedsord-
ninger baseret på høje minimumspriser blev erstattet af direkte indkomststøt-
te.

Prisreduktionerne har betydet, at incitamenterne til intensiv produktion er
blevet reduceret, og at en stor produktion er et mindre problem end før. 
Hvis prisniveauet i EU, som det f.eks. er tilfældet for korn, er det samme
som på verdensmarkedet, kan et eventuelt produktionsoverskud i EU afsæt-
tes uden eksportstøtte. Omlægningen har fjernet nogle forvridninger gennem
en delvis afkobling af støtten, jf. boks 6.1, men forvridningerne er stadig be-
tydelige.
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Boks 6.1. Afkobling af landbrugsstøtte
Offentlige støtteordninger, som tager sigte på at forhøje indkomsten for bestemte
grupper og sektorer har næsten altid effekter på de berørtes incitamenter. Dette gælder 
i høj grad også den fælles landbrugspolitik.

Ydes der støtte til at producere korn i form af en høj garanteret mindstepris, vil der alt
andet lige blive anvendt et større areal til kornproduktion. På et givet areal vil dyrknin-
gen blive mere intensiv, fordi det marginale afkast er højere. Det større udbud ville 
normalt presse prisen ned, men den garanterede mindstepris forhindrer dette. I stedet 
kan der opstå et produktionsoverskud, som må eksporteres med støtte.

Gives støtten i form af direkte tilskud, som f.eks. den nuværende hektarstøtte, der 
udbetales ved dyrkning af bestemte afgrøder, giver støtten ikke et særskilt incitament 
til intensiv produktion på det enkelte areal, men valget af arealanvendelse påvirkes 
stadig. I nogle tilfælde drives landbrug på jorder, der uden støtte ville have været eng 
eller skov. Støtten er i et vist omfang stadig koblet til produktionen.

Nogle former for direkte tilskud, herunder dyrepræmier, er reelt stadig koblet til pro-
duktionen, idet tilskuddet i mange tilfælde virker på samme måde som en høj pris. 
F.eks. har den såkaldte slagtepræmie, et støttebeløb pr. slagtet dyr, samme incita-
mentsvirkning for producenten som en forhøjelse af slagteriets afregningspris. 

For at undgå produktionsoverskud må produktionen derfor styres med udbudsregule-
rende mekanismer, også på områder, hvor der er sket en vis afkobling. Braklægnings-
ordninger reducerer udbuddet af markafgrøder. Mælkekvoter styrer mælkeproduktio-
nen og påvirker også oksekødsproduktionen. Ekstensiv oksekødsproduktion fremmes
gennem bestemmelser om det anvendte areal samt særlige præmier.

En total afkobling af støtten ville løse alle disse incitamentsproblemer. Støtten ville
blive udbetalt til de nuværende støttemodtagere helt uden betingelser, dvs. uden krav
om, at disse personer skulle drive landbrug. Nye problemer ville dog opstå, idet de 
pågældende ville kunne trække sig tilbage og leve af støtten som en slags ”pension”.
Arbejdsudbuddet ville blive reduceret. I modsat retning virker dog, at de pågældende
ville lide et kapitaltab på deres landbrugsejendom, fordi der ikke længere ville være
knyttet støttemuligheder til besiddelse af ejendommen og den derfor ville være mindre 
værd.

Afkobling, navnlig i de mere vidtgående versioner, må således kombineres med en 
egentlig aftrapning af støtten, som evt. kan erstattes af andre typer af indkomstover-
førsler som led i den almindelige social- og regionalpolitik.

Omlægningen har endvidere betydet, at støtten til landbruget finansieres på 
en anden måde end tidligere. Forbrugerne har fået gavn af omlægningen,
fordi de ikke i samme grad som før må betale overpriser for landbrugspro-
dukter og dermed ”medfinansiere” landbrugsstøtten. Til gengæld må en
større del af støtten finansieres over EU’s budget og dermed af den europæi-
ske skatteyder.

Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU  Juni 2003 159
 



Kapitel 6 – EU’s budget

Samlet set er støtten til landbruget set i forhold til landbrugets produktion og 
omsætning faldet svagt siden 1980’erne, jf. figur 6.1.a. Set i forhold til det 
samlede indkomstniveau i EU er landbrugsstøtten  imidlertid blevet en bety-
delig mindre byrde for forbrugere og skatteydere. Forbrugernes finansiering
er reduceret fra langt over 2 pct. af BNP til ca. 0,5 pct. af BNP. Budgetud-
gifterne har ligget nogenlunde konstant på omkring 0,6-0,7 pct. af BNP9, jf.
figur 6.1.b. 

Figur 6.1a. Samlet landbrugsstøtte i EU i
pct. af produktionsværdien

Figur 6.1b. Samlet landbrugsstøtte i EU i
pct. af BNP
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Anm: Produktionsværdien af landbruget ”Production value at farm gate”. 
Kilde: OECD Agricultural databases, EU-kommissionen og egne beregninger.

Reduktionen i landbrugsstøtten i forhold til BNP skyldes således primært, at 
væksten i landbruget har været forholdsvis svag sammenlignet med andre
sektorer10. Støtteniveauet i forhold til den enkelte producents omsætning er
stort set uændret, men væsentlig mindre set i forhold til det generelle ind-
komstniveau.

Behov for flere ændringer 
Støtten til landbruget i EU er fortsat høj sammenlignet med andre lande.
Hvor støtten i EU udgjorde 1,33 pct. af BNP i 2001, jf. figur 6.1.b, er det 
tilsvarende tal for USA 0,95 pct. af BNP. For Australien og New Zealand er
tallene henholdsvis 0,33 og 0,28 pct. af BNP.

9 Inkl. nationale programmer. 
10Efterspørgselen efter fødevarer har en lav indkomstelasticitet. Når det basale fødevare-
behov er dækket og indkomsten stiger, bruges den ekstra indkomst kun i begrænset
omfang på fødevarer, f.eks. fordi der efterspørges en højere kvalitet. Denne efterspørgsel
kan derfor tilfredsstilles med en stadig mindre del af økonomiens produktionsressourcer,
dvs. landbrugets vægt i den samlede økonomi bliver stadig mindre.
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Endvidere har landbrugsordningerne fortsat en række forvridende effekter.
På nogle områder, f.eks. sukker og mælk, er priserne i EU fortsat høje til 
skade for forbrugerne. Produktionen må derfor styres ved hjælp af kvotesy-
stemer, som hæmmer strukturomlægninger og effektiviseringer. Hektarstøt-
ten giver incitament til produktion af afgrøder, der udløser støtte frem for
anden anvendelse af arealerne. Høje toldsatser og højere priser i EU end på
verdensmarkedet for visse landbrugsvarer medfører incitament til produktion 
inden for EU, hvor det samfundsøkonomisk ville være bedre at anvende
arealet på anden vis og importere den pågældende vare. Dette ville være til 
gavn for fattigere landes eksportmuligheder og økonomiske udvikling.

Det er endvidere meget væsentligt, at det samlede støtteniveau reduceres.
Omlægninger til direkte støtte, evt. med yderligere afkobling af produktion
og støtte kan ikke stå alene. En permanent indkomstoverførsel, der er mere
eller mindre uafhængig af produktionen, vil næppe blive opfattet som rimelig 
og vil kunne have negative effekter på arbejdsudbuddet, jf. boks 6.1.

Det langsigtede mål bør være, at landbruget på lige fod med andre erhverv
kan klare sig uden særlige støtteordninger. Det er imidlertid af afgørende 
betydning, at en udvikling i denne retning ikke sker på bekostning af et ef-
fektivt indre marked for landbrugsprodukter. Det fælles støttesystem må ikke
erstattes af nationale systemer, der forvrider konkurrence og samhandel.

Fremtidig udvikling – udvidelsen
Målt som andel af BNP vil landbrugsstøtten fremover få mindre vægt, idet
støttesatserne i den fælles landbrugspolitik er fastsat som absolutte euro-
beløb, der ikke inflationsreguleres. Der er således indbygget automatiske
besparelser i systemet.

For at fastholde denne tendens efter udvidelsen besluttede Det Europæiske
Råd i oktober 2002, at udgifterne til den fælles landbrugspolitik kun må
stige med én procent pr. år i perioden 2007-13, dvs. væsentlig mindre end
den forventede vækst i det nominelle BNP. 

Som led i budgetaftalen vedr. de nye medlemslandes tiltrædelse blev det be-
sluttet, at den direkte indkomststøtte skal indfases gradvist i de nye medlems-
lande. I perioden fra 2006 til 2013 betyder indfasningen udgiftsstigninger på 
i alt 3,7 mia. euro, jf. tabel 6.7. Til gengæld forventes der ikke stigninger i
den direkte støtte i EU15, da støttesatserne er fastsat som nominelle eurobe-
løb. Udgiftsloftet giver derfor delvis plads til at finansiere stigningen i støtten
til de nye medlemslande.
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Først om ca. ti år forventes det således, at udgifterne ved en videreførelse af 
det nuværende system vil overstige det fastsatte loft. Normalt er det dog
nødvendigt at have en margen under loftet til uforudsete udgifter, som f.eks. 
var påkrævet ved udbruddet af mund- og klovesyge i 2001. Kommissionen
skønner, at den nødvendige margen er 400 mio. euro. På denne baggrund
kan besparelseskravet skønnes til 0,8 mia. euro i 2013.

Loftet vil altså ikke i sig selv medføre besparelser af betydning sammenlignet
med en videreførelse af det nuværende system. Betydningen ligger i, at der
ikke kan vedtages udgiftskrævende reformer, og at den faldende udgiftsten-
dens fortsættes. Landbrugsudgifternes andel af BNP forventes på grund af 
loftet at falde til 0,32 pct. i 2013 mod 0,42 pct. i 200311

Tabel 6.7. Loft over landbrugsudgifter 2007-2013
2006 2013

Mia. euro, løbende priser
1. Loft for landbrugsudgifter 1)............................................ 45,3 48,6
2. Forventede udgifter i 2006 ............................................. 44,2 44,2
3. Råderum for udgiftsstigning (1)-(2)................................ 1,0 4,3
4. Indfasning af støtte i nye medlemslande ......................... 0 3,7
5. Skøn for andre udgiftsstigninger ..................................... 0 1,0
6. Resterende margen (3)-(4)-(5) ........................................ 1,0 -0,4
7. Skønnet behov for besparelser ........................................ 0 0,8

----------------Pct.-------------
8. Udgiftsloft som forventet andel af BNP.......................... 0,39 0,32

1) Ekskl. landdistriktsstøtte.
Kilde: Kommissionen samt egne beregninger.

6.6. Strukturfonde 
Efter 1980’ernes udvidelser med de sydeuropæiske medlemslande har struk-
turfondene fået stadig stigende budgetmæssig betydning.  Budgettet voksede
som andel af BNP frem til vedtagelsen af Dagsorden 2000, jf. tabel 6.1.
Væksten i støtten til de nuværende medlemslande blev herefter afløst af en
faldende tendens. Udvidelsen af EU med 10 relativt fattige lande vil betyde, 
at strukturfondsstøtten frem mod 2006 atter vil vokse svagt uden dog at nå
det hidtidige maksimumsniveau.

11 Ekskl. landdistrikststøtte, som ikke er omfattet af loftet. Beregningen er baseret på et
EU med henholdsvis 25 og 15 medlemslande.
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EU’s strukturfonde og samhørighedsfonden har som hovedformål at udvikle 
EU’s mindst velstående regioner og medlemslande12. Over 80 pct.13 af bud-
gettet anvendes til dette formål. Hovedparten af bevillingen fra strukturfon-
dene går til regioner med et købekraftskorrigeret BNP pr. indbygger på un-
der 75 pct. af EU-gennemsnittet, den såkaldte mål 1-støtte. Bevillingen ud-
gør omkring 64 pct. af den samlede strukturfondsstøtte14, jf. tabel 6.8. Regi-
onsinddelingen er forholdsvis grov, Danmark udgør eksempelvis én region
og modtager ikke mål 1-midler.

Tabel 6.8. Budget1) for strukturfondene og samhørighedsfonden i 2003 
Budget 2003, mia. euro Pct. af budget

Strukturfonde........................... 31,2 91,5
heraf Mål 1 ............................. 21,9 63,8

Mål 2 ............................. 3,6 10,6
Mål 3 ............................. 3,9 11,2
Fællesskabsinitiativer ........ 1,7 5,0
Andet.............................. 0,2 0,9

Samhørighedsfonden ................ 2,8 8,5

I alt .......................................... 34,0 100

1) Forpligtelsesbevillinger. Underopdelingen på mål foretages ikke i det årlige bud-
get og er derfor beregnet på basis af rammerne for hele perioden 2000-06.

Kilde: Kommissionen.

Den såkaldte samhørighedsfond, der tegner sig for 8,5 pct. af strukturfonds-
budgettet, yder støtte til infrastruktur- og miljøinvesteringer. Kun medlems-
lande med velstandsniveau under 90 pct. af EU-gennemsnittet er omfattet.  I 
nuværende programperiode er det Grækenland, Portugal, Spanien og Ir-
land15.

Programmer uden for disse mindre velstillede områder udgør de resterende
20 pct. af budgettet. Til særlige områder, der ligger uden for mål 1-
regionerne kan der ydes støtte via mål 2. Danmark modtager her støtte til
f.eks. Bornholm og Lolland-Falster. Mål 3-støtte tildeles alle områder, der

12 Det er i Traktatens artikel 158 defineret som en fællesskabsmålsætning ‘at formindske
forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen
for de mindst begunstigede områder eller øer, herunder landdistrikter’.
13Mål 1-støtte samt samhørighedsfonden, jf. nedenfor.
14 Af hensyn til fremstillingen anvendes denne betegnelse samt begrebet strukturfondspo-
litikken om hele budgetkategori 2, dvs. strukturfondene og samhørighedsfonden. 
15Baseret på tal for perioden 1995-97. Irlands velstandsniveau er i dag over EU-
gennemsnittet.

Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU  Juni 2003 163
 



Kapitel 6 – EU’s budget

ikke er omfattet af mål 1, herunder Danmark. Mål 3 finansierer uddannelse
og arbejdsmarkedspolitik.16

De såkaldte fællesskabsinitiativer17 er programmer etableret på fællesskabsni-
veau i modsætning til andre programmer, hvis indhold bestemmes nationalt 
og lokalt.

Endelig er en del af EU’s strukturfondsmidler rettet mod bestemte sektorer.
På landbrugsområdet er indsatsen under strukturfondene tæt forbundet med
den del af landdistriktspolitikken, der hører under søjle II i den fælles land-
brugspolitik. På fiskeriområdet fungerer FIUF på linje med de øvrige struk-
turfonde, men indsatsområderne fastlægges som en del af den fælles fiskeri-
politik. Der er således på landbrugs- og fiskeriområdet tale om en sektorspe-
cifik indsats.

Fordeling på indsatsområder
De største indsatsområder for strukturfondsstøtten er transport, erhvervsud-
vikling, beskæftigelse og uddannelse, jf. figur 6.2. Den største vækst siden
forrige programperiode er sket indenfor støtten til transport, beskæftigelse og 
uddannelse, mens støtten til erhvervsudvikling er nogenlunde uændret. Det
er ligeledes disse tre områder, der har størst national medfinansiering. Særligt 
på transportområdet er andelen af medfinansiering steget kraftigt.

16Disse formål er også dækket af mål 1-programmerne. Hele EU er således omfattet.
17Der findes f.eks. et program for interregionalt samarbejde og et for ligestilling. 
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Figur 6.3. Fordeling af mål 1-midler fra EU’s strukturfonde til Græken-
land, Portugal, Spanien og Irland 
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Kilde: Kommissionen.

Udvidelsen og perioden efter 2006
Mens der er vedtaget et udgiftsloft for landbrugsområdet for de næste 10 år,
er der ikke indgået nogen aftaler om udgiftsudviklingen på strukturfondsom-
rådet efter 2006.

Fordelingen af støtten i det udvidede EU i perioden 2004-06 kan ses som en
overgangsordning, dvs. en midlertidig fravigelse fra de nuværende forde-
lingsprincipper, som hidtil har betydet, at fattigere medlemslande modtager 
mere støtte pr. indbygger. Dette princip har fundet anvendelse på kandidat-
landene indbyrdes, men ikke som generelt princip for hele det kommende
EU25. Således modtager Grækenland omkring to og en halv gange så meget 
i støtte pr. indbygger som Slovenien til trods for, at de to lande befinder sig 
på nogenlunde samme velstandsniveau, jf. figur 6.3.

Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU  Juni 2003 165
 



Kapitel 6 – EU’s budget

Figur 6.3. Ordinær strukturfondsstøtte i EU15 og kandidatlandene i 2006,
1999-niveau
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1) Støttebeløbene opjusteres hvert år svarende til inflationen. 
2) Der anvendes købekraftskorrigeret BNP pr. indbygger i forhold til EU-

gennemsnittet. Årene 1995-97 lå til grund for støttetildelingen i perioden 2000-
06 i de nuværende medlemslande. For de kommende medlemslande benyttes tal 
for 2002-04, som forventes at ligge til grund for tildelingen i den kommende
programperiode.

Kilde: Kommissionen samt egne beregninger.

Fortsættelse af det nuværende system 
Den ganske betydelige forskel i støtteniveauerne i den nuværende program-
periode skyldes ikke, at det nuværende system er til ugunst for de nye med-
lemslande, men at systemet ikke er implementeret ens i hele EU25, jf. oven-
for.

Hvis de centrale elementer i det nuværende system videreføres efter 2006, vil 
forskellen mellem nye og nuværende medlemslande endvidere blive mindre, 
fordi støtten til EU15 vil blive reduceret. Dette skyldes følgende: 

Økonomisk indhentning: En række regioner har velstandsmæssigt halet ind 
på resten af EU, så de nu ikke længere ligger under 75 pct. af det gen-
nemsnitlige velstandsniveau i EU15. Irlands velstandsniveau er allerede 
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nu over 90 pct. af gennemsnittet, så man ikke længere vil modtage støtte 
fra Samhørighedsfonden.
”Den statistiske effekt”: De nye medlemslandes indtræden i EU vil medfø-
re, at det gennemsnitlige BNP i EU vil falde i forhold til nu. En række 
nuværende mål-1 regioner i EU15 vil ”pludselig” ikke længere opfylde 75 
pct.-kriteriet. Endvidere vil Spaniens velstandsniveau komme over 90 pct. 
af gennemsnittet, så man ikke længere vil modtage støtte fra Samhørig-
hedsfonden.
En række gamle overgangsordninger bortfalder i 2006.

Den økonomiske indhentning vil især betyde bortfald af mål 1-regioner i 
Spanien, som samtidig mister gammel overgangsstøtte og støtte fra samhø-
righedsfonden. Samlet set reduceres støtten med 45 pct., jf. tabel 6.9.  Endnu 
større - 56 pct. -  bliver reduktionen i Tyskland, hvilket skyldes, at den stati-
stiske effekt påvirker en række østlige regioner. Irland vil opleve den største 
reduktion, nemlig 74 pct. Denne reduktion skyldes Irlands hurtige økono-
miske vækst og bortfald af gamle overgangsordninger, dvs. den er uafhængig
af udvidelsen.

Tabel 6.9. Bortfald af støtte efter 2006
Bortfald af støtte efter 2006

Årlig
støtte
2000-062)

 Øk. 
ind-

hentn.

Stati-
stisk
effekt

Gamle
overgangs
ordninger1)

I alt Forde-
ling

Redukti-
on

1 2 3 4 5=2+3+4 6=5 7=5/1
mia. euro ------------- mio. euro2 ---------- ------- pct. -----

Spanien ...... 8,0 1483 2094 34 3611 39,7 45
Grækenland 3,6 483 0 0 483 5,3 14
Tyskland .... 4,4 0 2246 174 2420 26,6 56
Irland ......... 0,6 282 0 136 418 4,6 74
Portugal ..... 3,3 0 155 327 482 5,3 14
Danmark.... 0,1 0 0 4 4 0,0 3
Øvrige........ 10,5 343 883 461 1687 18,4 16
I alt ............ 30,4 2591 5378 1136 9105 100 30

1) For overgangsordninger under mål 1, antages det, at støtteniveauet efter 2006,
hvor regionerne overgår til mål 2 og mål 3, bliver det samme som i 2006, hvor 
overgangsordningen er udfaset. Overgangsordninger under mål 2 antages at bort-
falde helt. 

2) 1999-niveau.
Kilde: Kommissionen og egne beregninger.

Samlet set bortfalder 30 pct. af strukturfondsstøtten, svarende til godt 9 mia.
euro. Dette billede kan dog ændre sig lidt, efterhånden som nye BNP-tal 
offentliggøres. Skal man følge de nuværende støttekriterier vil nettobesparel-
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sen endvidere blive lidt mindre, eftersom mål 1-støtten i så fald skal erstattes 
af anden støtte på et lavere niveau. Den samlede effekt kan opgøres til godt 7 
mia. euro, jf. tabel 6.10.

Tabel. 6.10. Samlet udgiftsændring i EU15
Mia. euro, 1999-niveau

1)Økonomisk indhentning................................................. -2,6
2)Statistisk effekt ............................................................... -5,4
3)Bortfald af gamle overgangsordninger.............................. -1,1
4) Ny støtte til tidligere mål 1-regioner............................... 1,81)

I alt .................................................................................... -7,3

1) 50 euro pr. indbygger.
Kilde: Egne beregninger.

De nye medlemslande
En videreførelse af det nuværende system ville medføre en reduktion af støt-
ten til de nuværende medlemslande, og en del af forskellen i støtteniveauerne
ville dermed forsvinde, jf. ovenfor. Det vil dog alligevel være meget vanske-
ligt eller helt umuligt at opnå et fair og hensigtsmæssigt system ved at ud-
strække det nuværende system og de nuværende støtteniveauer til de nye
medlemslande.

For den kommende fordeling af støtten må det, evt. efter en overgangsperio-
de, tilstræbes at følgende kriterier i langt højere grad – helst fuldt ud – er 
opfyldt:

Alle medlemslande behandles efter ensartede kriterier.
Støtteniveauet afpasses så der ikke skabes forvridninger i medlemslande-
nes økonomier eller overophedning i enkeltsektorer.
De fattigste regioner og medlemslande tildeles mest støtte.

Disse kriterier er uforenelige med en videreførelse af det nuværende system.

Den økonomiske indhentning og den statistiske effekt vil kun påvirke nogle 
regioner i EU15. Støtteniveauet vil fortsat være meget højt i de tilbageblevne
mål 1-regioner, i nogle tilfælde op til 400 euro pr. indbygger. Disse regioner
er rigere end mange regioner i de nye medlemslande. Princippet om, at fatti-
ge regioner skal have mest støtte, tilsiger da, at f.eks. Letland og Litauen skal
modtage mindst 400 euro pr. indbygger i støtte.

Dette ville være i strid med den gældende regel om, at intet medlemsland
kan modtage en støtte, der udgør mere end 4 pct. af landets BNP.  Reglen er 
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indført for at undgå, at støtten fører til overophedning i enkelte sektorer og 
på længere sigt strukturelle forvridninger i økonomien, der skaber afhængig-
hed af EU-midlerne. Da dette er et væsentligt hensyn, vil en fjernelse af den-
ne regel, uden at den erstattes af en anden regel med tilsvarende effekt, næp-
pe være hensigtsmæssig.

Forhandlingerne i EU om strukturfondene vil blive meget vanskelige, og det 
er derfor ikke sikkert, at der kan vedtages et nyt system, hvor ovenstående
principper er gennemført fuldt ud. Endvidere er det ikke muligt at beregne
de budgetmæssige konsekvenser præcist. Det er dog muligt at opstille et skøn
med det forbehold, at det endelige forhandlingsresultat kan forventes at afvi-
ge fra beregningsresultaterne. Ministerrådets formelle forhandlinger starter
først, når Kommissionens forordningsforslag foreligger, formentlig i løbet af 
foråret 2004. Indtil dette tidspunkt foregår konsultationerne mellem med-
lemslandene og Kommissionen på et helt uformelt grundlag. 

Udgangspunktet ved fastlæggelse af fordelingen af støtten bør være en vurde-
ring af, hvilket støtteniveau, der vil være forsvarligt, hvis man skal undgå 
økonomiske forvridninger og overophedning i enkeltsektorer. Dette niveau
kan herefter også danne udgangspunkt for tildelingen af støtte til de nuvæ-
rende medlemslande. Dette vil kræve en betydelig omfordeling af midlerne i 
forhold til den nuværende programperiode, og må derfor formentlig indfases
gradvis for at undgå uheldige makroøkonomiske virkninger af såvel forøgel-
ser som reduktioner.

Selv med en relativt hurtig vækstindhentning kan det næppe forventes, at de 
fattigste medlemslande i det udvidede EU i slutningen af næste programperi-
ode (2013) vil kunne modtage mere end 225-250 euro pr. indbygger (1999-
niveau) uden at komme over 4 pct.-grænsen. Anvendes dette som udgangs-
punkt for støtteniveauet18, vil udgiften i de nye medlemslande skønsmæssigt
blive 15-17 mia. euro (1999-niveau) mod ca. 9,2 mia. i 2006, jf. tabel 6.11.
Det tilsvarende skøn for EU15 er på 18-20 mia. euro, dvs. væsentligt mindre
end det nuværende niveau på 31 mia. euro.

18Et støtteniveau på 250 euro antages at gælde i det fattigste medlemslande. Andre mod-
tager mindre, afhængig af velstandsniveauet. I de nuværende, rige medlemslande, dvs.
EU15 bortset fra Grækenland, Portugal og Spanien antages niveauet at blive 40-60 euro
pr. capita.
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Tabel 6.11. Skøn for effekt af fordelingsprincipper 
2006 2013 – skøn

------------------ Mia. euro, 1999-niveau -----------------
Nuværende medlemslande......... 31 18-20
Nye medlemslande .................... 9 15-17
I alt ........................................... 40 33-37

Reduktionen i EU15 er noget større end den reduktion på ca. 7 mia. euro,
der ville blive resultatet af en videreførelse af det nuværende system, jf. tabel 
6.10. Forskellen skyldes, at der vil være muligheder for besparelser i EU15
ud over dem, der følger at det automatiske bortfald af støtte. F.eks. kan  støt-
teniveauet i overensstemmelse med principperne reduceres i de regioner, der 
fortsat ligger under 75 pct.-grænsen.

Lægges de tre principper for den kommende fordeling til grund skønnes det, 
at EU også i den kommende periode for de finansielle perspektiver vil kunne 
opnå en udgiftspolitisk ansvarlig udvikling på strukturfondsområdet.

Men som nævnt er de politiske forhandlinger om den fremtidige indretning
er kun lige påbegyndt, så der er betydelig usikkerhed om det endelige udfald.

Indhold og fokus i den fremtidige strukturfondspolitik 
Det vil være et naturligt udgangspunkt for en fremtidig strukturfondspolitik,
at indsatsen koncentreres om de mindst velstående lande i EU. Derved kan
man opprioritere det solidariske element og begrænse den del af ordningerne,
som betyder, at Fællesskabet finansierer de rige medlemslandes regionalpoli-
tik. Dette kan f.eks. ske ved, at indsatsen i de rigere medlemslande i den
kommende programperiode koncentreres om programmer, der har en klar
fællesskabsdimension, f.eks. udveksling af erfaringer og benchmarking.

Der er også behov for et mere generelt serviceeftersyn af de instrumenter og
procedurer, der bruges på strukturfondsområdet. Politikken bør tilrettelæg-
ges sådan, at der skabes erhvervsudvikling og vækst i de tilbagestående regio-
ner og medlemslande. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at dokumentere,
at strukturfondene har økonomiske effekter, ud over den velstandseffekt, der
opstår ved, at der overføres midler fra Fællesskabet. De forskellige undersø-
gelser af dette spørgsmål kommer frem til forskellige resultater, og der kan 
ikke entydigt vises en sådan økonomisk effekt.19

19En oversigt over disse analyser findes i Funds and Games, Netherlands’ Bureau for Eco-
nomic Policy Analysis (CPB), April 2002.
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Dette kan skyldes, at nogle af aktiviteterne er generelt velfærdsorienterede
snarere end målrettede mod de faktorer, der skaber vækst. Visse danske ek-
sempler kunne synes at pege i denne retning, jf. boks 6.2. En anden årsag
kunne være et utilstrækkeligt samspil mellem EU-foranstaltningerne og med-
lemslandenes egne bestræbelser på at de udvikle tilbagestående regioner.

Efter optagelsen af de nye medlemslande kan det ligeledes vise sig relevant, at 
støtten i højere grad anvendes til at hjælpe medlemslandene med at leve op 
til EU’s regelsæt. På miljøområdet vil der i de kommende år skulle foretages
betydelige investeringer. Støtte fra Fællesskabet kan her bidrage til, at inve-
steringerne gennemføres hurtigere til gavn for både modtagerlandet og andre
medlemslande. Et andet indsatsområde kunne være styrkelse af den admini-
strative kapacitet. 
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Boks 6.2. Eksempler på strukturfondsprojekter i Danmark

Netværket Grøn Erhvervsudvikling på Bornholms Erhvervscenter.

Nordvestjysk Udviklingsnet, der bl.a. giver iværksætterhjælp og støtter markedsfø-
ring af egnsspecifikke landbrugsprodukter.

Udvikling af en detektor til måling af overisning i lufthavne (Dan-Ice A/S). 

Undersøgelse af bl.a. maritime boligmodeller, nødvendiggjort af strukturændrin-
gerne i fiskeribranchen (A/S Hvide Sande Skibs og Baadebyggeri).

Etablering af et ø-dækkende bredbåndsnet på Bornholm.

Reetablering af kontakten mellem by og havn på Faaborg Havnefront og  skabelse
af nye attraktive placeringsmuligheder for boliger og erhverv.

Projektet ”Etnisk indslusning” under Helsingør Turist & Erhvervsforening, som 
resocialiserer af unge kriminelle med etnisk minoritetsbaggrund gennem oprettelse
af tilskudsjobs. 

Projektet ”Kulturkælderen” i Randers, der arbejder med  kulturel kommunikation
og fremstiller produkter og service med et kulturelt/kunstnerisk indhold.

Det interregionale samarbejde om Vadehavet. 

Centreret for bæredygtig turisme, miljømæssig effektvurdering og reduktion af 
havforurening.

Etablering af et maritimt logistikcenter i Nakskov Industri- og Miljøpark. 

Projektet REUSI. Erfarings- og udviklingsnetværk til fremme af innovation i virk-
somheder og iværksætterkraft blandt cand. merc.’er . 

Etableringen af ”Skaldyrscentret”, der har til formål at udvikle og forny den danske
skaldyrsproduktion.

Projektet ”Pilelandet – den levende Øresundslandsby”. Sigtet er at fremme samhø-
righed, identitet og attraktionskraft for de storbynære landsbyer i den sydlige del af 
Øresundsregionen.

6.7. Bistand til tredjelande
EU yder bistand til en række lande uden for EU. Bistanden er geografisk
opdelt i programmer for f.eks. Middelhavsområdet, Asien og Sydamerika.
Endvidere ydes en betydelig støtte til de kommende medlemslande samt de
kandidatlande, der endnu ikke er indgået aftaler med om optagelse i EU,
nemlig Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, jf. tabel 6.12. Endelig er der etable-
ret en række programmer uden forudbestemt geografisk afgrænsning, der
f.eks. yder humanitær bistand. 

Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU  Juni 2003 172 



Kapitel 6 – EU’s budget

 Tabel 6.12. EU’s budget 2003 - Støtte til tredjelande
mio. euro

Asien......................................................................................................... 563
Sydamerika (ALA)..................................................................................... 337
Det sydlige Afrika...................................................................................... 127
Middelhavsområdet (MEDA).................................................................... 754
Østeuropa og Centralasien (TACIS).......................................................... 507
Det vestlige Balkan (CARDS) ................................................................... 685
EU-kandidatlande1) og kommende medlemslande...................................... 3.560
Ikke fordelt2) .............................................................................................. 1.780
I alt ........................................................................................................... 8.313

1) Tyrkiet, Rumænien og Bulgarien. 
2) Fødevarehjælp, humanitær bistand, tematisk fordelt støtte, fiskeriaftaler samt den

fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. 
Kilde: Kommissionen.

Overordnet set er det velbegrundet, at Fællesskabet varetager en del af EU’s 
bistand til tredjelande, frem for at hvert enkelt land etablerer særskilte pro-
grammer.  Dermed kan der udarbejdes en samlet strategi for indsatsen. Der
er endvidere bedre muligheder for at påvirke modtagerlandene, hvis EU
handler i fællesskab. Endelig er der en direkte og særskilt fællesskabsinteresse
i at yde bistand til kommende EU-medlemslande.

De enkelte medlemslandes holdninger til bistandens niveau samt prioritering 
af indsatsen er dog på nogle punkter forskellige, hvilket sætter en naturlig 
grænse for den fælles indsats. Ydermere ydes en del af medlemslandenes bi-
stand multilateralt gennem f.eks. FN-organisationerne.20

Udvidelsens betydning
Efter de ti nye medlemslandes tiltrædelse vil førtiltrædelsesstøtten blive er-
stattet af midler fra andre dele af EU-budgettet, herunder især strukturfon-
dene.

Samlet set sker der en stigning i nettooverførslerne til disse lande svarende til 
en årlig stigningstakt på næsten 50 pct. i perioden 2003-06, jf. tabel. 6.13.
Efterhånden som landbrugsordningerne bliver indfaset fuldt ud og der for-
mentlig også sker en omfordeling af strukturfondsstøtten til fordel for de nye 
medlemslande, jf. afsnit 6.6, vil overførslerne stige yderligere efter 2006.

20 For Danmark, som yder en meget betydelig udviklingslandsbistand, udgør den fælles 
EU-bistand eksempelvis omkring 5 pct. af den samlede udviklingsbistand, hvilket er en
mindre andel end for andre lande, der yder mindre bistand i forhold til BNP. 
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Tabel 6.13 Forventede netto-overførsler1) til nye medlemslande og kandi-
datlande

2003 2004 2005 2006
Gnst. årlig vækst

i pct.
---------- mio. euro 1999-niveau -----

Cypern.......................................... 16 27 31 31 25
Estland.......................................... 55 125 179 200 54
Letland.......................................... 84 195 297 361 63
Litauen.......................................... 115 299 499 555 69
Malta ............................................ 11 26 53 53 69
Polen ............................................ 844 1.404 2.614 2.979 52
Slovakiet ....................................... 123 173 297 361 43
Slovenien ...................................... 45 80 82 82 22
Tjekkiet ........................................ 170 178 293 307 22
Ungarn ......................................... 197 270 490 614 46
AC10 i alt ............................................ 1660 2777 4835 5543 49

Kandidatlande
Bulgarien og Rumænien................ 270 491 798 1146 62
Tyrkiet.......................................... 156 192 300 400 37

1) Forventet betalingsafløb minus forventet budgetbidrag. Sidstnævnte er nul i 
2003.

Kilde: Kommissionen.

Også kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet kan i de kommende
år imødese en stigning i overførslerne fra EU. En sådan stigning blev aftalt
som led i den samlede aftale om udvidelsen på Det Europæiske Råds møde i
København.

Kommissionen har endvidere i sit budgetforslag for 2004 foreslået en stig-
ning i bevillingen til det såkaldte TACIS-program, der yder støtte til de tidli-
gere sovjetrepublikker i Østeuropa og Centralasien, herunder det udvidede
EU’s nye nabolande mod øst.

Dansk bilateral indsats i de nye medlemslande
Hovedindsatsområdet for den bilaterale danske øststøtte siden begyndelsen af 
1990’erne har været de baltiske lande og Polen. Disse landes deltagelse i EU’s 
programmer og den betydelige forøgelse i adgangen til fællesskabsmidler vil
erstatte og langt overstige den bilaterale danske indsats.

En omlægning fra bilaterale ordninger til EU-ordninger afspejler også, at der
mellem medlemmer af EU bør være tale om et ligeværdigt samarbejde frem 
for en donor/modtager-relation. De nye medlemslande får i højere grad mu-
lighed for selv at prioritere indsatsen, f.eks. for strukturfondene, hvor det
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enkelte medlemsland selv udarbejder sine programmer på basis af retningsli-
nier fra Kommissionen.

6.8. Tilskudsordninger for medlemslande  - interne politikker 
EU’s interne politikker er et forholdsvis sammensat udgiftsområde med et 
samlet budget i 2003 på knap 7 mia. euro, jf. tabel 6.14. Foranstaltningerne
har det til fælles, at de kun gælder for medlemslandene. Udgiftsområdet ad-
skiller sig fra strukturfondene ved, at der mere bredt tages sigte på at fremme
samarbejde og merværdi for Fællesskabet samt, at der ikke tages særlige hen-
syn til tilbagestående områder. 

Omkring 60 pct. af udgifterne går til forskning, jf. tabel 6.14. Herudover
kan fremhæves udvekslingsprogrammer for uddannelsessøgende samt trans-
europæiske netværk, der medfinansierer infrastruktur-investeringer af særlig 
interesse for Fællesskabet, f.eks. Øresundsbroen, som Fællesskabet har betalt 
ca. 5 pct. af anlægsudgifterne til.

Tabel 6.14. EU’s budget for 2003 - interne politikker
Mio. euro

Forskning og teknologisk udvikling ................................... 4.055
Trans-europæiske netværk ................................................. 725
Uddannelse ....................................................................... 563
Kultur, det audiovisuelle område, kommunikation m.v. .... 234
Energi og miljø.................................................................. 304
Forbrugerpolitik, det indre marked m.v............................. 223
Den sociale dimension samt beskæftigelse m.v. .................. 303
Retligt samarbejde m.v. ..................................................... 154
Andet ................................................................................ 235
I alt ................................................................................... 6.796

Kilde: Kommissionen.

De forskellige programmer opfylder i varierende grad og på forskellig vis 
målsætningen om skabelse af merværdi for Fællesskabet. I nogle tilfælde kan 
fordelene ved et projekt eller et program tilfalde andre end dem, der ville 
skulle stå for finansieringen i fraværet af EU-støtten. I andre tilfælde tages 
der sigte på formidling af samarbejde eller udveksling af erfaringer.

For den store del af midlerne, der anvendes på forskning, må der klart vurde-
res at blive skabt en sådan merværdi i det omfang, midlerne anvendes effek-
tivt. Forskningsresultater kan være til gavn for alle, uanset om man har med-
virket til finansieringen af forskningen eller ej. Hvis en medlemsstat selv skal
finansiere forskning, vil den være tilbøjelig til at overveje, hvor store fordele 
landet selv får, og se bort fra fordelene for andre medlemslande. Dette kan 
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betyde, at projekterne ikke gennemføres, selv om de samlede fordele for hele 
EU er større end omkostningerne. Finansiering på fællesskabsniveau kan 
afhjælpe dette problem og desuden skabe en bedre sammenhæng mellem 
finansieringsbidragene og de fordele, der opnås.  
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Appendiks 6.1 
Budgetbegreber og -procedurer  

EU's udgiftslofter - De finansielle perspektiver
Siden 1988 har det centrale udgiftsstyringsredskab været en række udgiftslofter
for forskellige udgiftsområder kaldet ”de finansielle perspektiver”. Anvendelsen
af udgiftslofter, finansielle perspektiver, har været et centralt redskab til sikring af
budgetdisciplinen. Det første forsøg blev gjort i perioden 1988-92, hvor udgifts-
lofterne imidlertid måtte revideres adskillige gange i løbet af perioden, idet der
ikke tilstrækkelig hurtigt blev etableret en effektiv udgiftsstyring, ikke mindst på
landbrugsområdet. Senest blev de finansielle perspektiver fastsat på Det Europæ-
iske Råds møde i Berlin for perioden 2000-06 og efterfølgende tiltrådt af Euro-
pa-Parlamentet og Kommissionen.

Bevillingstyper
EU-budgettet indeholder flere typer af bevillinger. En forpligtelsesbevilling er en
hjemmel til bevillingsmyndigheden (typisk Kommissionen) til at forpligte EU til
at indgå en økonomisk forpligtelse. En betalingsbevilling er en hjemmel til efter-
følgende at foretage de konkrete udbetalinger for at opfylde de afgivne forpligtel-
ser. Opdelingen anvendes, fordi der ofte er en tidsforskydning mellem forpligtel-
sestidspunktet og udbetalingstidspunktet (f. eks. for  strukturfondene).  Forplig-
telsesbevillingerne kan ses som styringsredskabet, mens betalingsbevillingerne
bestemmes på grundlag af en prognose for, hvor meget der skal udbetales i bud-
getåret for at leve op til forpligtelserne.  Sidstnævnte er afgørende for, hvor stort
medlemslandenes bidrag til finansieringen bliver. Betalingsbevillingerne er ofte 
mindre end forpligtelsesbevillingerne da ikke alle indgåede forpligtelser ender
med at resultere i betalinger, f.eks. fordi der er tilknyttet betingelser, som ikke
bliver opfyldt.

Flerårig programmering
Når der vedtages nye EU-programmer indeholder, disse budgetoverslag for hvert 
af de år, som programmet er fastsat til at vare. De årlige budgetter bør ikke afvi-
ge fra disse overslag med mindre nye, objektive og længerevarende forhold gør
sig gældende. En vis del af EU's udgifter er således programmeret forud for bud-
getlægningen.
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Den årlige budgetprocedure
Ministerrådet og Europa-Parlamentet udgør tilsammen budgetmyndigheden. 
Budgettet fastlægges efter at de to institutioner hver har behandlet budgettet to 
gange.

Både Ministerrådet og Parlamentet behandler hele budgettet. Budgettet er dog 
opdelt således, at Ministerrådet har den afgørende indflydelse på de såkaldte 
obligatoriske udgifter, mens Parlamentet har den afgørende indflydelse på de 
ikke-obligatoriske udgifter. I forbindelse med Ministerrådets to behandlinger 
afholdes samråd mellem Ministerrådet og Parlamentet, hvor der normalt indgås 
aftaler om en række centrale punkter.  

Obligatoriske udgifter er udgifter, som budgetmyndighederne er forpligtet til at 
afholde i henhold til traktaten eller retsakter udstedt i henhold til denne, f.eks. 
landbrugspolitikken, internationale fiskeriaftaler, bidrag til internationale orga-
nisationer og pensioner – i alt knap 50 pct. af budgettet. Overført til danske 
forhold svarer begrebet omtrent til lovbundne udgifter. 

Budgetmyndigheden (Ministerrådet og Parlamentet)  træffer hvert år reelt kun 
afgørelse om en lille del af udgifterne. Omkring 95 pct. af budgettet er fastlagt 
på forhånd i kraft af den finansielle programmering eller fordi udgifterne er 
lovbundne. Endvidere skal budgettet holde sig indenfor de finansielle perspekti-
ver.
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Appendiks 6.2 
Finansiering af EU-budgettet og 
dansk bidrag  

Det danske bidrag til den samlede finansiering af EU-budgettet, de såkaldte
”egne indtægter” afhænger først og fremmest af de samlede betalinger. Endvidere
kan forskellige forhold bevirke, at Danmarks finansieringsandel varierer en smu-
le fra år til år.

De fremtidige EU-budgetter er ifølge sagens natur ukendte, ligesom det er uvist,
i hvor høj grad de bevilgede midler vil blive udnyttet. På grundlag af de finan-
sielle perspektiver, der er fastlagt frem til 2006 kan der imidlertid opstilles et
skøn for det fremtidige danske budgetbidrag.

Følgende usikkerhedsfaktorer knytter sig til størrelsen af de samlede udgifter
over EU’s budget og dermed finansieringsbehovet:

De finansielle rammer bliver ikke altid udmøntet fuldt ud i faktiske forplig-
telsesbevillinger under den årlige budgetprocedure. Der er netop tale om lof-
ter.
Budgetterne for forpligtelsesbevillinger bliver ikke altid udnyttet.
Forpligtelserne resulterer ikke altid i udbetalinger i samme år, som de er ind-
gået. Sommetider annulleres de. 
Kommissionen og budgetmyndigheden (Ministerrådet og Parlamentet)
skønner typisk udbetalingerne for højt, når medlemslandenes indbetalinger
skal fastlægges. De overskydende midler kan bruges året efter. 

Fordelingen af finansieringen på medlemslandene påvirkes af følgende:

Toldindtægterne kan variere fra år til år. 
Væksten i momsgrundlag og BNI kan være forskellige fra medlemsland til
medlemsland.
UK-rabatten afhænger både af det samlede finansieringsbehov og af udgifter-
nes fordeling på lande. Den er derfor vanskelig at forudsige nøjagtigt. 
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Sammenhængen mellem de finansielle perspektiver og det danske budgetbidrag 
er således meget indirekte. Det enkelt års budgetbidrag afhænger af de finansielle
rammer for en hel række af år samt, hvordan disse omsættes til betalinger. Sam-
menhængen kan belyses ved et stiliseret taleeksempel, jf. tabel 1.

Tabel 1. Fra finansiel ramme til dansk bidrag: taleksempel 
År n-2 n-1 n n+1 n+2
Ramme (finansielle perspektiver)............. 100 100 100
Budget  for forpligtelser ........................ 95 95 95
Faktiske forpligtelser............................. 90 90 90

Forventet afløb fra forpligtelser indgået i år 
n-2 (i alt 90) .......................... 30 35 25
n-1 (i alt 90) .......................... 30 35 25
n (i alt 90) .......................... 30 35 25

Samlet forventet afløb= betalingsbevilling 90
Overskud fra tidligere år ....................... 4 3
Finansieringsbehov............................... 86
Dansk andel (ca. 2 pct.) ......................... 1,8
Realiserede betalinger ........................... 87
Overskud ............................................. 4 3

 
Betalinger og samlede egne indtægter til 2006
Med udgangspunkt i de finansielle perspektiver og de hidtil konstaterede beta-
linger, kan der opstilles skøn for betalingerne i de kommende år, jf. tabel 2. 

Den væsentligste ændring må forventes at ske på strukturfondsområdet, hvor der
for tiden er et stort efterslæb, bl.a.  fordi mange betalinger er blevet udskudt og
må forventes gennemført i de kommende år.

Endvidere forventes udvidelsen at medføre øgede betalinger på i alt knap 25
mia. euro frem til 2006.

Beregningen af de forventede egne indtægter må endvidere tage højde for de
forventede overskud, der følger af, at medlemslandenes indbetalinger typisk viser
sig at være større, end der var behov for. F.eks. opstod der i 2002 et overskud på 
6,4 mia. euro, som vil blive anvendt til at finansiere betalingerne i 2003.
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Tabel 2. Skøn over fremtidigt betalingsafløb og egne indtægter 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
----------------------------- mia. euro ----------------------------

Betalingsafløb, EU15...... 83,3 80,0 83,7 91,2 93,1 94,8 95,8
Heraf stigninger i.f.t. 2002:

Førtiltrædelsesstøtte...... 0,7 0,7 -0,4
Strukturfonde ............. 6,5 6,5 8,5 10,5
Andet......................... 1,0 2,0 2,0 2,0

Betalingsafløb, AC101) .... 4,8 9,0 10,5
Samlet betalingsafløb ..... 83,3 80,0 83,7 91,2 97,9 103,8 106,3

Finansieringsbehov2) ....... 95,7 99,9 105,8 108,3
Overskud tidligere år3)..... 6,44) 4,5 2,0 2,0
Egne indtægter ................. 88,0 80,7 79,4 89,3 95,4 103,8 106,3

 
Overskud til overførsel.... 4,5 2,0 2,0 2,0

1) 90 pct. af loftet for betalingsbevillinger i AC10.
2) For 2003 og 2004, Kommissionens skøn, som afviger fra nærværende skøn. 
3) For 2005-06 antages et overskud på 2 mia. euro.
4) Kommissionen har offentliggjort dette overskud.
Kilde: Kommissionen samt egne skøn og beregninger.

De samlede medlemsbidrag er af nogenlunde samme størrelsesorden, som de
samlede betalinger, dvs. omkring 1 pct. af EU’s BNP. De finansielle perspektiver
for perioden 2000-06 gør således, at udgifterne er væsentlig mindre end loftet
for medlemslandenes indbetalinger på 1,24 pct. af EU’s samlede BNI1.

Dansk budgetbidrag
Det danske bidrag til EU’s budget varierer fra år til år, jf. ovenfor. Den danske
finansieringsandel forventes at stige fra 2,13 pct. til 2,21 pct. fra 2003 til 2004,
jf. tabel 3, især på grund af omlægningen af finansieringssystemet. En tilsvarende
omlægning fandt sted fra 2001 til 2002, hvor momsbidragets andel af det sam-
lede bidrag blev reduceret, jf. tabel 3. Ændringens virkning på budgetandelen
blev imidlertid opvejet af, at det danske momsgrundlag i 2000 og 2001 var 
unormalt stort pga. forkortelse af kredittiden for momsafregning i Danmark.

1Satsen er fastsat i ”Rådets afgørelse af 29. september 2000 om ordningen for De Euro-
pæiske Fællesskabers egne indtægter (2000/597/EF, Euratom)”. En ændring af satsen
kræver ratifikation i medlemslandene.
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Tabel 3. Dansk budgetbidrag  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
----------------------------------Mia.kr.------------------------------- 

Told m.v. ................  2,4 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 
Momsbidrag............  4,8 5,7 4,6 4,2 3 3,1 3,1 
heraf  UK-rabatten ..  0,7 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 
BNI-bidrag..............  5,4 5,4 6,6 8,3 10,3 11,1 11,4
I alt .........................  12,6 13,2 12,8 14,1 14,9 15,8 16,2

------------------------------------ Pct. ---------------------------------
Andel af DK’s BNP .  0,98 1,00 0,94 1,00 1,01 1,03 1,02 
Andel af EU-budget1) 1,93 2,21 2,17 2,13 2,21 2,15 2,15 

Fordeling: ---------------------------Pct. af dansk bidrag------------------------
Told m.. .................  19 16 13 11 11 10 10
Momsbidrag............  38 43 36 30 20 19 19
BNI-bidrag..............  43 41 52 59 69 70 70
I alt .........................  100 100 100 100 100 100 100

1) Andel af EU15’s finansiering. 
Kilde: Kommissionen, Skatteministeriet samt egne beregninger. 

Den særlige UK-rabat indgår teknisk set som en del af momsbidraget. Rabatten 
varierer fra år til år, afhængig af UK’s nettoposition. Den danske andel af finan-
sieringen udgør typisk 1-1,5 mia. kr., hvilket er en større andel af den samlede 
finansiering af UK-rabatten end Danmarks overordnede budgetandel på godt 2 
pct. Dette hænger sammen med, at Tyskland, Østrig, Sverige og Holland, der 
ligesom UK er nettobidragydere, har en særlig ”rabat på rabatten”, der betyder, 
at de bidrager mindre til finansieringen af UK-rabatten.   

Indbetalingen af toldprovenu er blev reduceret, både absolut og som andel af det 
samlede bidrag. Dette skyldes udviklingen i toldprovenuet samt at medlemslan-
dene fra og med 2001 beholder 25 pct. af provenuet. Toldindtægternes rolle 
som finansieringskilde er dermed blevet mindre.  

I takt med at de øvrige finansieringskilder spiller en mindre rolle, er BNI-
bidragene, som står for det resterende finansieringsbehov, blevet større. BNI-
bidraget forventes at udgøre 70 pct. af Danmarks budgetbidrag i perioden 2004-
06.
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7. Beskatning og internationali-
sering 

 
7.1. Indledning    
Økonomisk integration øger mobiliteten af kapital og varer over landegræn-
ser og kan formentlig også øge mobiliteten af arbejdskraft. Herved kan for-
skelle mellem landenes skattesystemer få en større betydning for lokaliserin-
gen af økonomisk aktivitet og mulighederne for at opkræve skatteindtægter.

En netto-udflytning af skattebaser vil lede til mistede skatteindtægter og
dermed behov for alternativ finansiering, som – inden for rammerne af skat-
testoppet – implicerer udgiftsbesparelser eller alternativt en langsommere
afvikling af den offentlige gæld.

En netto-udflytning af en given skattebase er imidlertid ikke ensbetydende
med, at det er ønskeligt at sænke den tilhørende beskatning. Kun såfremt der
er klare indikationer af, at der er en sammenhæng mellem beskatningen og 
nettoudflytningen af den pågældende skattebase, bør en sådan skattelettelse
overvejes – i sammenhæng med de øvrige hensyn skattesystemet varetager.
Uden en sådan sammenhæng vil en lempeligere beskatning blot øge finansie-
ringsbehovet.

Med skattekonkurrence menes her i kapitlet, at en skattebase er følsom over 
for flytning til og fra udlandet – som følge af forskelle mellem skattesyste-
merne. Skattekonkurrence omhandler således graden af skattebasernes mobi-
litet baseret på husholdningers og virksomheders adfærd og udtrykker, hvor-
vidt hensyn til netto-udflytning af skattebaser bør indgå i indretningen af 
skattesystemet for at begrænse tabet af skatteindtægter.

Skattekonkurrence har en række implikationer. Umiddelbart vil lande med 
relativ høj beskatning på de relevante områder automatisk miste provenu 
som følge af udflytning af skattebaser til lande med relativ lav beskatning.

Samtidig vil i princippet alle lande have et incitament til at lempe beskatnin-
gen på de områder, hvor skattekonkurrence er udtalt: Lande med relativ høj 
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beskatning for at undgå udflytning – og lande med relativ lav beskatning for
at tiltrække skattebaser. Det betyder, at landene kommer under pres for at
ændre sammensætningen i deres beskatning, så mobile skattekilder beskattes
lempeligere og mindre mobile skattekilder beskattes hårdere – sammenlignet
med en situation uden skattekonkurrence.

Det kan derfor blive dyrere at finansiere offentlige udgifter – især for lande
med relativ høj beskatning på mobile skattekilder, da de som følge af skatte-
konkurrence har det største behov for tilpasninger.

Skattekonkurrence kan på den anden side have den gavnlige virkning, at en 
eventuel fordyret finansiering af offentlige udgifter kan være en mekanisme
til at skærpe prioriteringen af de offentlige udgifter.

I EU-regi er der interesse for at fjerne barrierer, der begrænser bevægelighe-
den af varer og produktionsfaktorer, herunder skattemæssige barrierer.

Der er således i både EU og OECD stor fokus på at minimere såkaldt skade-
lig skattekonkurrence, der betegner de tilfælde, hvor der sker unfair tilpasnin-
ger i skattesystemet – med henblik på at tiltrække udenlandske skattebaser
via skatteregler, som afviger i forhold til de regler som gælder for egne borge-
re og virksomheder.

EU-landene har i juni 2003 vedtaget en skattepakke indeholdende blandt 
andet et rentebeskatningsdirektiv og en adfærdskodeks for erhvervsbeskat-
ning, som blandt andet har til hensigt at begrænse skadelig skattekonkurren-
ce. Det er imidlertid overordentligt vanskeligt at komme skadelig skattekon-
kurrence til livs, da det har en global karakter og dermed også kræver løsnin-
ger ad frivillighedens vej – uden for EU-regi.

Kapitlet fokuserer på enkeltområder, hvor der kan forekomme en vis grad af 
skattekonkurrence, eller hvor det danske skattesystem tilskynder til udflyt-
ning af skattebaser. Samtidig beskrives EU-samarbejdet på de områder, hvor
aftalerne og initiativerne er kommet længst. Efter en overordnet beskrivelse 
af forskellene mellem skattesystemerne i Danmark og EU samt af skattesam-
arbejdet i EU i afsnit 7.2 indeholder de efterfølgende afsnit en lidt grundige-
re gennemgang af enkeltområder. Afsnit 7.3 ser på personlig arbejds- og ka-
pitalindkomst, afsnit 7.4 på pensionsbeskatning, afsnit 7.5 på selskabsbe-
skatning, mens afsnit 7.6 vedrører moms og afgifter.

Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU  Juni 2003 184 



Kapitel 7 – Beskatning og internationalisering

Tabel 7.1. Resultater inden for enkeltområder
Arbejds-
indkomst
og netto-
udvan-
dring (7.3)

Personlig
kapitalind-
komst og 
placering i 
udlandet (7.3) 

Pensionisters
udvandring
(7.4)

Pensions-
indbetalinger
i udenlandske
pensionsinsti-
tutter (7.4) 

Nettoud-
flytning af 
virksom-
heder og 
investerin-
ger (7.5) 

Netto-
udflytning
af virksom-
hedsover-
skud (7.5) 

Græn-
sehan-
del
(7.6)

Potentielt
problem
med pro-
venu og
finanspo-
litisk
holdbar-
hed?

Ja, hvis
der er tale
om netto-
bidrags-
ydere (især
personer
med høj
indkomst)

Ja, hvis ind-
komst ikke
opgives til de 
danske skatte-
myndigheder
(Danmark har
beskatningsret-
ten)

I forhold til 
nogle lande
et problem,
hvis det er
rige pensio-
nister, som 
samtidig ikke
aflaster de
offentlige
udgifter.

Afhænger helt
af om uden-
landske
institutter får
oplysnings-
pligt i forhold
til danske
myndigheder

Formentlig
til en vis 
grad, men 
sammen-
hængen er
uklar og 
indirekte

Ja, direkte
provenutab

Ja,
direkte
prove-
nutab

Hvor
store er 
de  fak-
tiske
netto-
strømme i 
dag?

Begrænset
udstrøm-
ning af 
nettobi-
dragsydere
i dag

Der hersker
meget betydelig
usikkerhed
f.s.v.a. størrel-
sesordenen

Begrænset i 
dag

Ingen i dag Formentlig
små netto-
bevægelser,
dog
variation
mellem
brancher

Der hersker
meget
betydelig
usikkerhed
f.s.v.a.
størrelses-
ordenen

For-
holdsvis
besked-
ne

Er der 
andre
relevante
faktorer
for netto-
udflyt-
ning end
beskat-
ning ? 

Ja, mange 
(løn,
leveom-
kostninger,
sprog,
kultur,
sociale
relationer
m.v.)

Ja, nogle 
(transaktions-
omkostninger,
og frygt for at 
blive ”opda-
get”)

Ja, mange 
(leveomkost-
ninger,
sprog,
kultur,
sociale
relationer
m.v.)

Få (transakti-
onsomkost-
ninger og evt.
forventning
om højere
kapitalafkast)

Ja, en hel
del (infra-
struktur,
kvalificeret
arbejds-
kraft,
lønniveau
m.v.)

Få (ekstra
omkost-
ninger til
revision)

Ja,
nogle
(bl.a.
avance-
forskelle
og
besvær i 
form af
trans-
port)

Giver det 
danske
skattesy-
stem i sig 
selv
tilskyn-
delse til
netto-
udflyt-
ning af 
skatte-
base?

Ja, for
nettobi-
dragsydere
primært
gennem
relativ høj
progression
i det 
samlede
skatte- og 
udgiftssy-
stem

Ja, især perso-
ner med positiv 
nettokapital-
indkomst er
tilskyndet til at
tilbageholde
oplysninger om 
udenlandske
renteindtægter

Ja, ift. 
enkelte lande
har Danmark
ikke ret til 
beskatning af
sociale og 
private
pensioner
(DBO:
Bopælsbe-
skatning), i 
stedet lavere
udenlandsk
indkomstskat

Nej, ikke
systematisk.
Kan i fremti-
den blive et
problem pga.
dansk pensi-
onsafkastskat,
men kun hvis 
Danmark ikke
kan få oplys-
ninger fra 
udenlandske
institutter

Nej, ikke
generelt,
pga. for-
holdsvis lav
effektiv
gennem-
snitlig og 
marginal
selskabsbe-
skatning

Nej, ikke
generelt,
pga. for-
holdsvis lav
selskabs-
skattesats

Ikke
generelt,
men i 
forhold
til
Tysk-
land på
visse
varer

Er der 
skatte-
konkur-
rence – 
dvs. er 
skatteba-
ser mobile
over for
evt. sats- 
og skat-
teændrin-
ger?

Formentlig
meget
begrænset

Formentlig en
del, vil dog 
reduceres, hvis
informations-
udveksling
mellem Dan-
mark og 
udlandet
forbedres

Nej, ikke ift.
de lande,
hvor Dan-
mark har
beskatnings-
retten. Vedr.
de øvrige
lande er der
formentlig
begrænset
skattekon-
kurrence

Nej, ikke hvis 
Danmark kan
få oplysninger
fra udenland-
ske pensions-
institutter
(ellers for-
mentlig en
del)

Ja, noget. 
Empirisk
påvist
sammen-
hæng
mellem skat
og udflyt-
ning

Ja, højst
sandsynligt

Ja, en 
del på
visse
varer
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Resultaterne på enkeltområder er sammenfattet i tabel 7.1, hvoraf det blandt 
andet fremgår, at skattekonkurrence vurderes at være mest udtalt for selskabers
flytning af overskud, og i en vis udstrækning for flytning af virksomheder og
investeringer, personers formueoverførsler og grænsehandel med visse varer. 
 
7.2. Det danske skattesystem i et EU-perspektiv  
Danmark er – efter Sverige – det land, som har det højeste samlede (simple) 
skattetryk, jf. tabel 7.2.

Der er en lang række betydelige problemer knyttet til at foretage landesam-
menligninger af skattetryk. Forskellige justeringer ændrer dog netto ikke ved, 
at Danmark har et højt skattetryk. Det korrigerede skattetryk viser således en 
nogenlunde uændret rækkefølge i landenes skattetryk, jf. Finansredegørelse
20021.

Hvis der yderligere korrigeres for, at sociale bidrag i forskellige lande ikke i 
alle tilfælde bør regnes som en skat – på grund af sammenhæng mellem ind-
betalte bidrag og rettigheder til udbetalte ydelser – sænkes skattetrykket i de 
andre lande typisk mere end i Danmark. Det trækker imidlertid i modsat 
retning at holdbarhedskorrigere skattetrykket, idet skattetrykket derved ty-
pisk stiger i de andre lande, men ikke i Danmark2.

Danmark har en relativ høj samlet beskatning af arbejdsindkomst og den
højeste beskatning af varer og tjenester (moms og afgifter). Det danske skat-
tesystem adskiller sig imidlertid først og fremmest fra andre landes skattesy-
stemer ved at have en anderledes sammensætning af skat på arbejdsindkomst.

Således beskattes arbejdsindkomst i Danmark langt overvejende via den per-
sonlige indkomstskat (inkl. arbejdsmarkedsbidrag) og kun i ringe udstræk-
ning via sociale bidrag (betalt af arbejdstager og arbejdsgiver), jf. tabel 7.2.

Dette giver som udgangspunkt ikke anledning til problemer, idet blandt
andet incitamenterne til beskæftigelse m.v. alt andet lige er påvirket af den
samlede beskatning af arbejdsindkomst, da denne er bestemmende for for-
skellen mellem den disponible indkomst – som påvirker udbuddet af ar-

1 Det korrigerede skattetryk tager højde for skat af overførsler, skattefradrag til sociale 
formål, BFI-korrektion (da afgifter – men ikke skatter - indgår i BNP), samt at det of-
fentlige betaler skat til sig selv. 
2 En holdbarhedskorrektion tager højde for forskelle i offentlig gæld, demografiske for-
skydninger og den primære offentlige saldo. 
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bejdskraft – og lønomkostningerne – som påvirker efterspørgslen efter ar-
bejdskraft3.

I et internationalt perspektiv er der imidlertid situationer, hvor sammensæt-
ningen af de forskellige elementer i beskatningen af arbejdskraft (skattestruk-
turen) kan have betydning, jf. afsnit 7.3 om beskatning af grænsegængere og 
afsnit 7.4 om pensionsbeskatning.

Tabel 7.2. Skattestrukturer og simpelt skattetryk i EU, 2000
Personli-
ge ind-
komst-
skatter

Sociale
bidrag
m.v.

Skat på 
arbejds-

indkomst
m.v. i alt

Selskabs-
skatter

Skat af
formue,
ejendom

m.v.

Indirekte
skatter

Total

-------------------------------------- Pct. af BNP -----------------------------------------
Sverige.............. 19,3 17,5 36,8 4,1 1,9 11,2 54,2
Danmark. ......... 25,7 2,4 28,1 2,4 1,6 15,9 48,8
Finland............. 14,4 12,0 26,4 5,5 1,2 13,7 46,9
Belgien ............. 14,1 14,1 28,2 3,7 1,5 11,6 45,6
Frankrig............ 8,2 17,5 25,7 3,2 3,1 11,7 45,3
Østrig ............... 9,6 17,6 27,2 2,1 0,6 12,4 43,7
Italien ............... 10,8 11,9 22,7 3,2 1,8 11,9 42,0
Luxembourg..... 7,6 10,7 18,3 7,4 4,4 11,4 41,7
Holland............ 6,2 16,1 22,3 4,2 2,2 12,0 41,4
Tyskland .......... 9,6 14,8 24,4 1,8 0,9 10,6 37,9
Grækenland...... 5,1 11,6 16,7 4,4 1,9 13,6 37,8
UK ................... 10,9 6,1 17,0 3,7 4,4 12,1 37,4
Spanien ............ 6,6 12,4 19,0 3,0 2,3 10,5 35,2
Portugal............ 6,0 8,8 14,8 4,2 1,1 13,8 34,5
Irland ............... 9,6 4,2 13,8 3,8 1,8 11,6 31,1
EU-15 gnst.1) ..... 10,9 11,8 22,7 3,8 2,0 12,3 41,6
Tjekkiet ............ 5,0 17,3 22,3 3,9 0,5 12,6 39,4
Ungarn............. 7,3 12,9 20,2 2,2 0,7 15,8 39,1
Slovakiet........... 3,6 14,7 18,3 3,0 0,6 12,8 35,8
Polen ................ 7,9 10,2 18,1 2,4 1,1 12,5 34,1

Anm.: Personlige indkomstskatter – og dermed Skat på arbejdsindkomst m.v. i alt – dækker 
over arbejdsmarkedsbidrag (4,4 pct. af BNP i Danmark i 2000), samt personlig
kapitalindkomst. For Danmark er beskatning af løbende kapitalafkast i pensions-
kasser m.v. (0,8 pct. af BNP i 2000) ikke fordelt på de angivne kategorier. For de
øvrige lande skyldes eventuelle afvigelser fra totalen typisk uspecificerede skatter.

1) Simpelt gennemsnit.
Kilde: OECD (2002).

Siden 1985 er skattetrykket i EU-15 og især i Danmark kun vokset beske-
dent, jf. figur 7.1. I samme periode har beskatningen af arbejdsindkomst

3 Den disponible indkomst er bruttolønnen fratrukket summen af indkomstskat (inkl.
arbejdsmarkedsbidrag) og arbejdstager-betalte sociale bidrag, mens lønomkostningerne
er bruttolønnen med tillæg af de arbejdsgiverbetalte sociale bidrag og lønsumsskatter. 
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m.v. (personlige indkomstskatter og sociale bidrag) antaget en større andel af 
BNP i Danmark, men en uændret andel i resten af EU. For selskabsbeskat-
ningen – som dog er meget konjunkturfølsom – forholder det sig modsat.

Tendensen i EU – med hensyn til skatteprovenu – er således en relativ større
vægt på selskabsskatter og en relativ mindre vægt på arbejdsindkomstbeskat-
ning. Det stigende selskabsskatteprovenu i EU som andel af BNP skyldes
imidlertid en større selskabsindkomst. Således er både de formelle og effektive
selskabsskattesatser – hvor sidstnævnte tager højde for, at selskabsskattebaser-
ne er blevet bredt mere ud – faldet i samme periode, jf. afsnit 7.5.

Faldende effektive skattesatser siger dog ikke direkte noget om, hvorvidt
landene har reageret på en formodning om tiltagende skattekonkurrence,
idet ændringer i skattesystemerne kan være sket ud fra andre (interne) hen-
syn.

Figur 7.1. Udviklingen i skattestrukturer og skattetryk i Danmark og EU-
15, 1965-2000, andel af BNP
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Kilde: OECD (2002).

De generelle rammer for skattesamarbejdet i EU 
Skattesamarbejdet i EU spænder fra bindende harmonisering i form af fælles 
minimumsbeskatning til politisk forpligtende koordination om fælles spille-
regler og udveksling af information. Landene kan ifølge traktaten vedtage
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fælles EU-lovgivning, der harmoniserer skatter og afgifter, i det omfang det
er nødvendigt for at sikre det indre markeds funktion4.

Det er primært elementer i den indirekte beskatning, der er genstand for
bindende harmonisering i EU. Der er således fælles regler i form af bereg-
ningsgrundlag og minimumssatser for moms samt punktafgifter på alkohol, 
tobak og mineralolieprodukter (benzin, diesel m.v.). EU-landene er endvide-
re blevet enige om et energibeskatningsdirektiv, der dels forhøjer de eksiste-
rende minimumssatser på mineralolieprodukter, og dels indfører minimums-
satser på elektricitet, gas og kul, jf. afsnit 7.6. 

For så vidt angår den direkte beskatning er der ikke vedtaget harmoniserings-
regler vedrørende beskatning af personlig arbejdsindkomst. EU-samarbejdet
på dette område er begrænset til udveksling af information om den nationale 
skattepolitik. Visse domme fra EF-Domstolen og traktatbestemmelser, her-
under i relation til arbejdskraftens fri bevægelighed og etableringsretten, be-
grænser dog skattemæssig forskelsbehandling af nationale og grænseoverskri-
dende økonomiske forhold, blandt andet ved at sikre skattemæssige rettighe-
der for borgere, der bor i ét land og arbejder i et andet land.

For så vidt angår beskatning af personlig kapitalindkomst er der – som en del 
af EU’s skattepakke, der blev vedtaget i  juni 2003 – et rentebeskatningsdi-
rektiv, som skal sikre beskatningen af private borgeres renteindtægter fra
andre lande, jf. afsnit 7.3.

I relation til selskabsbeskatningen er der som led i gennemførelsen af det
indre marked vedtaget visse fælles regler, der skal fjerne skattemæssige hin-
dringer for selskabers operationer på tværs af landegrænser, herunder dob-
beltbeskatning5. I forbindelse med skattepakken har EU-landene vedtaget et
direktiv, der ophæver kildebeskatning af rente- og royaltybetalinger mellem 
forbundne selskaber i forskellige EU-lande.

4 Regler, for hvilket land der har beskatningsretten til forskellige typer indkomst, er
derimod fastlagt i bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO) og varierer såle-
des almindeligvis inden for EU.
5 Det drejer sig om direktivet om beskatning af moder/datterselskaber, der skal forhindre
dobbeltbeskatning af overskud, der udloddes fra et datterselskab i ét land til et modersel-
skab i et andet land, direktivet om fusioner og spaltninger, der skal sikre, at disse trans-
aktioner skattemæssigt behandles lige, uanset om de foregår mellem selskaber i forskelli-
ge EU-lande eller selskaber inden for samme land, samt en voldgiftskonvention, der skal 
ophæve dobbeltbeskatning i forbindelse med skattemyndigheders fastsættelse af skatte-
pligtigt overskud fra handel mellem forbundne selskaber i forskellige lande.
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Skattepakken indeholder endvidere en politisk aftale i form af en adfærdsko-
deks for erhvervsbeskatning, der skal bidrage til at undgå unfair skattekon-
kurrence på selskabsområdet, jf. afsnit 7.5.

Der er ikke vedtaget nogen harmonisering i form af f.eks. fælles beregnings-
grundlag eller minimumssatser på selskabsområdet. Kommissionen har i
2001 fremlagt en rapport om selskabsbeskatning, der dels foreslår en række
målrettede initiativer for at fjerne skattebarrierer for selskaber i det indre
marked, og dels lægger op til alternative muligheder for indførelse af en kon-
solideret selskabsskattebase, der kan gøre det muligt for selskaber at beregne
skattegrundlaget for deres aktiviteter i hele EU ud fra ét sæt regler, jf. Kom-
missionen (2001).

Kommissionen fandt endvidere, at der mellem EU-landene er store forskelle
i den effektive beskatning af selskaber, hvilket primært skyldes forskelle i de 
nominelle skattesatser og i mindre grad forskelle i beskatningsgrundlaget.
EU-landene har indledt drøftelser på disse områder. 

7.3. Beskatning af personlig arbejds- og kapitalindkomst  
Beskatning af arbejdsindkomst skal balancere en lang række indenlandske
hensyn, herunder til provenu, fordeling, arbejdsudbud, tilskyndelsen til at 
uddanne sig samt starte egen virksomhed.

I relation til migration er der foreløbigt tilsyneladende ikke noget skattekon-
kurrenceproblem af betydning, hvorfor arbejdsindkomstbeskatningen over-
vejende bør tilrettelægges ud fra indenlandske hensyn. Det er dog sandsyn-
ligt, at arbejdskraftens mobilitet, herunder for personer med lang videregå-
ende uddannelse og høj indkomst, kan vokse i takt med stigende internatio-
nalisering.

Migration og beskatning af arbejdsindkomst
En udvandring af nettobidragsydere vil belaste finansieringen af offentlige
ydelser. Den finanspolitiske holdbarhed er derfor sårbar over for en eventuel
nettoudvandring af personer med høje kvalifikationer og indkomst samt 
personer i den erhvervsaktive alder6.

Nyligt foretagne undersøgelser af migrationsmønstre i Danmark viser, at der
i slutningen af 1990’erne var en beskeden nettoudvandring af personer med 

6 Et stort antal udvandrede personer udgør i sig selv derimod ikke noget problem for 
finansieringen af offentlige ydelser. En større eller mindre befolkning påvirker således de 
offentlige indtægter og udgifter parallelt. 
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høj indkomst. Når nettoudvandringen var beskeden skyldes det blandt andet
en betydelig tilbøjelighed til at returnere (blandt emigranter) eller blive i
Danmark (blandt immigranter), jf. boks 7.1. Dermed udgør arbejdskraftens
mobilitet på nuværende tidspunkt tilsyneladende ikke noget problem af be-
tydning for den finanspolitiske holdbarhed.

Boks 7.1. Undersøgelser af migration i Danmark i slutningen af 1990’erne
Ifølge Det Økonomiske Råd (2001) og Pedersen m.fl. (2003) viser undersøgelserne –
vedrørende danske statsborgere – at:

Tilbøjeligheden til at udvandre er: i) Stigende med uddannelseslængden – men 
tendensen har tilsyneladende været faldende gennem 1990’erne, og ii) højest for
personer med lave eller høje indkomster. 

75 pct. returnerer til Danmark inden for seks år: i) Returmønstret er uafhængigt af
uddannelseslængden og ii) personer med højeste indkomster bliver i udlandet i lidt 
højere grad end andre.

Hvert år emigrerer ca. 3.500 personer, som bliver ude i mere end seks år. 

Hjemvendte danske statsborgere har erhvervet nyttige kvalifikationer i udlandet.

og vedrørende udenlandske statsborgere fra OECD-lande – at:

Hvert år immigrerer ca. 3.000 personer, som bliver i Danmark i mere end seks år.

Immigranterne har en lidt lavere indkomst end udvandrede danskere.

For en stor dels vedkommende skyldes emigration formentlig (midlertidige)
studieophold og udstationeringer. Økonomiske faktorer, som påvirker for-
brugsmulighederne, har formentlig en vis betydning for tilbøjeligheden til at
udvandre, herunder forskelle i bruttoløn (forventet livsindkomst), leveom-
kostninger, samt sammenhængen mellem betalt skat og offentligt service- og
overførselsniveau. Men også kultur- og sprogforskelle, samt ringere kontakt
til blandt andet familie, vil for mange personer sandsynligvis betyde, at selv
eventuelle klare økonomiske fordele ved udvandring ikke er tilstrækkeligt
tillokkende.

Den offentlige sektor påvirker beslutningen om at udvandre (og genindvan-
dre) gennem sammenhængen mellem betalt skat og offentligt serviceni-
veau/indkomstoverførsler. Et progressivt system for skatter- og offentlige
udgifter bevirker derfor, at personer med høje indkomster – som følge af 
omfordeling – alt andet lige vil være økonomisk tilskyndet til at udvandre til 
lande med en mindre omfordeling.
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Progressionen i den samlede beskatning af arbejdsindkomst (inkl. forbrugs-
beskatning) er i Danmark – ud fra et simpelt progressionsmål – blandt de
højeste i EU, jf. tabel 7.3. Højere sociale bidrag giver i andre lande, f.eks.
Tyskland, typisk individuel adgang til højere sociale ydelser, hvorved de soci-
ale bidrag reelt ikke fuldt ud bør regnes som en skat, jf. Finansredegørelse
2002. Dette er i Danmark ikke lige så udbredt7, hvorved en korrektion herfor
ville forstærke indtrykket af, at progressionen i det danske skattesystem hører 
til blandt de højeste i EU.

Et højt samlet skattetryk tilskynder derimod ikke i sig selv til en større gene-
rel nettoudvandring, såfremt der vurderes at være et tilsvarende højt offent-
ligt service- og overførselsniveau. Men et højt skattetryk tilskynder til midler-
tidig udvandring af personer i den erhvervsaktive alder, da de på det tids-
punkt i livet typisk er nettobidragsydere og dermed har større fordel af en lav
beskatning end af et højt serviceniveau.

I Danmark er den gennemsnitlige beskatning af arbejdsindkomst (inkl. for-
brugsskat) forholdsvis høj for mellem- og højindkomstgruppen, jf. tabel 7.3. 
Belgien har den højeste beskatning, mens Danmark er på niveau med Fin-
land, Sverige og Tyskland, samt til dels Frankrig8.

Skattesystemet – som skal ses i sammenhæng med de offentlige udgifter – 
trækker isoleret set i retning af en udvandring af nettobidragsydere: Først og 
fremmest via personer med høje indkomster – på grund af en relativ høj grad 
af omfordeling – sekundært via personer i den erhvervsaktive alder – på
grund af en relativ høj beskatning af mellem- og højindkomstgrupper. Da
det faktiske omfang af nettoudvandring af nettobidragsydere i slutningen af 
1990’erne var beskedent, jf. boks 7.1, kunne en forklaring være, at skattesy-
stemet i sig selv kun spiller en mindre rolle for personers beslutning om at
udvandre.

7 Blandt de sociale bidrag i Danmark giver større indbetalinger til Arbejdsmarkedets
Tillægspension (ATP), som udgør under ½ pct. af BNP, ret til større udbetaling. Den 
særlige pensionsordning (SP) har samme egenskab. SP kategoriseres ikke længere som et 
socialt bidrag eller en del af skattetrykket.
8 Fremadrettet falder den gennemsnitlige beskatning i Danmark for mellem- og højind-
komstgrupper med 1,3 pct.enhed henholdsvis 0,8 pct.enhed i 2007.
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Tabel 7.3. Effektiv gennemsnitlig beskatning af arbejdsindkomst inkl. for-
brugsbeskatning, 2002 
Familietype Enlig Enlig Enlig Par Par
Indkomst i pct. af
gnst.løn i frem-
stillingserhverv

67/- 100/- 167/- 100/0 100/67

Antal børn 0 0 0 2 2

Effektive
indirekte
skatter 1)

Simpelt
mål for 
progres-

sion2)

   ----------------------- Pct. af lønomkostninger ------------------- -- Pct. -- 
Belgien ................ 56,9 62,3 67,2 49,5 56,7 15,8 76,1
Irland .................. 32,1 38,5 46,6 25,9 32,3 18,6 78,7
Frankrig............... 47,2 55,9 58,0 48,5 49,1 15,3 79,6
Tyskland ............. 53,3 57,9 61,8 41,7 50,8 13,6 81,7
Finland................ 51,4 55,5 60,2 49,9 50,5 18,5 81,8
Danmark ............. 52,6 55,0 61,2 45,0 51,0 20,4 81,9

Danmark, 2007
3)

51,9 53,7 60,4 44,4 49,6 20,4 82,3
Østrig .................. 50,0 54,0 58,3 41,3 45,4 16,7 83,2
Luxembourg........ 39,9 43,4 49,6 24,7 30,1 17,3 83,9
Italien .................. 50,6 53,4 56,8 43,1 49,9 13,8 87,3
Spanien ............... 41,8 45,6 48,9 39,6 42,6 12,0 87,8
Portugal............... 41,5 44,0 48,5 36,5 39,5 17,0 88,0
Sverige................. 54,4 55,9 59,6 49,9 51,7 15,8 88,8
UK ...................... 35,6 39,8 42,6 30,0 33,6 14,5 89,2
Grækenland......... 44,6 45,0 49,6 45,3 45,0 15,7 91,0
Holland............... 47,1 45,7 49,8 37,0 43,2 15,8 94,8
EU-15 gnst. 4) ....... 46,6 50,1 54,6 40,5 44,8 16,1 84,9
Ungarn................ 53,9 57,3 64,0 44,4 48,2 20,4 78,0
Slovakiet.............. 51,3 52,3 54,9 42,7 47,7 18,5

5)
92,6

Tjekkiet ............... 52,6 53,9 55,8 41,9 50,5 18,5 93,2
Polen ................... 51,1 52,2 53,1 48,0 51,8 16,5 96,0

Anm.: Beskatning af arbejdsindkomst inkluderer arbejdsmarkedsbidrag, sociale bidrag
fra arbejdstager og -giver samt lønsumsafgift. Lønomkostningerne er summen af
bruttoløn og arbejdsgiverbetalte sociale bidrag og lønsumsafgift. For par angives
beskatningen af husstandsindkomsten.

1) De effektive indirekte skattesatser er opgjort som andel af forbrugerprisen (dvs.
inkl. indirekte skatter). For Danmark er de 20,4 pct. formentlig en 
undervurdering, jf. Finansredegørelse 2002, men er for at sikre konsistent lande-
sammenligning ikke opjusteret ift. Carey and Tchilinguirian (2000).

2) Udtrykker hvor stor en andel af lønomkostningerne en person med en indkomst
på 167 pct. af gennemsnitslønnen i industrien har til sig selv i forhold til en per-
son med en indkomst på 67 pct. ditto. Jo lavere værdi desto højere progression. 

3) For Danmark, 2007, er der taget højde for indførelse af beskæftigelsesfradrag og 
forhøjelse af mellemskattegrænsen, når disse er fuldt indfaset, mens der ikke er
taget hensyn til, at skattestoppet reducerer de effektive indirekte skatter. 

4) Simpelt gennemsnit.
5) Slovakiets effektive indirekte skattesats er antaget at svare til Tjekkiets. 
Kilde: OECD (2003a), Carey and Tchilinguirian (2000) og egne beregninger.

I en række lande er der indført favorable skattevilkår for udenlandske forske-
re og nøglemedarbejdere i en begrænset periode, hvilket er et eksempel på, at 
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det er fundet ønskeligt at forsøge at tiltrække højtuddannede og højtlønnede
medarbejdere. Det er især i lande med høj beskatning af højtlønnet arbejds-
kraft, at sådanne favorable skatteforhold er indført: Belgien, Danmark, Fin-
land og Sverige, men også i Holland, Polen, Tjekkiet, Tyrkiet og Japan.

Det er almindeligvis underordnet, hvordan beskatning af arbejdsindkomst er 
sammensat på indkomstskat (ekskl. arbejdsmarkedsbidrag), arbejdsmarkeds-
bidrag og sociale bidrag m.v. Et af de hjørnetilfælde, hvor det ikke er tilfæl-
det, er beskatning af grænsegængere. Store forskelle mellem skattestrukturer-
ne i nabolande har således betydning for, hvordan beskatningen af grænse-
gængeres indkomst bør indrettes, jf. boks 7.2.

Boks 7.2.  Grænsegængere
Hvis der er meget stor forskel på sammensætningen af indkomstskat, arbejdsmarkeds-
bidrag og sociale bidrag mellem nabolande, kan det komme til at give uheldige – 
skattebetingede – incitamenter til at bo i det ene land og arbejde i det andet land.

Det vil dog helt afhænge af de indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster, som fast-
lægger, hvorvidt forskellige typer indkomster beskattes i arbejds- eller bopælslandet. 

Arbejdsmarkedsbidrag og sociale bidrag beskattes almindeligvis i arbejdslandet. Hvis
indkomstskatten beskattes i bopælslandet vil det give en økonomisk tilskyndelse til at
bo i landet med lav indkomstskat og arbejde i landet med lavt arbejdsmarkedsbidrag 
og socialt bidrag.

Hvis omvendt indkomstskatten beskattes i arbejdslandet, vil der ikke være samme 
trafik af grænsegængere, idet man så i realiteten er underlagt beskatning af arbejdsind-
komst i et af landene.

Beskatning af personlig kapitalindkomst
Den personlige kapitalindkomstbeskatning påvirkes af internationaliseringen
primært gennem muligheden for at foretage formueoverførsler til udenland-
ske pengeinstitutter, uden at de indenlandske skattemyndigheder har mulig-
hed for at spore kapitalindkomsten. 

Personlig kapitalindkomst er skattepligtig i bopælslandet. I relation til skat-
tekonkurrence er det derfor – alt andet lige – underordnet, hvor personer
placerer deres formue. Skattemyndighederne har imidlertid meget begrænset 
adgang til information om udenlandsk optjent kapitalindkomst, og vigtigst: 
Alle landes skattemyndigheder er afskåret fra information om kapitalind-
komst optjent i en hel del lande.

Samtidig beskattes renteindtægter optjent i udlandet som oftest ikke i kilde-
landet. Tyskland forsøgte tidligere at indføre en kildeskat, men oplevede en 
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betydelig kapitalflugt og afskaffede hurtigt ordningen. Det er således muligt 
at undgå beskatning af kapitalindkomst ved at placere formue i de såkaldte
skattely-lande og undlade at videregive oplysninger til de indenlandske skat-
temyndigheder.

Der har gennem årtier været udvist betydelig interesse for international ko-
ordinering af beskatningen af personlig kapitalindkomst, enten i form af 
aftaler om kildebeskatning (OECD’s foretrukne model), eller i form af afta-
ler om automatisk informationsudveksling (EU’s foretrukne model).

Udviklingen i den højeste marginale beskatning af personlig kapitalindkomst 
i EU er faldet betydeligt siden begyndelsen af 1980’erne fra et gennemsnitligt
niveau omkring 50 pct. til omkring 20-30 pct. i takt med at en hel del lande 
har indført en fast og relativ lav beskatning af kapitalindkomst, jf. tabel 7.4.

I fravær af international koordinering er det sandsynligt, at hensyn til at
undgå udflytning af personlig kapitalindkomst har været medvirkende til 
denne udvikling. Trods den faldende beskatning af kapitalindkomst af ind-
lændinge – understøttet af samme tendens for formueskatten – er der i dag 
fortsat et klart skatteincitament til at placere formue i lande, hvor beskatning 
helt kan undgås.

Empirisk er der påvist en positiv sammenhæng mellem et lands beskatning af
indlændinges personlige kapitalindkomst (og formueskat) og omfanget af
indlændinges internationale bankoverførsler (rentebærende aktiver) i perio-
den 1983-99, jf. Huizinga og Nicodème (2001). De internationale bank-
overførslers mobilitet med hensyn til beskatningen har tilmed været stigende
frem mod 1999, formentlig blandt andet afstedkommet af udbredelsen af
informationsteknologi, som har nedbragt transaktionsomkostningerne.
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Tabel 7.4. Informationsudveksling og beskatning af privates renteindtæg-
ter (bankindskud), 1999

Beskatning af renteindtægter fra 
privates bankindskud

Automatisk informations-
udveksling

Indlændinge
(bopælsbeskat-

ning)1)

Udlændinge
(kildeskat)

Oplysninger til 
indenlandske
myndigheder

Oplysninger til 
udenlandske
myndigheder

Holland......... 60 0 Ja Nej
Danmark ....... 59,7 0 Ja Nogle
Tyskland ....... 57 (25) 0 Nej Nej
Spanien ......... 48 0 Ja Nej
Luxembourg .. 47,5 0 Nej Nej
UK ................ 40 0 Ja Nogle
Sverige........... 30 0 Ja Nogle
Finland.......... 28 0 Ja Nogle
Italien............ 27 0 Nej Nej
Østrig ............ 25 0 Nej Nej
Frankrig......... 25 0 Ja Nogle
Irland ............ 24 0 Ja Nej
Portugal......... 20 10-20 Nej Nej
Belgien .......... 15 0 Nej Nej
Hol. Antiller .. 60 0
Canada .......... 48,8 0 Ja USA
Schweiz ......... 41,4 0-12,5 / 35 Nej Nej
USA .............. 39,6 0 Ja Nogle2)

Singapore ...... 28 0
Japan ............. 20 10-15 Ja Nogle
Bahamas ........ 0 0
Cayman Isl. ... 0 0
Hong Kong ... 0 0

Anm.: Belgien, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Østrig, Portugal, Finland og Sve-
rige samt Japan er overgået til duale skattesystemer, hvor lønindkomst beskattes
progressivt, mens kapitalindkomst beskattes med en relativt lav fast sats. Dan-
mark og de øvrige lande har global beskatning, hvor kapitalindkomst – ligesom 
lønindkomst – beskattes progressivt. Tyskland ventes at indføre en fast sats på 25 
pct. fra 2004.

1) Skattesatserne angiver højeste marginale skattesats.
2) USA udveksler oplysninger med Canada, ligesom USA's bilaterale skatteaftaler 

med EU-landene giver mulighed for informationsudveksling efter anmodning.
Kilde: Huizinga & Nicodème (2001).

I Danmark skal tilskyndelsen til at placere formue i udenlandske pengeinsti-
tutter som følge af mangelfuld informationsudveksling ses i sammenhæng 
med, at der ved beskatningen af personlig kapitalindkomst er ubegrænset
fradrag for renteudgifter med en relativ høj skatteværdi sammenlignet med
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andre lande. Det er således muligt at foretage væsentlige formueoverførsler til 
udlandet baseret på skattebegunstiget låntagning. 

I Danmark er den nuværende progressive beskatning af personlig kapitalind-
komst motiveret ud fra et fordelingsmæssigt hensyn. I Danmark beskattes
positiv personlig nettokapitalindkomst med op til knap 60 pct., hvis perso-
nen betaler topskat. Danmark er således et af de lande, hvor incitamentet for 
typisk velhavende personer til formueplacering uden for landets grænser – 
uden skattemyndighedernes kendskab hertil (skattesvig) – er særligt stort.

For personer med negativ nettokapitalindkomst i Danmark er skattesatsen
derimod reduceret ved de tre skattereformer i 1986, 1993 og 1998, og er i 
2003 godt 33 pct. i en gennemsnitlig kommune. Sænkningen af rentefradra-
gets skatteværdi var motiveret ud fra et ønske om at øge den private opspa-
ring og forbedre de offentlige finanser. For personer med en negativ nettoka-
pitalindkomst er den lavere beskatning af kapitalindkomst samtidig med til 
at begrænse incitamentet til at foretage internationale formueoverførsler.

Med Danmarks relativ høje beskatning af personlig kapitalindkomst er det 
alt andet lige bedre at opnå automatisk informationsudveksling mellem lan-
de, end at opnå en ordning med kildeskat og provenudeling.

Skattepakkens rentebeskatningsdirektiv
EU-landene har i juni 2003 vedtaget en skattepakke, der blandt andet inde-
holder et direktiv om beskatning af private renteindtægter i andre lande.
Direktivets model for rentebeskatning bygger på et forslag stillet af det dan-
ske formandskab i december 2002.

EU’s nye rentebeskatningsdirektiv vil indebære, at 12 EU-lande indfører
automatisk informationsudveksling, så det enkelte land giver oplysninger til 
de øvrige lande om renteindtægter, som disse landes borgere har i det pågæl-
dende land. Rentemodtagernes bopælslande kan dermed beskatte disse rente-
indtægter i henhold til deres egne skatteregler.

Østrig, Belgien og Luxembourg skal opkræve en kildeskat – der starter på 15 
pct. og efterhånden stiger til 35 pct. – af de renteindtægter, som de øvrige
landes borgere har i de tre lande og overføre 75 pct. af provenuet fra denne 
skat til rentemodtagernes bopælslande. De tre lande skal imidlertid skifte til 
automatisk informationsudveksling, hvis Schweiz og visse andre europæiske
tredjelande (Liechtenstein, Andorra, Monaco og San Marino) samt USA på 
et senere tidspunkt forpligter sig til at udveksle oplysninger efter anmodning. 
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EU har endvidere forhandlet sig frem til en aftale med Schweiz. Aftalen vil
indebære, at Schweiz skal anvende samme ordning med kildeskat og prove-
nudeling som Østrig, Belgien og Luxembourg. EU skal indgå tilsvarende
aftaler med de andre europæiske tredjelande. Direktivet og aftalerne med
tredjelandene skal efter planen træde i kraft fra 2005. Rentebeskatningsdirek-
tivet er uddybet i appendiks 7.1.

Schweiz vil ikke gå med til generel informationsudveksling – automatisk eller
efter anmodning – da Schweiz har bankhemmelighed og blandt andet derfor
kan tiltrække kapital fra udlandet. Schweiz er i aftalen kun gået med til at 
udveksle oplysninger efter anmodning i sager om skattesvig, når der er tale
om skattesvig efter schweizisk lovgivning. Dette forpligter ikke Schweiz til at
give EU-landene oplysninger om private borgere, der gemmer opsparing i 
schweiziske banker, uden at indberette renteindtægterne til skattemyndighe-
derne i bopælslandet, da denne form for skatteunddragelse netop ikke er
strafbar efter schweizisk ret. Schweiz vil til gengæld udveksle oplysninger i 
sager om skattesvig, hvor en rentemodtager f.eks. bevidst begår dokument-
falsk med henblik på at unddrage sig beskatning.

Samlet set vurderes den nye ordning for rentebeskatning at være et klart
fremskridt i retning af en fair beskatning af renteindtægter i forhold til den
nuværende situation, hvor der reelt ikke er noget internationalt samarbejde
eller forholdsregler mod skatteunddragelse. Den internationale udvikling
vurderes at gå i retning af øget informationsudveksling som følge af et sti-
gende pres fra EU, OECD og G-7-landene. Det er derfor muligt, at de nye
regler på sigt vil kunne lede til et bredere internationalt samarbejde, der om-
fatter flere lande og flere former for kapitalindkomst.

7.4. Pensionsbeskatning 
I Danmark beskattes det løbende kapitalafkast i pensionsinstitutter og livs-
forsikringsselskaber, hvilket skal ses i sammenhæng med at der ved beskat-
ningen af personlig kapitalindkomst er ubegrænset fradrag for renteudgifter
med en relativ høj skatteværdi sammenlignet med andre lande. 

Uden pensionsafkastbeskatningen, som er på 15 pct., ville skattesystemet 
dermed tilskynde til omfattende lånefinansieret pensionsopsparing og der-
med til en betydelig belastning af de offentlige finanser.

Ved pensionsopsparing i danske pensionskasser er der fradragsret på indbeta-
lingstidspunktet og beskatning på udbetalingstidspunktet. Derimod beskat-
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tes pensionsopsparing indskudt i udenlandske pensionskasser på indbeta-
lingstidspunktet, mens udbetalingen er skattefri9.

Kommissionen har i en traktatkrænkelsessag over for Danmark påtalt, at 
forskelsbehandlingen i de danske regler for beskatning af pensionsopsparing
er til hinder for udbredelsen af konkurrence i pensionssektoren10.

Det vil ikke umiddelbart være noget provenuproblem, hvis Danmark på et
tidspunkt vil skulle tillade fradrag for indbetalinger til udenlandske pensi-
onskasser, så længe Danmark reelt kan opretholde beskatningen af pensions-
opsparingen på samme vilkår, som det sker ved indskud i danske pensions-
kasser.

I praksis forudsætter dette, at der etableres automatisk informationsudveks-
ling mellem udenlandske pensionskasser/livsforsikringsselskaber og de danske
skattemyndigheder.

I det tilfælde at Danmark bliver nødt til at tillade fradrag for indbetalinger til 
udenlandske pensionsinstitutter og samtidig – mod forventning – ikke kan
beskatte det løbende kapitalafkast, vil det umiddelbart give anledning til et 
tab på 15 pct. af kapitalafkastet, korrigeret for indkomstskat og modregning
vedrørende udbetalinger. Provenutabet må imidlertid forventes at blive bety-
deligt større som følge af skattemotiverede portefølgeomlægninger, som di-
rekte vil reducere skattegrundlaget for den personlige kapitalindkomst.

Udvandring af pensionister
En anden problemstilling vedrørende pensionsbeskatning knytter sig til ud-
vandring af pensionister, fordi beskatningen først finder sted på udbetalings-
tidspunktet.

Beskatningsretten for både udbetalingen af sociale pensioner (folkepension,
efterløn m.v.) og private pensioner (arbejdsmarkedspensioner, ratepension 
m.v.) er fastlagt i bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster.

9 For indskud i både danske og udenlandske pensionsinstitutter betales der arbejdsmar-
kedsbidrag (8 pct.) på indbetalingstidspunktet.
10 De nuværende regler diskriminerer dog ikke systematisk mod udenlandske ordninger.
For de personer, hvor den marginale beskatning er højere på udbetalingstidspunktet –
bl.a. som følge af modregninger i folkepension og boligydelse - end på indbetalingstids-
punktet, sker der således en diskrimination mod danske pensionsordninger og vice versa. 
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Som hovedregel er det kildelandet – dvs. Danmark – der har beskatningsret-
ten. For visse lande har bopælslandet imidlertid beskatningsretten til de soci-
ale pensioner og private pensionsordninger11.

Som følge af udbredelsen af private pensionsordninger forventes den gen-
nemsnitlige indkomst som pensionist forøget betydeligt i fremtiden, hvilket
isoleret set vil give anledning til et større provenutab ved udvandring af pen-
sionister.

Den finanspolitiske holdbarhed er meget følsom over for de udvandrede
pensionisters indkomstforhold, og af i hvilken grad udvandringen aflaster de
offentlige udgifter. Hvis det er pensionister med kun en gennemsnitlig ind-
komst, som samtidig aflaster de offentlige udgifter til sundhedsbehandling
m.v. vil udvandring af pensionister ikke udgøre nogen belastning for den
finanspolitiske holdbarhed af betydning.

Hvis der derimod er tale om pensionister med høj indkomst, som samtidig 
ikke aflaster det offentliges sundhedsudgifter m.v. belastes den finanspolitiske 
holdbarhed12. I dette tilfælde skønnes belastningen ved en stigning i udvan-
dringen på 50.000 pensionister at være omkring 0,3 pct. af BNP, jf. Finans-
redegørelse 2002. Belastningen kan dog blive større afhængigt af om flere
vælger at udvandre, og hvor de bosætter sig.

De angivne skøn for den finanspolitiske holdbarhed er endvidere påvirket af
sammensætningen af på den ene side indkomstskat (ekskl. arbejdsmarkeds-
bidrag) og på den anden side arbejdsmarkedsbidrag og sociale bidrag.  Da 
pensionsopsparing først beskattes på udbetalingstidspunktet, er Danmark
således mere sårbar over for udvandring af pensionister end andre lande er, 
idet deres arbejdsmarkedsbidrag og sociale bidrag, som betales på indbeta-
lingstidspunktet, udgør en relativ større del af skatten på arbejdsindkomst.

7.5. Selskabsbeskatning
Selskabsbeskatningen er siden midten af 1980'erne nedsat i en række EU-
lande. Nedsættelser af selskabsskattesatsen kan ligesom indsnævringer af skat-

11 For udbetaling fra kapitalpensioner forholder det sig anderledes. Her har Danmark i 
alle tilfælde beskatningsretten, idet afgifter ikke er omfattet af dobbeltbeskatningsover-
enskomster. Der er imidlertid mulighed for at omlægge kapitalpensioner til ratepensio-
ner, og derfor har personer der ønsker at flytte til f.eks. Frankrig, Spanien eller Schweiz
reelt mulighed for at undgå dansk beskatning af alle former for pensionsordninger.
12 Det kan være tilfældet fordi Danmark i visse tilfælde skal kompensere udlandet for de
påførte sundhedsudgifter, eller fordi pensionister har mulighed for at blive behandlet i 
Danmark. Endelig kan der være tale om sunde og raske pensionister.
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tebasen, erhvervsstøtteordninger og specifikke begunstigelser af nytilflyttede
virksomheder (hvor sidstnævnte er skadelig skattekonkurrence) i varierende
omfang anvendes til at tiltrække dels virksomheder og investeringer (realka-
pital), dels virksomhedsoverskud (finansiel kapital). 

Selskabsbeskatning synes empirisk at have betydning for lokaliseringen af 
virksomheder og investeringer, jf. senere. Der er dog betydelig usikkerhed
knyttet til omfanget af sammenhængen, ligesom der er mange andre forhold
end beskatning, som spiller en rolle for mobiliteten af udenlandske investe-
ringer, herunder blandt andet lønomkostninger, adgang til kvalificeret ar-
bejdskraft, transport- og transaktionsomkostninger og geografisk betinget 
overnormal profit. Der er formentlig skattekonkurrence af en vis betydning
på området. I den forbindelse er Danmark med de nuværende selskabsbe-
skatningsforhold umiddelbart godt rustet til at tiltrække og fastholde virk-
somheder og investeringer.

Der er mindre kendskab til den empiriske sammenhæng mellem selskabsbe-
skatning og flytning af virksomhedsoverskud, som blandt andet kan foregå
via interne afregningspriser (transfer pricing) og via beslutning om egenkapi-
talfinansiering eller lånefinansiering mellem moder- og datterselskaber (tyk
eller tynd kapitalisering). Da der er forholdsvis begrænsede omkostninger
forbundet med sådanne transaktioner, må skattekonkurrencen forventes at
være høj. Med en relativ lav formel selskabsskattesats i Danmark skønnes det,
at en eventuel nettoudstrømning af virksomhedsoverskud er begrænset.

Set i forhold til de skandinaviske lande ligger Danmark dog typisk lidt højere
end de andre lande med hensyn til de forskellige mål for selskabsbeskatnin-
gen, hvilket ligesom udvidelsen af EU, hvor en række af de nye medlemslan-
de har lavere selskabsbeskatning end Danmark, vil kunne medføre et vist
pres.

Selskabsbeskatning og lokalisering af virksomheder og investeringer 
Flytning af virksomheder leder almindeligvis ikke til flytning af medarbejdere
og påvirker derved ikke den langsigtede beskæftigelse. Der kan imidlertid 
være knyttet fordele til at tiltrække udenlandske virksomheder og investerin-
ger i form af eventuel overførsel af viden, herunder den måde virksomheder
organiseres på, eller ved geografisk at samle viden og produktion inden for 
særlige brancher. 

Når et moderselskab skal afgøre, om – og i givet fald hvor – den skal placere
en ny virksomhed i udlandet er det den samlede selskabsbeskatning, som har 
betydning, hvilket for en (repræsentativ) virksomhed udtrykkes ved hjælp af 
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den såkaldte effektive gennemsnitlige selskabsskattesats, som angiver skatten
som andel af den samlede profit, jf. tabel 7.513.

Når en virksomhed først har valgt destinationsland, er lokaliseringen af inve-
steringer forholdsvis determineret heraf. For moderselskaber med dattersel-
skaber i adskillelige lande vil investeringsbeslutningen dog almindeligvis være 
følsom over for afvigelser i forskellige landes skatteregler. Investeringsomfan-
get bestemmes i alle tilfælde af den effektive marginale skattesats.

Tabel 7.5. Virkning af selskabsbeskatning
Typer af kapitalmobilitet Relevant skattesats 
Lokalisering af virksomheder Effektiv gennemsnitlig skattesats 
Lokalisering af investeringer Effektiv marginal skattesats 
Lokalisering af virksomhedsoverskud Formel skattesats

I 1980’erne og 1990’erne er de formelle selskabsskattesatser i EU faldet,
mens selskabsskattebaserne er bredt ud. Den effektive marginale skattesats er
i perioden nogenlunde uændret, mens den effektive gennemsnitlige selskabs-
skat er faldet, jf. Devereux m.fl. (2002)14.

Det er ikke uproblematisk at sammenfatte selskabsskattereglerne i et enkelt
tal, som repræsenterer den effektive gennemsnitlige (eller marginale) sel-
skabsbeskatning, da beskatningen blandt andet afhænger af typen af investe-
ringsaktiv og finansieringsformen. I en foreløbig OECD-rapport er der fore-
taget en landesammenligning for 2001 under en række forudsætninger, jf.
OECD (2003b)15.

13 Den effektive gennemsnitlige selskabsskattesats er beregnet for en hypotetisk investe-
ring med positiv profit, mens den effektive marginale selskabsskattesats er beregnet for 
en investering, som ikke giver profit. Førstnævnte er derfor mest relevant for flytning af 
hele virksomheder, som almindeligvis tjener profit. 
14 Ud over de nævnte ændringer i selskabsbeskatningen har en række lande indført en
tonnageskat, som sikrer søfart en lempeligere virksomhedsbeskatning: Grækenland
(1970’erne), Holland (1996), Norge (1996), Tyskland (1999), Finland (2001) og Dan-
mark (2002). Tonnageskatten skal ses i sammenhæng med, at søfart vurderes at være 
særlig konkurrenceudsat.
15 OECD’s beregninger tager udgangspunkt i en investering foretaget af et moderselskab
(fremstillingsvirksomhed) i et fuldt ejet datterselskab i udlandet. Ved beregninger af den
effektive gennemsnitlige selskabsskattesats er opdelingen på investeringsaktiver i datter-
selskabet: 28 pct. bygninger, 50 pct. maskiner og 22 pct. lagre. Finansieringen i datter-
selskabet antages at ske ligeligt fordelt på egenkapital, ny-emissioner og lånoptagning. I 
de to sidstnævnte tilfælde antages moderselskabet at rejse finansieringen gennem 55 pct.
egenkapital, 10 pct. ny-emissioner af aktiekapital og 35 pct. lånoptagning. Endvidere
antages før-skat-afkastet af den pågældende investering at være 20 pct., inflationen 2,5 
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Den effektive gennemsnitlige selskabsskattesats var i gennemsnit 28,5 pct. i 
Danmark i 2001 for investorer i de øvrige OECD-lande (indgående FDI), jf. 
tabel 7.6 16. Kun Irland havde en betydelig lavere selskabsbeskatning (af hele
virksomheder), mens Finland, Storbritannien og Sverige havde en næsten 
tilsvarende beskatning. De øvrige OECD-lande havde – for udenlandske
investorer i gennemsnit – alle en højere effektiv gennemsnitlig selskabsbe-
skatning.

På baggrund af disse stiliserede investerings- og afkastberegninger synes
Danmark umiddelbart at være godt rustet til at kunne tiltrække udenlandske
virksomheder. Tilsvarende er Danmark også fint placeret med hensyn til
beskatning af (marginale) investeringer.

Selskabsbeskatningen af grænseoverskridende aktivitet, jf. tabel 7.6, afhænger 
blandt andet af kildebeskatning af renteindtægter og dividender, som overfø-
res til moderselskabet, og af hvilket lands skatteregler, der reelt anvendes. 

Angående sidstnævnte forhold benytter de fleste lande eksemptionsmetoden, 
hvilket vil sige, at det er kildelandets regler, som er afgørende for beskatnin-
gen. Dette princip gælder i de fleste lande, fra hvilke Danmark dermed –
skattemæssigt – potentielt kan tiltrække virksomheder og investeringer ved at
sænke selskabsbeskatningen. I andre lande som blandt andet USA, Storbri-
tannien og Norge benyttes kreditmetoden, hvor det derimod almindeligvis er
hjemlandets skatteregler, som er gældende17.

pct., mens den økonomiske afskrivningsrate er 12,25 pct. for maskiner og 3,61 pct. for
bygninger.
16 Udenlandske direkte investeringer (FDI) omfatter ikke kun oprettelse af nye virksom-
heder og investeringer, men dækker også over finansielt ejerskab via fusioner og 
overtagelser, samt joint ventures og tilførsel af egenkapital. 
17 Det er ikke alle lande med kreditmetoden, som tilbagebetaler eventuel overskydende 
skat betalt i udlandet (i de tilfælde, hvor kildelandets selskabsskat er højere end hjemlan-
dets).
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Tabel 7.6. Relevante selskabsskattesatser i EU, 2001
Effektiv gennemsnitlig 

skattesats
Effektiv marginal

skattesats
Formel

skattesats
Indgående

FDI
Udgående

FDI
Indgående

FDI
Udgående

FDI
------------------------------------ Pct. --------------------------------------

Italien ............ 35,2 35,7 24,0 14,1 40,3 1)

Belgien........... 35,6 32,0 21,3 18,6 40,2
Tyskland........ 35,3 30,9 20,4 22,2 38,9
Grækenland ... 31,8 35,5 23,4 16,9 37,5
Luxembourg .. 34,0 29,9 19,3 16,7 37,5
Frankrig......... 32,7 30,4 19,5 20,2 35,3
Portugal ......... 33,3 32,1 20,9 12,1 35,2
Holland ......... 31,8 28,7 17,6 20,5 35,0
Spanien.......... 34,3 30,3 19,2 24,6 35,0
Østrig ............ 34,1 30,6 19,1 24,4 34,0 1)

Danmark........ 28,5 29,6 17,9 20,0 30,0
UK ................ 28,7 30,4 18,4 20,9 30,0
Finland .......... 29,1 29,2 17,5 20,9 29,0
Sverige ........... 27,8 28,9 17,2 17,9 28,0
Irland............. 19,2 30,5 16,9 13,2 10,0 2)

EU-15 gnst.3) .. 31,4 31,0 19,5 18,9 33,1
Tjekkiet ......... 33,3 34,6 22,8 21,1 31,0
Slovakiet ........ 34,1 35,2 22,2 29,8 29,0
Polen ............. 31,9 31,3 19,5 25,9 28,0
Ungarn .......... 27,6 31,1 18,6 19,6 18,0
OECD gnst.3) .. 32,7 32,7 21,0 21,0 -

Anm.: Skattesatserne for indgående FDI har betydning for, hvorvidt det pågældende
land – i gennemsnit – er i stand til at tiltrække udenlandske virksomheder og in-
vesteringer. Skattesatsen for udgående FDI har betydning for, hvorvidt virksom-
heder i det pågældende land – i gennemsnit – er tilskyndet til at udflytte aktivi-
tet.

1) I visse tilfælde kan lavere satser forekomme. 
2) Gælder fremstillingsvirksomhed.
3) Simpelt gennemsnit.
Kilde: OECD (2003b).

Danmark tilbyder generelt en effektiv gennemsnitlig skattesats, som er 3-4
pct.enheder lavere end den, de andre landes investorer tilbydes i de øvrige 
OECD-lande, jf. tabel 7.7. Samtidig er danske virksomheder – skattemæssigt 
– tilskyndet til at oprette datterselskaber i Irland18.

18 Blandt andet som følge af at de fleste lande benytter eksemptionsmetoden, er der gene-
relt en større variation i skattesatserne for udgående investeringer end for indgående
investeringer. Da Danmark benytter eksemptionsmetoden fremgår samme mønster af 
tabel 7.7.
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Tabel 7.7. Effektiv gennemsnitlig selskabsskat vedrørende Danmark, 2001

Udenlandsk virksomhed Dansk virksomhed 

  Til DK Til DK i forhold 
til andre lande Til udlandet 

 -------- Pct. ------- --- Pct.enheder ---    -------- Pct. --------
Tyskland.......... 28,2 -2,7 32,7
Belgien............. 28,3 -3,7 32,6
Grækenland ..... 33,5 -2,0 30,9
Italien .............. 28,3 -7,4 30,9
Spanien............ 26,9 -3,4 30,4
Luxembourg .... 27,0 -2,9 30,2
Frankrig........... 28,0 -2,4 30,0
Holland ........... 26,9 -1,8 29,9
Østrig .............. 26,8 -3,7 29,3
Portugal ........... 26,9 -5,2 27,1
UK .................. 26,7 -3,7 26,9
Finland ............ 26,7 -2,5 25,9
Sverige ............. 26,6 -2,3 24,3
Irland............... 26,0 -4,5 9,6
EU- gnst.1) ........... 27,6 -3,4 27,9
Slovakiet .......... 26,7 -8,5 36,9
Tjekkiet ........... 27,6 -7,0 35,7
Polen ............... 26,6 -4,7 28,8
Ungarn ............ 26,3 -4,8 21,3
OECD gnst.1) ...... 28,5 -4,2 29,6

Anm.: Danske virksomheders indkomst i udlandet er underlagt eksemptionsmetoden, og 
er derfor underlagt beskatningen i kildelandet.

1) Simpelt gennemsnit.
Kilde: OECD (2003b) og egne beregninger.

Der er foretaget en lang række empiriske studier af mobiliteten af udenland-
ske direkte investeringer (FDI) med hensyn til ændringer i selskabsbeskat-
ningen. I et oversigtsstudie af de Mooij og Ederveen (2001) finder de, at en 
sænkning af selskabsskattesatsen med 1 pct.enhed forøger omfanget af uden-
landske investeringer i landet med gennemsnitlig 3,3 pct.19

Dette skøn er imidlertid et underkantsskøn i forhold til flytning af
virksomheder og investeringer (fysisk realkapital), som er den del af

19 Dette svarer til, at en sænkning af den relevante selskabsskattesats med 1 pct. forøger
tilførslen af FDI med ca. 0,7 pct. Der er imidlertid betydelig variation mellem de 25 
studier, hvoraf en del dog skyldes forskelle i tilgange og fokus, som forfatterne derfor har
kontrolleret for, og derved gjort studierne mere sammenlignelige. 
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udenlandske direkte investeringer (FDI) som ifølge forfatterne har vist sig 
mest mobil, mens fusioner og overtagelser er mindst mobile blandt FDI. 

Selskabsbeskatning og lokalisering af virksomhedsoverskud 
Flytning af virksomhedsoverskud kan foregå via manipulation af interne
afregningspriser (transfer pricing), hvor det i mange tilfælde er vanskeligt for
skattemyndighederne at fastslå den markedspris, som uforbundne parter ville
aftale (armslængdeprincippet). Overskuddet i moder- og datterselskabet kan
også påvirkes af beslutningen om, hvordan moderselskabet skal finansiere
investeringer i datterselskabet via egenkapitalfinansiering (tyk kapitalisering)
henholdsvis lånefinansiering (tynd kapitalisering, hvor datterselskabet får 
renteudgifter, mens moderselskabet får renteindtægter), samt af størrelsen af 
royalty-betalinger fra datter- til moderselskabet. Eventuel flytning af over-
skud vil have direkte virkninger på selskabskatteprovenuet.

Der er forholdsvis begrænsede omkostninger forbundet med at flytte over-
skud fra lande med en høj formel selskabsskattesats til lande med en lav for-
mel selskabsskattesats. Empirisk er der da også fundet den forventede sam-
menhæng mellem de nævnte forskellige former for flytning af overskud og 
forskelle i formel selskabsskattesats, jf. Hines (1999).

For Danmark er det skønnet, at for hver procentenhed den danske selskabs-
skattesats reduceres i forhold til udlandets vil grundlaget stige, måske med 
omkring 0,5 mia.kr., jf. Skatteministeriet (2001), hvilket svarer til en afledt 
virkning på de offentlige finanser med 0,1-0,2 mia.kr. Til sammenligning vil 
en sænkning af selskabsskattesatsen give et umiddelbart provenutab på i om-
egnen af 1 mia.kr. I givet fald er der tale om en betydelig skattekonkurrence,
som dermed bør indgå i indretningen af selskabsbeskatningen.

Danmark har i dag en relativ lav formel selskabsskattesats på 30 pct., og det 
vurderes, at en eventuel faktisk nettoudstrømning af virksomhedsoverskud –
via blandt andet transfer pricing og kapitalisering – er begrænset.

Omfanget af flytning ud af Danmark (netto) via manipulering af interne
afregningspriser (transfer pricing) kan ikke uden videre gøres op, jf. Skatte-
ministeriet (2001), som dog anfører, at grundlaget som eventuelt flyttes ud af 
Danmark næppe overstiger 5 mia.kr.

Skattepakkens adfærdskodeks for erhvervsbeskatning
EU-landene indgik i december 1997 – som en del af skattepakken – en poli-
tisk forpligtende aftale om en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning.
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Formålet med adfærdskodeksen er at undgå skadelig skattekonkurrence, hvor 
lande har særregler vedrørende selskabsbeskatning, der er rettet mod at til-
trække virksomheder og direkte investeringer fra andre lande. Kodeksens
hovedprincip er, at en skatteordning er skadelig, hvis den medfører et bety-
deligt lavere effektivt beskatningsniveau, f.eks. nulbeskatning, i forhold til de 
skatteregler, der normalt gælder i det pågældende land. Det kan f.eks. dreje
sig om en ordning, der beskatter udenlandske virksomheder lempeligere end 
tilsvarende indenlandske virksomheder, jf. uddybning i appendiks 7.2.

Adfærdskodeksen indebærer, at EU-landene ikke må indføre nye ordninger,
der er i strid med kodeksen (”stand-still”), og at de skal ophæve de allerede
eksisterende ordninger (”roll-back”). De skadelige skatteordninger skal som 
hovedregel afskaffes inden udgangen af 2005. Kodeksen fastsætter derimod
ikke fælles regler for skattegrundlag eller satser, og forhindrer ikke et land i at
sænke sin selskabsskattesats til et lavt niveau (f.eks. 0), da der i givet fald 
netop er tale om generelle regler og ikke særregler.

EU-landenes fremskridt i forhold til kodeksen vurderes løbende af en særlig 
adfærdskodeksgruppe i lyset af gruppens rapport om skadelige skatteordnin-
ger fra 1999 og tidsplanen for ordningernes afvikling. Rapporten fra 1999
analyserede 275 skatteordninger og gruppens flertal konkluderede, at 66
ordninger var i strid med kodeksen, herunder 40 ordninger i EU-landene og 
26 ordninger i EU-landenes tilknyttede områder.

EU-landene er enige om, at de ændringer af skattelove m.v., som landene har 
gennemført eller planlægger at gennemføre, er tilstrækkelige til at fjerne alle 
66 ordninger i strid med kodeksen. EU-landene har endvidere aftalt, at man 
vil give tilladelser til forlængelser af visse ordninger, men kun i begrænsede
perioder efter 2005.

Adfærdskodeksen er en ren mellemstatlig aftale og indebærer ikke lovgivning
eller regler med muligheder for sanktioner over for overtrædelser. En række
skadelige skatteordninger kan være i konflikt med EU’s statsstøtteregler, men
faktum er, at landene gennem en lang årrække har fastholdt skadelige ord-
ninger og indført nye.

Kodeksens politiske forpligtelse og deraf afledte politiske pres har imidlertid
vist sig at være et effektivt middel til at modgå unfair skattekonkurrence på
selskabsområdet, idet EU-landene og deres tilknyttede områder har fjernet
eller vil fjerne en lang række af de mest skadelige selskabsskatteordninger og
givet tilsagn om, at de ikke vil indføre nye skadelige ordninger. 
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7.6. Afgifter og moms 
Varebeskatning er som hovedregel underlagt princippet om forbrugslandsbe-
skatning, således at f.eks. en dansk forbruger skal betale dansk moms og af-
gifter – uanset om der er tale om en dansk eller udenlandsk produceret vare.

I den udstrækning varebeskatningen de facto er underlagt forbrugslandsbe-
skatning (bestemmelseslandsbeskatning) vil der ikke være skattekonkurrence
på varer. For den almindelige erhvervsmæssige handel gør forbrugslandsprin-
cippet sig gældende.

Grænsehandel
Med det indre marked har det imidlertid siden 1993 været lovligt for perso-
ner selv at hjemtage varer til eget forbrug (grænsehandel). Dette forbrug er
således underlagt udenlandsk moms og afgifter, og er dermed et brud på 
princippet om forbrugslandsbeskatning.

Grænsehandel er drevet af prisforskelle, som kan skyldes forskelle i omkost-
ninger, avancer eller moms og afgifter. En højere dansk afgift end i andre
lande indebærer således tilskyndelse til grænsehandel.

Skattekonkurrence på varer kan være betydelig, hvis selv mindre prisforskelle
kan udløse en stor grænsehandel. Det vil alt andet lige kunne være tilfældet,
hvis der er begrænsede omkostninger ved at grænsehandle en given vare –
sammenholdt med varens værdi.

For varer, hvor moms og afgifter i forvejen udgør en stor del af forbrugerpri-
sen, vil hensyn til skattekonkurrence alt andet lige være vigtigere for indret-
ningen af afgiftssystemet, da provenutabet ved eventuel grænsehandel er stør-
re.

I dag er afgifterne på først og fremmest benzin, diesel, spiritus og cigaretter
delvist fastsat ud fra hensyn til skattekonkurrence (grænsehandel). Udenland-
ske afgifter – først og fremmest i Tyskland – har dermed betydning for de
danske afgifter, som herudover blandt andet fastlægges ud fra indenlandske
hensyn til provenu, sundhed og miljø. 

Danmark har hidtil kunnet opretholde væsentlige mængdebegrænsninger på 
spiritus og tobak. Fra 1. januar 2004 vil det med afskaffelsen af 24-timers-
reglen derimod blive muligt også at medtage meget betydelige mængder spi-
ritus og tobak (til eget forbrug). For at dæmme op for den betydelige skatte-
konkurrence dette ville udløse for de pågældende varer, blev det besluttet at 
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nedsætte afgifterne på cigaretter og spiritus mærkbart med virkning fra 1. 
oktober 2003.

E-handel
Privates køb af digitale produkter i andre EU-lande via internettet er med de 
nuværende momsregler i EU ikke underlagt forbrugslandsbeskatning. En
danskers køb af eksempelvis software, film, rejser eller teleydelser er dermed
underlagt moms i det pågældende EU-land, og er dermed at sidestille med 
grænsehandel.

Med det nuværende begrænsede omfang af handel med digitaliserede pro-
dukter via internettet vurderes tabet af momsindtægter at være begrænset. I 
takt med den teknologiske udvikling må omfanget af denne type handel dog
forventes at øges i omfang, hvilket i takt hermed vil gøre en overgang til for-
brugslandsbeskatning på området ønskværdig20.

Samarbejdet i EU på moms- og afgiftsområdet
Den indirekte beskatning er genstand for en del forpligtende aftaler i EU. 
Der er således fælles regler i form af beregningsgrundlag og minimumssatser
for moms samt punktafgifter på alkohol, tobak og mineralolieprodukter, og 
fra 2004 ventes der med energibeskatningsdirektivet at komme minimums-
satser på gas, kul og elektricitet. 

Kommissionen har tidligere fremsat forslag om at overgå til det såkaldte
endelige momsdirektiv, som er baseret på oprindelseslandsprincippet, således 
at f.eks. en dansk forbruger skal betale dansk moms på dansk producerede
varer, men eksempelvis tysk moms på en tysk producerede varer.

Forskelle i landenes moms (og afgifter) ville dermed få betydning også for
den almindelige erhvervsmæssige handel, og varehandel ville generelt blive 
underlagt ganske betydelig skattekonkurrence. I givet fald ville momsen få 
betydning for konkurrenceevnen, og ikke længere virke neutralt på eksport
og import. Det kunne lægge et væsentligt nedadgående pres på landenes
moms- og afgiftssatser21.

20 Handel via internettet med fysiske varer – svarende til postordrersalg – er underlagt 
dansk moms og afgifter, men kræver en effektiv kontrol med pakkeforsendelser. Som
følge af forsendelsesomkostninger ventes salget af fysiske varer via internettet ikke at ville
antage et anseeligt omfang. 
21 Betydningen af momsforskelle ville dog delvist blive modvirket af tilpasninger i virk-
somhedernes omkostninger, herunder faktoraflønninger. 
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Medlemslandene er generelt meget imod at overgå til princippet om oprin-
delseslandsbeskatning på momsområdet, og det vurderes derfor som værende 
ganske usandsynligt, at det kan komme på tale selv inden for en længere 
tidshorisont.

EU’s energibeskatningsdirektiv
For mineralolieprodukter, som omfatter benzin, dieselolie, fyringsgasolie og 
svær brændselsolie, har afgifterne i EU siden 1992 været underlagt regler om 
minimumssatser (Mineraloliedirektivet).

EU-landene vil snarest vedtage et energibeskatningsdirektiv med virkning fra 
2004, der dels forhøjer de eksisterende minimumssatser på mineraloliepro-
dukter og dels indfører minimumssatser på de resterende energiprodukter:
gas, kul og elektricitet.

Energibeskatningsdirektivet søger at skabe mere ensartede konkurrencevilkår
for erhvervene i det indre marked ved at formindske de nuværende forskelle i 
energibeskatningen. Samtidig beskyttes miljøet ved brug af økonomiske sty-
ringsmidler, blandt andet ved en mere ensartet beskatning af forskellige ener-
giprodukter.

Energibeskatningsdirektivet følger den model, som det danske formandskab
udarbejdede i efteråret 2002. Direktivet vil bevirke, at en del lande i EU vil
skulle hæve visse af deres afgiftssatser, mens enkelte lande helt vil skulle om-
lægge deres energiafgiftsstruktur eller indføre beskatning for erhverv for visse
energiprodukter.

Energibeskatningsdirektivet indeholder dog generelt væsentlige undtagelser
og overgangsperioder (til minimum 2007). Blandt andet gives der adgang til 
at anvende en lavere afgiftssats end de nye EU-minimumsniveauer for energi-
intensive virksomheder, hvis de indgår aftaler med myndighederne om ener-
gibesparende foranstaltninger.

Minimumssatserne i Energibeskatningsdirektivet ligger generelt ganske be-
tragteligt under CO2-afgiften i Danmark for energiforbrug til rumopvarm-
ning. I Danmark betaler erhvervene lavere CO2-afgifter for energiforbrug til 
procesformål (og får godtgjort energiafgiften). Kun for erhvervenes energi-
forbrug anvendt til tung proces (uden aftale) vil Danmark skulle hæve CO2-
afgiftssatsen – meget beskedent – for fyringsgasolie og svær brændselsolie, jf. 
appendiks 7.3. Med hensyn til de foreslåede forhøjelser af minimumssatsen
for mineralolie anvendt til motorbrændstof, ligger disse betydeligt under det 
nuværende niveau i Danmark.
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Appendiks 7.1 
Skattepakkens rentebeskatningsdi-
rektiv 

EU’s  rentebeskatningsdirektiv, vedtaget i juni 2003, skal sikre en reel beskat-
ning af private borgeres renteindtægter fra opsparing i andre medlemslande. Det
endelige formål er ifølge direktivforslaget at sikre, at det enkelte land kan beskat-
te sine borgeres renteindtægter i overensstemmelse med sin nationale skattelov-
givning, uanset om renteindtægterne stammer fra opsparing placeret i det på-
gældende land eller i et andet EU-land. Det endelige formål er med andre ord
residensbeskatning (bopælsbeskatning) af renteindtægter.

Direktivets endelige formål kan kun opfyldes effektivt, hvis der indføres automa-
tisk udveksling af oplysninger om grænseoverskridende placeringer mellem skat-
temyndighederne enten på globalt plan eller – som den næstbedste løsning – i
EU-landene og centrale tredjelande. Hvis der kun blev indført informationsud-
veksling mellem EU-landene eller en mindre gruppe lande, ville der være en klar
risiko for kapitalflugt.

EU-landene indgik i 2000 en aftale (Feira-aftalen) om, at landene skulle vedtage 
et direktiv, der indførte automatisk informationsudveksling, idet Østrig, Belgien
og Luxembourg skulle have en 7-årig overgangsordning, hvor de – i stedet for at 
udveksle oplysninger – kunne opkræve kildeskat og sende en del af provenuet til
rentemodtagerens bopælsland. Overgangen til automatisk informationsudveks-
ling i hele EU blev gjort betinget af, at en række centrale tredjelande – Schweiz,
USA, Andorra, Liechtenstein, Monaco og San Marino – ville deltage i en ord-
ning svarende til direktivet – men ikke nødvendigvis helt den samme – og at en
række områder tilknyttet EU-landene ville deltage i samme ordning som direkti-
vet.

I december 2002 lå det efter lang tids forhandlinger med tredjelandene endeligt
klart, at Schweiz ikke – i hvert fald i de kommende år – vil deltage i automatisk
informationsudveksling. Schweiz har bankhemmelighed og tiltrækker blandt
andet af denne grund i stort omfang kapital fra udlandet. I de schweiziske ban-
ker skønnes der således i 1999 at have været indskud fra udlandet for 560 mia.
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euro, hvoraf 48 pct. tilhører ikke-banksektoren, dvs. udenlandske private borge-
re, virksomheder mv., hvilket er meget højt i international sammenhæng1. Om-
vendt lå det klart, at betingelserne er opfyldt for så vidt angår  USA.

Schweiz er imidlertid det helt centrale land for EU, dels fordi de andre europæi-
ske tredjelande ser ud til at ville følge Schweiz, og dels fordi Østrig og Luxem-
bourg, der selv har bankhemmelighed, ikke vil udveksle information, hvis ikke 
også Schweiz vil samarbejde på dette område.

I lyset af disse forhold foreslog det danske formandskab i december 2002 en
samlet kompromisløsning vedrørende dels en ordning for rentebeskatning i EU
og dels en aftale om rentebeskatning mellem EU og Schweiz. På grundlag heraf
blev der primo 2003 opnået politisk enighed om et EU-direktiv og en aftale 
mellem EU og Schweiz. Det endelige rentebeskatningsdirektiv blev vedtaget i
juni 2003. 

Den nye ordning for rentebeskatning i EU vil indebære, at 12 EU-lande indfø-
rer automatisk informationsudveksling, mens Østrig, Belgien og Luxembourg
skal anvende en ordning med kildeskat og provenudeling, jf. figur 1. EU har
forhandlet sig frem til en aftale med Schweiz, der vil indebære, at disse lande skal
anvende samme ordning med kildeskat og provenudeling, jf. boks 1. EU vil 
indgå tilsvarende aftaler med de andre europæiske tredjelande.

Figur 1. Ordninger til sikring af rentebeskatning i EU-landene, Schweiz og
andre tredjelande 

2005 2008 2011

12 EU-lande Informationsudveksling (automatisk) Informations-
udveksling (a.)

AUT, BEL, LUX 15 pct. kildeskat 
provenudeling

20 pct. 35 pct. Informations-
udveksling (a.)

Schweiz og andre
tredjelande

15 pct. kildeskat 
provenudeling

20 pct. 35pct. Informations-
udveksling (på
anmodning)

Østrig, Belgien og Luxembourg skal imidlertid skifte til automatisk informati-
onsudveksling, hvis Schweiz og de andre tredjelande på et senere tidspunkt for-
pligter sig til at udveksle oplysninger om renter efter anmodning som defineret i
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OECD’s modelaftale om udveksling af skatteoplysninger2. Et land, der lever op
til OECD-aftalen, skal – når det bliver anmodet herom af et andet land – ud-
veksle oplysninger i civile skattesager samt i skattestraffesager, uanset om de
undersøgte økonomiske forhold er strafbare i henhold til lovgivningen i det
land, der bliver adspurgt. Denne model indebærer i givet fald, at de tre EU-
lande skal gøre mere (automatisk informationsudveksling) end Schweiz (infor-
mationsudveksling efter anmodning).

Rentebeskatningsdirektivet og aftalen med Schweiz gælder for rentebetalinger,
det vil sige renter fra bankkonti, indtægter fra obligationer og gældsbeviser, samt 
indkomst fra investeringsforeninger, der fortrinsvis investerer i obligationer.
Reglerne omfatter derimod ikke afkast fra aktier og afledte finansielle instrumen-
ter. Der vil derfor være risiko for, at de rentegivende placeringer i et vist omfang 
vil blive konverteret til aktiver, der ikke er omfattet af reglerne, selv om dette er
forbundet med transaktionsomkostninger. De nye regler vil endvidere dække et
begrænset antal tredjelande, dog ikke USA. Reglerne vil derfor ikke sikre den
optimale løsning, nemlig residensbeskatning af al personlig kapitalindkomst på
globalt plan.

Ordningen for rentebeskatning i EU samt Schweiz og de andre tredjelande vur-
deres imidlertid at være et klart fremskridt i forhold til den nuværende situation.
For det første vil der blive indført automatisk informationsudveksling og dermed
bopælsbeskatning af renter i størstedelen af EU og i visse tilknyttede områder,
der regnes for at være skattely. EU og Schweiz har endvidere en fælles forståelse
om, at EU skal forhandle med nye tredjelande – f.eks. Hong Kong og Singapore 
– om at samarbejde på dette område. Risikoaversion vil desuden muligvis sætte
grænser for, hvor investorer tør flytte deres placeringer hen.

For det andet vil EU-landene få et skatteprovenu fra de renteindtægter, som EU-
landenes borgere får fra deres placeringer i resten af EU – nemlig Østrig, Belgien
og Luxembourg – samt i Schweiz og andre europæiske tredjelande. Kildebeskat-
ningen vurderes – når den når 35 pct. – generelt at stå i et rimeligt forhold til
det provenu, som landene ville kunne have fået, hvis det havde været muligt for
dem selv at beskatte renterne efter egne skatteregler. Kildeskatten vil reducere
realafkastet efter skat og vil derfor i sig selv begrænse incitamentet til skatteund-
dragelse.

For det tredje vil der blive indført automatisk informationsudveksling i hele EU,
hvis Schweiz og de andre tredjelande på et tidspunkt går med til at udlevere
oplysninger efter anmodning i henhold til OECD-aftalen. Det er ikke realistisk,

2 The OECD Agreement on Exchange of Information on Tax Matters as developed by
the OECD global forum working group on effective exchange of information af 18.
april 2002.
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at Schweiz i den nærmeste fremtid vil leve op til OECD-aftalen, da Schweiz 
netop kun vil udveksle oplysninger om forhold, der er strafbare efter schweizisk 
ret. EU og Schweiz har imidlertid aftalt at forhandle om ændringer af aftalen i 
lyset af den internationale udvikling, der vurderes at gå i retning af øget informa-
tionsudveksling på skatteområdet.  

Boks 1. EU’s aftale med Schweiz om rentebeskatning
EU’s aftale om rentebeskatning med Schweiz har følgende hovedindhold:

Kildeskat og provenudeling: Schweiz vil anvende en ordning med kildeskat og pro-
venudeling, svarende til ordningen for Østrig, Luxembourg og Belgien.  

Frivillig informationsudveksling: Schweiz vil tillade en procedure, hvor rentemodta-
geren i EU kan tillade indberetning af renteindtægterne i Schweiz til rentemodta-
gerens bopælsland, så der ikke opkræves kildeskat af betalingen i Schweiz, men så 
bopælslandet kan beskatte renteindkomsten i henhold til egne skatteregler.  

Revisionsklausul: Parterne vil forhandle om eventuelle ændringer af aftalen under 
hensyn til den internationale udvikling. 

Informationsudveksling: Schweiz og EU-landene skal udveksle oplysninger om 
renteindtægter efter anmodning i forhold, der udgør skattesvig eller lignende i 
henhold til lovgivningen i det anmodede land.  

Afskaffelse af kildeskat på udbytte- samt rente- og royaltybetalinger mellem forbundne 
selskaber: Et EU-land må ikke opkræve kildeskat af udbytter samt renter og royal-
ties, som betales fra et selskab i dette EU-land til et tilknyttet selskab i Schweiz, og 
omvendt, i overensstemmelse med bestemmelserne om afskaffelse af kildeskat på 
udbytter samt renter og royalties i henholdsvis EU’s moder-/datterselskabsdirektiv 
og skattepakkens rente-/royalty-direktiv.

EU skal indgå tilsvarende aftaler med Liechtenstein, Andorra, Monaco, San Marino, og 
visse af EU-landenes tilknyttede områder skal anvende samme regler som i EU. 
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Appendiks 7.2 
Skattepakkens adfærdskodeks for er-
hvervsbeskatning 
 
Boks 1. Skattepakkens adfærdskodeks for erhvervsbeskatning 
Adfærdskodeksgruppens vurdering af, om en skatteordning er i strid med kodeksen, er blevet foretaget 
ud fra en række kriterier, herunder 

- om skatteordningens fordele kun gives til ikke-residenter eller transaktioner med ikke-residenter

- om skatteordningens fordele er adskilt fra landets egen økonomi (ring-fencing), så den ikke påvir-
ker det nationale skattegrundlag

- om skatteordningens fordele kan gives til virksomheder uden nogen realøkonomisk aktivitet 
eller tilstedeværelse i det pågældende land 

- om reglerne for fastsættelse af overskud vedrørende aktiviteter inden for en multinational gruppe
af virksomheder afviger fra internationalt godkendte principper, specielt OECD’s principper

- om skatteordningen er uigennemsigtig, herunder om skattelovgivningen lempes på administrativt
niveau på en uigennemsigtig måde.

De 66 skatteordninger, der blev vurderet at være i strid med kodeksen, omfatter 40 ordninger i EU-
landene fordelt på Belgien (5), Danmark (1), Tyskland (1), Grækenland (1), Spanien (3), Frankrig (4),
Irland (5), Italien (1), Luxembourg (5), Holland (10), Østrig (2), Portugal (1) og Finland (1) samt 26
ordninger i tilknyttede områder, fordelt på Aruba (4), Hollandske Antiller (3), Guernsey (5), Jersey (4),
Isle of Man (6), Gibraltar (3) og Britiske Jomfruøer (1).

De danske regler for beskatning af holding-selskaber blev vurderet til at være i strid med adfærdsko-
deksen. Det skyldtes, at de danske regler gav skattefritagelse for udbytter udloddet fra ét selskab til et 
andet forbundet selskab, hvis mindst 25 pct. af det første selskab (datterselskab) var ejet af det andet
(moderselskab). Fra dansk side fandt man principielt, at reglerne ikke var i strid med kodeksen, da de 
var helt generelle og gjaldt i alle forhold mellem moder- og datterselskaber, uanset selskabernes belig-
genhed. Fra dansk side medgav man dog, at de danske holding-regler kunne misbruges til omgåelse af
skattereglerne i andre lande. Et selskab i et andet EU-land kunne således undgå beskatning af udbytte
ved at sende udbyttet fra det pågældende EU-land til f.eks. et skattely uden for EU via et holding-
selskab i Danmark, der netop ikke beskattede udbyttet, når det blev sendt videre til skattelyet.

Folketinget vedtog på denne baggrund en ændring af selskabsskatteloven med virkning fra den 1. juli
2001. Tilpasningen indebærer, at Danmark nu opkræver en kildeskat på 28 pct. af udbytte, som et 
dansk selskab udlodder til et forbundet udenlandsk moderselskab, medmindre udbyttet er omfattet af 
EU’s moder/datter-selskabsdirektiv eller en dobbeltbeskatnings-overenskomst mellem Danmark og det
pågældende land (Danmark har ikke dobbeltbeskatningsaftaler med jurisdiktioner, der regnes som 
skattely).

Som en del af den vedtagne skattepakke er der givet tilladelse til tidsbegrænsede forlængelser ud over 
2005 til en ordning i Belgien, Luxembourg, Holland og Portugal samt to ordninger i Irland og et antal
ordninger på Guernsey (5), Jersey (2), Hollandske Antiller (2) og Aruba (2).
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Appendiks 7.3 
EU’s energibeskatningsdirektiv  

Energibeskatningsdirektivet vil omfatte forhøjelser i de nuværende minimums-
satser for mineralolie, samt indføre nye minimumssatser for elektricitet, gas og
kul. I tabel 1 er vist direktivets minimumssatser for erhverv (der er dobbelt så
høje for husholdninger) sammenholdt med energibeskatningen af erhverv i
Danmark. Det fremgår at kun for tung proces uden aftale vil afgiftsforhøjelser
komme på tale for fyringsgasolie og svær brændselsolie.

Tabel 1. Oversigt over gældende og foreslåede afgiftssatser ved procesforbrug
Elektrici-

tet,
øre/kWh

Naturgas,
øre/Nm3

Stenkul,
kr./GJ

Fyrings-
gasolie,

øre/l

Svær brænd-
selsolie,
øre/kg

Nuværende mini-
mumssats ........... - - - 3,725 9,685
Ny minimumssats
(Erhverv)............ 0,3725 4,4 1,12 7,45 11,175

Gældende danske CO2-afgiftssatser:

Standardsats ....... 10,0 22,0 9,60 26,8 32,0
Let proces........... 9,0 19,8 8,64 24,12 28,8
Let proces med 
aftale .................. 6,8 14,96 6,53 18,22 21,76
Tung proces ....... 2,5 5,5 2,40 6,7 11,0

Forhøjelse tung
proces................. 0 0 0 0,75 0,175

Tung proces med
aftale .................. 0,3 0,66 0,29 5,00 11,0

Forhøjelse tung
proces med aftale 0 0 0 0 0
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8. Finansiel integration i EU  

8.1. Indledning    
De finansielle markeder i EU er blevet markant mere åbne og tættere
forbundne siden starten af 1970’erne, hvor de første EU-direktiver
vedrørende bank- og forsikringsvirksomheder blev vedtaget.

Ændringerne tog for alvor fart i begyndelsen af 1980’erne. For det første har 
globaliseringen af de finansielle markeder, som følge af liberaliseringer af 
internationale kapitalbevægelser, fjernelse af restriktioner og barrierer for
udviklingen af de finansielle sektorer, samt fremskridtene i 
informationsteknologi medført, at de finansielle markeder i dag er tæt 
forbundne. Endvidere har medlemslandene gennemført hjemlige reformer
for at sikre mere velfungerende finansielle markeder, som f.eks. afvikling af
restriktioner på bankers udlånsrenter.

For det andet – og nok så betydningsfuldt – har man i EU endvidere skabt
fremskridt med hensyn til skabelsen af et indre marked for finansielle
tjenesteydelser, som led i arbejdet henimod det indre marked i EU. Dette
arbejde er blevet forstærket som følge af introduktionen af euroen i 1999,
som har fjernet den barriere for handel med finansielle produkter og 
tjenesteydelser på tværs af landegrænserne, som de forskellige valutakurser
udgjorde.

Arbejdet med at skabe et fælles marked for finansielle tjenesteydelser har i de
senere år været højt prioriteret i det økonomiske samarbejde i EU, og
arbejdet har fokuseret på gennemførelse af  EU’s handlingsplan for finansielle
tjenesteydelser, jf. afsnit 8.4 og boks 8.1. Handlingsplanen blev iværksat på
foranledning af Det Europæiske Råd i Cardiff i juni 1998, hvor man også
vedtog handlingsplanen for risikovillig kapital med henblik på at fremme
iværksætterånd og konkurrenceevne, ved at gøre risikovillig kapital mere 
tilgængelig for iværksættere og mindre virksomheder.

Det Europæiske Råd i Lissabon i 2000 gjorde efterfølgende integrationen af
de finansielle markeder til en af ”søjlerne” i målsætningerne for det
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økonomiske samarbejde, og satte 2005 som deadline for den fulde
gennemførelse af handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser og 2003 som 
deadline for gennemførelsen af handlingsplanen vedrørende risikovillig
kapital. Dog skal initiativerne i den finansielle handlingsplan vedrørende
værdipapirmarkederne være gennemført senest ved udgangen af 2003, jf. 
konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Stockholm. Efter forslag fra en
gruppe kapitalmarkedseksperter har man endvidere besluttet at effektivisere
det lovgivnings- og tilsynsmæssige samarbejde på det finansielle område i EU
ved i 2001 blandt andet at iværksætte den såkaldte Lamfalussy-procedure, jf.
afsnit 8.4. 

Begivenhederne den 11. september 2001, kollapset af Enron i USA og de
efterfølgende virksomheds- og revisionsskandaler har endvidere bidraget til at 
forstærke reformarbejdet på det finansielle område ved at skærpe fokus på 
bekæmpelse af finansiering af terrorisme og vedtagelse af regnskabsstandarder
og regler for god virksomhedsstyring (”Corporate governance”), som også 
indgår som en del af den finansielle handlingsplan.

Som beskrevet i afsnit 8.2 er de finansielle markeder i de senere år blevet 
mere integrerede, herunder som følge af euroen, men er fortsat som helhed 
langt fra fuldt integrerede. Dette gør sig i udpræget grad gældende for
finansielle ydelser til de enkelte forbrugere (detailmarkedet), som f.eks.
indskud i banker, pensionsopsparinger og forsikringer, hvor der stadig 
forekommer relativt få transaktioner på tværs af grænserne. På markederne
for finansielle ydelser til virksomheder og professionelle investorer 
(engrosmarkedet) er handel på tværs af landegrænserne mere udbredt, men
også her kan integrationen styrkes.

Skabelsen af et effektivt integreret marked for finansielle tjenesteydelser og 
kapital i EU er vigtig, da det vil bidrage til større produktivitet og øget 
økonomisk vækst, jf. afsnit 8.3. Forbrugerne kommer til at nyde godt af
lavere priser og bedre kvalitet af finansielle produkter, som f.eks. banklån,
pensionsordninger og forsikringer, mens virksomhederne får lettere og 
billigere adgang til kapital og dermed finansiering af deres investeringer.
Generelt har de små lande en større gevinst ved integrationen, hvorimod
lande, der i forvejen har meget veludviklede og store finansielle markeder, 
kun oplever begrænsede gevinster.

8.2. Integrationen af de finansielle markeder i EU 
Der er sket fremskridt henimod et integreret marked for finansielle
engrosydelser, dvs. handel med likviditet og værdipapirer mellem finansielle
institutioner samt finansielle ydelser til store virksomheder.

Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU  Juni 2003 220 



Kapitel 8 – Finansiel integration i EU 

Navnlig er pengemarkedet i euroområdet blev integreret som følge af
indførelsen af euroen, som også har haft stor betydning for integrationen af
obligations- og aktiemarkederne. De finansielle markeder i EU er dog fortsat
fragmenterede, især de finansielle detailmarkeder, hvilket blandt andet
skyldes en række naturlige og lovgivningsmæssige barrierer.

Pengemarkederne
Den mest integrerede del af de europæiske finansielle markeder er
pengemarkederne, hvor der på dele af markedet er skabt et fælles marked
mellem eurolandene. Pengemarkederne er de markeder, hvor de finansielle
institutioner låner penge indbyrdes fra hinanden. Lånene er af kort varighed
og priserne på lånene er de såkaldte pengemarkedsrenter, som spænder fra 1-
dags renter til 12-måneders renter. Nationalbankerne bruger endvidere 
pengemarkederne til at føre pengepolitik.

Euroen har medført en fælles infrastruktur på pengemarkederne i
eurolandene, som følge af indførelsen af TARGET betalingssystemet og 
udviklingen af fælles pengemarkedsrenter (Euribor og Eonia).

Udviklingen henimod det fælles pengemarked mellem eurolandene kan 
blandt andet ses ved konvergensen af de korte pengemarkedsrenter, jf. figur 
8.1, som beskriver konvergensen målt på variationskoefficienten (standard-
afvigelsen sat i forhold til gennemsnittet) for 3 måneders pengemarkedsrenter
for usikrede pengemarkedslån. Forskellene mellem pengemarkedsrenterne er 
stort set elimineret mellem eurolandene, og mindsket betydeligt mellem alle 
EU-landene og dermed også for UK, Sverige og Danmark. I euroområdet er 
der således skabt et fuldstændigt integreret pengemarked for så vidt angår
den usikrede del af pengemarkederne, der klart udgør den største del af
pengemarkederne.
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Figur 8.1. Konvergens af 3-måneders pengemarkedsrenter 
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Kilde: Kommissionen, OECD.

Dele af pengemarkederne er dog stadig ikke fuldt integrerede mellem
eurolandene. Det er de dele af pengemarkederne, hvor der udveksles penge
mod sikkerhed i f.eks. værdipapirer, typisk med henblik på at denne 
udveksling går tilbage på et senere tidspunkt, de såkaldte
genkøbsforretninger. Der har været tendens til stigende aktivititet på denne 
del af markedet, der dog fortsat udgør en mindre del af det samlede 
pengemarked1. Grunden til at denne del af markedet endnu ikke er fuldt
integreret er blandt andet, at der her er en række barrierer i forbindelse med
afviklingen af transaktionerne (blandt andet clearing og betalingsafvikling).2

Obligationsmarkederne
Indførelsen af euroen har haft stor betydning for udviklingen på de 
europæiske obligationsmarkeder. Markedet for statsobligationer har således
opnået omtrent samme størrelse som i henholdsvis USA og Japan, jf. tabel
8.1.

Dette har blandt andet været væsentligt for videreudviklingen af de
finansielle markeder i euroområdet, herunder for skabelsen af likvide

1 Hartmann, m.fl. (2003).
2 OECD (2002).
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markeder for handel med obligationer efter de er udstedt (sekundære
markeder) samt markeder for afledte finansielle produkter (derivater). 

Tabel 8.1. Udestående statsobligationer (mia. USD)
1999 2000 2001 2002

Euroområdet ....... 2.895 2.709 2.666 3.087
Japan................... 2.981 3.344 3.314 3.898
USA.................... 3.694 3.529 3.400 3.527

Kilde: BIS. 

En væsentlig konsekvens af euroen har været konvergensen af renter på 
statsobligationer. De fleste lande har oplevet en markant indsnævring af 
rentespændet i forhold til tyske statsobligationer, jf. figur 8.2.

Figur 8.2. 10-årige statsobligationsrenter i euro-området 
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Kilde: Nationalbanken.

Indsnævringen af rentespændet skyldes altovervejende bortfaldet af 
valutarisiko. Derudover har det haft betydning, at medlemslandenes
offentlige budgetter er forbedret betydeligt på vej mod indførelsen af euroen.
Derfor skal man være meget påpasselig med at tolke konvergensen af
renterne som udtryk for øget markedsintegration.
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På trods af konvergensen af renterne er der stadigvæk spænd mellem renterne
på statsobligationer. Baggrunden for disse skal primært findes i kredit- og
likviditets-  og tekniske forhold. Tidligere var det i altovervejende grad 
valutakursrisikoen, der drev spændet i vejret – hovedsageligt for lande som
Portugal, Spanien og Italien, jf. tabel 8.2. Tilsvarende oplevede lande med 
stabile valutakurser lave (eller negative) rentespænd i forhold til Tyskland.
Det er bemærkelsesværdigt, at flere af disse lande (Belgien, Frankrig, Holland 
og Østrig) efter euroens indførelse har oplevet voksende spænd. 

Tabel 8.2. Rentespænd i forhold 10-årig tysk statsobligation 
Før ØMU (1996-1998) Efter ØMU (1999 -  ) 

Samlet spænd Valutakurs-faktor1 Andet Samlet spænd
Belgien ....... 0,19 0,04 0,14 0,27
Holland...... -0,03 -0,04 0,01 0,13
Frankrig...... 0,03 -0,03 0,06 0,11
Østrig ......... 0,08 0,01 0,06 0,22
Finland....... 0,43 0,41 0,02 0,20
Irland ......... 0,66 0,37 0,29 0,21
Portugal...... 1,12 0,93 0,19 0,30
Spanien ...... 1,17 0,98 0,19 0,23
Italien......... 1,64 1,32 0,32 0,30

1) Approksimeret ud fra spændet mellem 10-årige swaprenter for den pågældende
valuta og DEM. Ved at anvende swaprenter er det muligt at isolere den ”rene”
valutakursrisiko. Det bør dog bemærkes, at swapspændet også påvirkes af likvidi-
tetsforhold.

Kilde: Nationalbanken og egne beregninger.

At rentespændet er vokset for visse lande skyldes blandt andet, at konkurren-
cen mellem udbydere er øget, og at bortfaldet af valutakursrisiko har ledt til 
større fokus på likviditet i de enkelte landes udstedelser. Likviditet hænger
blandt andet sammen med størrelsen af udestående, omsætning samt tekni-
ske forhold, som f.eks. hvordan værdipapiret handles. En umiddelbar konse-
kvens er således, at man med relativt store udstedelser vil være i stand til at 
låne billigere end med mindre udstedelser (givet ens kreditvurdering). Likvi-
ditet tillægges betydning, da det giver investor en indikation af muligheden
for til enhver tid at skille sig af med en investering uden at påvirke prisdan-
nelsen.

Ud over likviditeten tillægges kreditrisiko også vægt ved prisfastsættelsen af
obligationer og dermed for rentespændet. Da der er forskel på udstederne – 
og hermed på den indbyrdes kreditvurdering – vil der aldrig blive tale om
handel med fuldstændig identiske finansielle produkter. Det må imidlertid 
bemærkes, at kreditrisikoen anses som ubetydelig i forbindelse med 
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prisfastsættelsen af eurolandenes statsobligationer. Dette er særlig tydeligt,
hvis man sammenligner spænd mellem obligationer udstedt af eurolandene
med tilsvarende spænd mellem obligationer udstedt af amerikanske eller 
canadiske delstater. Den beskedne kreditrisiko og forskellen i forhold til de 
amerikanske eller canadiske delstater skal primært tilskrives eurolandenes
markant større grundlag for skatteopkrævning. I nyere tid er det da heller 
ikke sket, at industrilande ikke har kunne leve op til deres gældsforpligtelser.

Imidlertid har det været anført, at de finansielle markeder typisk ikke
reagerer i tide med højere renter ved uholdbar finanspolitik for de enkelte
eurolande. Konsekvensen af dette er en reduceret finanspolitisk disciplinering 
fra de finansielle markeder. Maastrichtkriterierne og den senere Stabilitets- 
og Vækstpagts overgrænse for offentlig budgetunderskud og gældssætning
skal blandt andet ses i lyset af markedernes manglende evne til at disciplinere
lande, der har en uhensigtsmæssig gældsopbygning.

Indførelsen af euroen, integrationen af de internationale finansielle markeder 
og den større konkurrence mellem låntagere har ført til betydelig konvergens
i eurolandenes udstedelsespolitik. Målet har været en udstedelsespolitik, der 
gør statspapirer attraktive for potentielle investorer og derved fører til lavere 
låneomkostninger. De vigtigste tiltag har været, eurolandenes omlægning af
udestående indenlandske statsobligationer fra nationale valutaenheder til
euro, indførelsen af mere ensartede gældsinstrumenter og løbetider m.v., 
koordinationen af udstedelsesprocedurer, harmoniseringen af markedspraksis
samt indførelsen af elektroniske handelsplatforme. Hovedsigtet har været at
skabe likvide, gennemsigtige og velfungerende markeder på nationalt og 
europæisk plan. 

Der har tidligere været foretaget analyser af, i hvilket omfang man skulle søge
at integrere statsobligationsmarkederne yderligere med henblik på at 
mindske rentespændene3. En foreløbig konklusion har dog været, at 
omkostningerne forbundet med yderligere integration overstiger de mulige 
gevinster4. Af denne grund er der ikke taget væsentlige initiativer rettet
specifikt mod integration af statsobligationsmarkederne.

3 En idé har blandt andet været at indføre en form for fælles obligationsudstedelse for 
eurolandene så statsobligationerne de facto blev identiske. Herved ville eurolandendes
statsobligationer opnå samme status som for eksempel amerikanske (føderale)
statspapirer. Imidlertid er dette ikke politisk muligt endsige ønskværdigt – blandt andet
som følge af Maastrichttraktatens forbud mod kollektiv hæftelse (artikel 103 TEF).
4 Giovannini (2000). 
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Udover euroområdets anselige marked for statsobligationer er der også andre
store delmarkeder. Blandt andet sker der væsentlige udstedelser af 
realkreditobligationer og obligationer fra andre finansielle institutioner, 
primært banker. Endelig er der en ikke ubetydelig udstedelse af
virksomhedsobligationer, jf. figur 8.3a.

Figur 8.3a Samlede obligationsudstedelse
i euroområdet

Figur 8.3b. Udstedelse og udeståender af 
virksomhedsobligationer i euro
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Kilde: EU-kommissionen. Kilde: BIS. 

Den store andel af realkreditobligationer og obligationer fra finansielle
virksomheder afspejler i høj grad euroområdets finansielle struktur. Her er
bankerne centrale for formidlingen af kapital, og der er betydelig mindre
vægt på direkte finansiering gennem aktiemarkedet eller markedet for 
virksomhedsobligationer, som det kendes fra USA.

En nyere udvikling er den markante vækst i udstedelser af
virksomhedsobligationer i kølvandet på euroens indførelse. Fra at have ligget 
på et lavt niveau frem til slutningen af 1997 skete der en voldsom vækst i 
udstedelsen op til og efter at euroen blev indført, jf. figur 8.3b. Udstedelsen
af virksomhedsobligationer er primært blevet udnyttet af europæiske
virksomheder, men ikke-europæiske virksomheder har også lånt i
euromarkedet5.

Baggrunden for stigningen skal findes i flere forhold. Euroen førte til 
dannelsen af et stort og likvidt finansielt marked med en betydelig mængde 

5 I perioden aug. 1998 – nov. 1999 udstedte private låntagere i eurolandene 75 pct. af
deres samlede internationale låntagning i euro sammenlignet med kun 10 pct. i eurolan-
denes daværende nationale valutaer i perioden jan. 1990 – juli 1998. På tilsvarende vis 
voksede andelen for private låntagere uden for eurolandene fra 2 pct. i perioden jan. 
1990 – juli 1998 til 21 pct. i perioden aug. 1998 – nov. 1999. (Galati og Tsatsaronis
(2001)).
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af investorer. Endvidere faldt indførelsen af euroen sammen med gunstige
økonomisk forhold (forholdsvis høj vækst, lav inflation og lave renter), der
gav anledning til større privat efterspørgsel efter finansiering. Endelig skal 
udstedelserne ses i sammenhæng med periodens mange omstruktureringer
(fusioner og opkøb) – særligt indenfor telesektoren. Dette resulterede i store 
finansieringsbehov for mange virksomheder. 

Stigningen i udstedelsen af virksomhedsobligationer i euroområdet er blevet 
set som starten på en ny fase, hvor markedsbaseret finansiering vil vinde 
terræn i forhold til mere traditionel bankfinansiering. Det er klart, at
udstedelsen af virksomhedsobligationer i euro i fremtiden vil indgå som en 
mulig finansieringskilde for mange virksomheder. Hertil må dog anføres, at 
markedet delvist opfattes som ”umodent”, idet det er præget af få men store 
udstedelser indenfor afgrænsede sektorer. Samtidig har den seneste udvikling 
på lånemarkederne illustreret de mulige usikkerheder og omkostninger ved at 
udstede virksomhedsobligationer. Nedjusteringer af kreditvurderinger og 
øgede risikopræmier på virksomhedsobligationer har gjort denne låneform
betydelig mere omkostningsfuld i forhold til tidligere. Det markante fald i
mængden af udstedelser i 2001 og 2002 vidner delvist om dette, jf. figur
8.3b.

Aktiemarkederne
Der er tegn på at de europæiske aktiemarkeder også er blevet mere
integrerede. Eksempelvis har udviklingen af børssamarbejder og alliancer
medført, at de forskellige markeder er tættere forbundne. Det vigtigste
samarbejde er Euronext, som binder aktiemarkederne i Amsterdam,
Bruxelles, Lissabon og Paris sammen, samt futures- og optionsbørsen LIFFE
i London. Københavns Fondsbørs deltager i NOREX-samarbejdet, som er et 
samarbejde med børserne i Island, Norge og Sverige og Danmark.

Udviklingen på aktiemarkederne har de seneste år generelt været domineret
af efterveerne af IT- og telekommunikations-boblen, der brast i 2000 samt 
de begivenheder der har fundet sted siden, navnlig begivenhederne den 11. 
september 2001 samt en række virksomhedsskandaler, der startede med
sammenbruddet af Enron i USA og en generel konjunkturmæssig nedgang i 
økonomien. I forhold til USA er aktiemarkederne i EU fortsat væsentligt
mindre, både målt på markedsværdi, omsætning og antallet af noterede
aktier, jf. tabel 8.3. De største aktiemarkeder i EU er London, Euronext og 
Deutsche Börse. Størrelsen af aktiemarkederne i de forskellige lande varierer
fortsat meget. Et mål på dette er den samlede værdi af de noterede aktier i 
forhold til BNP. Dette mål varierede, i 2002 fra 15 pct. af BNP i Østrig til 
107 pct. af BNP i Luxembourg, jf. tabel 8.3. 
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Tabel 8.3. Aktiemarkedsindikatorer
Samlet markedsværdi Omsætning
Mia. USD Mia. USD 

Antal noterede aktier 

1990 1996 2002
pct.  af
BNP,
2002

1990 1996 2002
pct. af
værdi
2002

1990 1996 2002

USA ............. 3105 8450 11056 96 1815 7582 28552 170 6599 8316 5689
Euroområdet 1181 2456 4990 47 737 1309 6292 80 2485 2725 3358
Euronext1)..... - - 1539 63 182 509 1649 129 1117 1136 1114
Tyskland ...... 355 665 686 31 509 812 1212 177 413 681 740
Frankrig ....... 312 587 - - 121 282 - - 578 702 -
Italien........... 149 257 477 36 42 103 635 133 220 244 288
Spanien ........ 111 241 462 63 - 377 653 140 427 357 875
Holland........ 120 375 - - 41 191 - - 260 185 -
Belgien ......... 65 119 - - 9 25 - - 182 143 -
Østrig........... 26 34 34 15 11 11 9 18 97 106 109
Portugal ....... 9 24 - - - 7 - - 181 158 -
Finland......... 23 63 139 95 4 22 189 128 73 71 147
Grækenland . 15 24 66 45 - 8 23 35 - 200 313
Irland ........... - 35 60 45 - 12 13 55 80 76 62
Luxembourg. 10 32 25 107 - 1 1 4 54 54 48
Japan............ 2929 3011 2096 47 1288 939 1564 75 2071 3022 3333
UK............... 850 1642 1800 104 543 1413 4001 222 1701 2091 1890
Danmark...... 39 71 77 40 11 36 53 69 - 237 193
Sverige.......... 92 240 179 67 16 137 280 156 - 217 278

1) For 1990 og 1996 er Euronext til sammenligning opgjort som summen af Frank-
rig, Holland, Belgien og Portugal. For 2002 opgøres tal kun for Euronext.

Kilde: FIBV, BIS, Eurostat.

Udover samarbejdsaftaler mellem børser har en række andre betydende
elementer forbedret integrationen af værdipapirmarkederne i EU, og især har 
introduktionen af euroen haft en betydelig effekt. F.eks. har introduktionen
af euroen for eurolandene medført, at maksimumgrænser på investeringer i 
fremmed valuta for institutionelle investorer som f.eks. pensionsselskaber 
ikke længere forhindrer investeringer i andre eurolande. Dette har medført,
at institutionelle investorer i eurolandene mere frit kan investere i aktiver i
andre eurolande. Som eksempel på det stigende ejerskab af aktiver på tværs af
landegrænser viser figur 8.4 at der i 1990’erne var en tendens til stigende 
andel af udenlandske aktiver i investeringsselskabernes portefølje. 

Dette gør en mere effektiv risikospredning mulig, og er dermed med til at
øge afkastet for investorerne og gøre det billigere for virksomheder at hente
kapital på børserne. Andelen af udenlandske aktiver er dog mindre for
pensions- og forsikringsvirksomheder end for investeringsselskaberne.
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Figur 8.4. Udenlandske aktiver ift. samlede aktiver, investeringsfirmaer
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Kilde: Kommissionen, OECD.

Et andet ofte fremhævet tegn på mere integrerede aktiemarkeder der ofte
nævnes, er en højere samvariation af afkastene. Imidlertid er tendendsen ikke
entydig, idet analyser tyder på at den stigende samvariation op til indførelsen 
af euroen efterfølgende er dalet.6 Statistiske analyser tyder dog på, at
landeeffekter i EU er blevet mindre vigtige end sektorspecifikke forhold for
afkastet af aktieinvesteringer og dermed, at investorer nu i højere grad skelner 
mellem sektorspecifikke forhold og ikke nationale forhold. Det antyder en 
mere EU-orienteret investeringsadfærd. Disse studier indikerer også, at det
kun er i EU, hvor der er sket denne ændring i betydningen af nationale og 
industrimæssige forhold.7

6 Kommissionen (2003).
7 Fratzscher (2002) og Brooks og Del Negro (2002) .
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Bank- og forsikringsydelser
På bankområdet har der været en del fusioner og opkøb i det seneste årti.
Konsolideringen er imidlertid primært sket indenfor landegrænserne og ikke 
på tværs af landegrænserne, jf. tabel 8.4. Dette er et tegn på, at bankerne på
trods af stigende konsolidering hovedsageligt holder sig til hjemme-
markederne og ikke konkurrerer på tværs af landegrænser. Der er nogle få 
eksempler på skabelse af finansielle koncerner på tværs af landegrænser på
regionalt niveau, hvor den nordiske bankkoncern Nordea er et af de klareste
eksempler, men endnu er der ikke skabt paneuropæiske bankkoncerner.

Tabel 8.4. Værdi af fusioner og opkøb, involverende banker i euroområdet
Inden for samme sektor På tværs af sektorer 

Samlet
værdi i 

mia. euro

Total
(pct.  af 
samlet)

Hjemlig
(pct. af 
samlet)

På tværs af 
landegrænser

(pct. af samlet)

Hjemlig
(pct. af 
samlet)

På tværs af 
landegrænser

(pct. af samlet)
1990 ...... 15,4 5 45 7 45 3
1991 ...... 8,7 3 76 2 10 12
1992 ...... 5,2 2 17 4 19 60
1993 ...... 12,0 4 22 3 17 58
1994 ...... 6,1 2 73 5 22 0
1995 ...... 11,0 3 39 26 32 3
1996 ...... 6,4 2 74 1 6 19
1997 ...... 27,9 9 74 2 5 19
1998 ...... 72,4 23 70 3 17 10
1999 ...... 70,9 22 79 13 3 5
2000 ...... 49,7 16 38 42 12 8
20011 ..... 31,3 10 31 1 67 1
1990-
2001 ...... 316,9 100 60 11 18 11

1) Jan- august 2001.
Kilde: Cabral, m.fl. (2002).

Der er imidlertid forskel på integrationen af bankernes virksomhed i EU alt
efter, om man ser på engrosmarkedet eller detailmarkedet. På 
engrosmarkedet hvor der er stigende international konkurrence, fra især de
store amerikanske investeringsbanker8, som for eksempel på markedet for
udlån til store virksomheder og ydelser forbundet med virksomheds-opkøb
eller fusioner, samt pengemarkedet, er der en tendens til stigende integration.
På detailmarkedet er der imidlertid ikke den samme integration, idet
nationale forhold her spiller en langt større rolle , ligesom der er begrænset
mulighed for international konkurrence. På dette marked er bankernes
kunder typisk almindelige husholdninger og mindre og mellemstore

8 Kommissionen (2003).

Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU  Juni 2003 230 



Kapitel 8 – Finansiel integration i EU 

virksomheder. Dette område omfatter blandt andet traditionelle former for
udlån og indlån, som f.eks. kassekreditter, bankkonti og banklån til
virksomheder, hvilket betyder at nær kontakt og tillidsforhold til kunderne
har stor betydning.

Tabel 8.5. Udviklingen i bankernes udlånsrenter i euroområdet 
Udlån til husholdninger Udlån til virksomheder

Gennemsnit
Maj 1998-1999

Gennemsnit
Maj 2001-2002

Gennemsnit
Maj 1998-1999

Gennemsnit
Maj 2001-2002

Rente Margin Rente Margin Rente Margin Rente Margin
Østrig......... 6,33 2,35 6,42 1,70 6,11 2,69 6,07 2,21
Belgien ....... 5,36 1,38 6,37 1,65 4,98 1,57 5,64 1,78
Tyskland .... 6,25 2,27 6,74 2,03 6,23 2,83 7,05 3,19
Finland ...... 5,24 1,25 5,24 0,53 4,31 0,89 4,71 0,85
Frankrig ..... 7,16 3,18 7,23 2,52 4,52 1,12 5,31 1,45
Grækenland 12,56 6,55 7,65 2,94 16,44 5,61 8,09 4,23
Irland ......... 7,49 3,43 6,84 2,12 8,68 5,28 8,67 4,81
Italien......... 6,71 2,67 6,31 1,60 6,13 2,50 5,64 1,77
Luxembourg 5,18 1,19 5,12 0,40 - - - -
Holland...... 5,29 1,31 5,81 1,09 3,67 0,29 4,35 0,49
Portugal ..... 6,36 2,34 6,09 1,38 6,36 2,83 5,51 1,65
Spanien ...... 5,85 1,83 5,78 1,06 6,06 2,53 6,20 2,34
Euroområdet 6,65 2,48 6,30 1,58 6,68 2,56 6,11 2,25
Standardafvi-
gelse ........... 2,01 1,48 0,76 0,76 3,50 1,67 1,34 1,34
Variations-
koefficient.... 0,30 0,59 0,12 0,48 0,52 0,65 0,22 0,60

Anm: De forskellige forhold og traditioner i de forskellige EU-landene betyder dog at 
priserne ikke er helt sammenlignelige, bl.a. som følge af forskelle i lånekontrakter,
konkursforhold m.v., men trods dette forbehold giver tabellen et godt billede på 
udviklingen i priserne på bankernes udlån til detailområdet.

Kilde: Cabral, m.fl. (2002).

Tabel 8.5 viser ændringerne fra perioden 1998/99 til 2001/02 i den 
gennemsnitlige udlånsrente fra bankerne i eurolandene til virksomheder samt
ændringerne i bankernes gennemsnitlige rentemarginal.  Forskellene i den 
gennemsnitlige rente på banklån er faldet, når man sammenligner perioderne
1998-99 til 2001-02. Men dette fald kan ikke umiddelbart ses som et tegn
på større konkurrence og større integration på dette marked, idet 
renteniveauet er faldet i hele perioden. Således er prisforskellene i bankernes
rentemargin, der er mere uafhængig af renteniveauet, målt på 
variationskoefficienten (som i denne sammenhæng er et mål på de relative
prisforskelle), ikke er faldet i samme grad. Selvom prisforskellene er mindsket 
målt på standardafvigelsen, er det mindre fald i variationskoefficienten et
tegn på at der fortsat er væsentlige forskelle mellem landene.
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Et andet mål på integrationen af detailmarkedet er omkostningerne
forbundet med gebyrer ved pengeoverførsler. En undersøgelse9 har vist, at 
indtil 2003 (hvor forordningen, der harmoniserer området og forbyder
højere gebyrer for overførsler på tværs af grænser end for hjemlige overførsler
i euroområdet træder i kraft) har omkostningerne ved små pengeoverførsler
været betydeligt højere end tilsvarende nationale transaktioner, og at
besparelsen ved en reduktion af prisen for små internationale transaktioner 
til den mest effektive pris vil være gennemsnitligt 41 pct.

Tabel 8.6. Salg af livsforsikringer i udenlandske afdelinger og filialer i EU 
1997 1998 1999

Samlet
værdi

mio. USD 

Importens
andel1)

Samlet
værdi mio. 

USD

Importens
andel1)

Samlet
værdi

mio. USD

Importens
andel1)

Østrig......... 4.62 0.11 8.76 0.19 35.46 0.69
Belgien ....... 0.51 0.01 0 0.00 1.14 0.01
Danmark.... 0 0.00 6.26 0.82 9.27 0.13
Finland ...... 0.15 0.01 0 0.00 15.14 0.45
Frankrig ..... 2.37 0.003 26.74 0.04 31.78 0.04
Tyskland .... 57.95 0.09 9.07 0.02 49.91 0.07
Grækenland 3.11 0.04 3.31 0.23 0 0.00
Irland ......... 0.03 0.001 1.54 0.02 1.35 0.01
Italien......... 48.89 0.21 57.54 0.18 2.43 0.01
Luxembourg 20.49 0.47 25.74 0.54 127.61 2.51
Holland...... 1.37 0.01 7.68 0.04 20.25 0.09
Norge......... 3.54 0.10 12.80 0.36 23.59 0.70
Portugal ..... 294.73 2.75 289.04 9.62 123.28 3.16
Spanien ...... 98.04 0.75 35.67 0.26 4.72 0.03
Sverige ....... 0 0.00 140.31 1.48 439.13 3.80
UK............. 92.59 0.09 115.72 0.09 86.55 0.06
EU/EEA..... 628.38 0.184 740.19 0.194 971.60 0.224

1) Importens andel i forhold til samlede præmier.
Kilde: Beckmann, m.fl. (2002). 
 
På forsikringsmarkedet har udenlandske selskaber, som følge af opkøb og 
fusioner på tværs af grænserne, øget deres gennemsnitlige markedsandel i EU 
fra under 15 pct. i 1994 til omkring 20-25 pct. i slutningen af 1990’erne10,
hvilket er tegn på en stigende integration. Men markederne er fortsat 
fragmenterede som følge af en række barrierer, jf. afsnit 8.4. Således er
andelen af livsforsikringsydelser der sælges gennem udenlandske filialer og 
afdelinger fortsat meget lav, jf. tabel 8.6, hvilket dog også er en konsekvens af

9 IVIE (2002).
10 Heinemann og Joop (2002).
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forskelle i nationale pensionssystemer, som også fremover må ventes at 
begrænse den grænseoverskridende handel på livsforsikringsområdet.
 
8.3. De økonomiske effekter ved finansiel integration

Den finansielle sektors funktion 
Den finansielle sektor spille en vigtig rolle i en velfungerende økonomi ved at
kanalisere opsparing over til produktive investeringer og bidrager dermed til 
vækst og beskæftigelse. Mere specifikt kan velfungerende finansielle
markeder siges at udføre tre hovedfunktioner. 

For det første er pengeinstitutter og værdipapirmarkeder med til at samle 
opsparing fra mange individuelle opsparere, således at større investeringer 
bliver mulige. Dette øger mængden og kvaliteten af mulige investeringer og
er dermed med til at øge vækst og beskæftigelse.

For det andet er der for den individuelle opsparer store omkostninger ved at 
indhente og vurdere informationer omkring mulige investeringsprojekter og 
der kan være såkaldt asymmetrisk information mellem låntager og långiver, 
dvs. at låntager typisk har bedre information om kreditrisici forbundet med
et lån end långiver. Dette kan medføre, at det ikke nødvendigvis er de bedste
investeringsprojekter, der bliver finansieret. Det er derfor vigtigt med en
effektiv vurdering af projekter og kreditrisici. Finansielle virksomheder
specialiserer sig i at indhente og vurdere investeringsprojekter og kreditrisici,
og kan derfor udføre denne service til lavere omkostninger end hvis den
enkelte investor selv skulle gøre dette og muliggør dermed et højere afkast til
mindre opsparere. 

De finansielle markeder er også med til at sprede risici for den enkelte
opsparer ved at øge antallet af investeringsprojekter den enkelte opsparer kan 
være med til at finansiere. Investeringsforeninger samler f.eks. mange
forskellige opsparere og fordeler investeringerne på flere værdipapirer og
spreder dermed risiciene, hvilket fører til en mindre risiko for et givet
forventet afkast for den enkelte, end det ville have været muligt at opnå 
alene.

Ved løbende at samle mange individuelle opsparinger med forskellige og 
overlappende tidshorisonter, kan selv en opsparing som f.eks. indskud i
pengeinstitutter med kort opsigelse medvirke til at finansiere investerings-
projekter af længerevarende karakter, igennem udlån fra pengeinstitutterne.
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Økonomiske gevinster ved finansiel integration
Grundlæggende set opstår de økonomiske fordele af den finansielle 
integration ved, at de finansielle markeder effektiviseres som følge af øget
konkurrence og øgede stordriftsfordele. 

Gevinsterne ved finansiel integration kan overordnet set sammenfattes som
følgende:

Øget konkurrence mellem børser og andre handelspladser samt mellem 
finansielle virksomheder medfører lavere priser. 
Lavere omkostninger som følge af stordriftsfordele i finansielle
virksomheder.
Øget konkurrence mellem forskellige former for finansielle produkter og
udbredelse af disse samt udvikling af nye produkter. F.eks. lånoptagelser 
i form af virksomhedsobligationer fremfor banklån, hvilket vil være 
mere effektivt for nogle virksomheder.
Øget likviditet og dybde i markederne og dermed mere effektive
markeder og en mere effektiv kanalisering af opsparing til investeringer.
Dette medfører også et større marked for risikovillig kapital som følge af 
bedre muligheder for diversificering af risici.

Fordelene ved mere integrerede finansielle markeder vil ofte være højere for 
mindre lande, der ikke selv kan danne store og meget likvide finansielle
markeder.

Beregninger foretaget for Kommissionen tyder på væsentlige besparelser ved
yderligere integration af de europæiske finansielle markeder. En rapport11

udarbejdet for Kommissionen har undersøgt virksomhedernes omkostninger
ved at rejse kapital på børserne, og har fundet, at der er betydelige besparelser
for virksomhederne ved et fuldt integreret aktiemarked i EU på 
gennemsnitligt 0,40 pct.enheder.12

Rapporten fandt endvidere, at integrationen af obligationsmarkedet og den 
deraf følgende stigning i volumen af udeståendet af virksomhedsobligationer
denomineret i euro siden 1999 har medført et fald i renteforskellen i forhold 
til statsobligationer på 0,9 pct.enheder.

11 London Economics (2002).
12 Undersøgelsen analyserer sammenhængen mellem omkostningerne og den samlede 
omsætning og markedsværdi på børserne samt usikkerheden på markedet, og finder ud
fra en statistisk sammenhæng, at et samlet EU-marked vil føre til en omkostningsbespa-
relse for virksomhederne på gennemsnitligt 0,4 pct.enheder.
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En fælles infrastruktur for clearing og betalingsafvikling forventes endvidere
at sænke handelsomkostninger på tværs af landene med op til 42-52 pct13. I 
et andet studie14 skønnes dette at føre til en besparelse på 0,1 pct.enheder i
virksomhedernes omkostninger ved at hente kapital på aktiemarkederne.

Yderligere konsolideringer i den finansielle sektor vil endvidere føre til
omkostningsbesparelser. Beregninger15 antyder en gevinst på ca. 1,3 pct. af 
driftsomkostningerne ved øget fusions- og opkøbsaktivitet på tværs af
landegrænserne i EU. De mulige besparelser ved stordriftsfordele i et 
integreret indre marked ses også på markedet for investeringsforeninger og 
pensionsopsparing. Den gennemsnitlige investeringsfond i USA er mere end 
fem gange større end i EU og analyser16 indikerer, at hvis den gennemsnitlige
størrelse af investeringsforeningerne i EU steg til samme niveau som i USA,
ville administrationsomkostningerne på EU-plan mindskes med omkring 5
mia. euro. Dette vil føre til et øget afkast til fordel for investorerne, forudsat
at konkurrencen ikke forringes.

Endvidere er der en række yderligere effekter af finansiel integration, som det
dog er mere vanskeligt at kvantificere. For eksempel kan en mere effektiv
finansiel sektor bedre overkomme informationsproblemer (især asymmetrisk 
information), der typisk er forbundet med de finansielle markeder.
Integration af de finansielle markeder, vil endvidere kunne føre til øget 
anvendelse af internationale standarder og god skik, som f.eks. regnskabs- og 
revisionsstandarder, således at aktie- og obligationsmarkedernes evne til 
korrekt at afspejle information forbedres, hvilket fører til bedre likviditet og 
lavere kapitalomkostninger. Omvendt vil øget anvendelse af internationale
standarder og best practices også bidrage til øget finansiel integration. En 
mere effektiv risikospredning på de finansielle markeder vil endvidere
forbedre mulighederne for at rejse kapital til mere risikable investeringer og 
dermed også forbedre mulighederne for at rejse risikovillig kapital.

En række studier har forsøgt at beregne skøn for den samlede
samfundsøkonomiske gevinst ved skabelsen af et finansiel indre marked. En
af de første var Kommissionens rapport fra 1988 vedrørende de økonomiske
gevinster af det indre marked, den såkaldte Cecchini-rapport. Cecchini-
rapporten kom frem til, at alene det finansielle indre marked ville bidrage til

13 IVIE (2002) og Kommissionen (2002b).
14 London Economics (2002). 
15  Se fodnote 13.
16 Heinemann og Joop (2002).
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at løfte EU’s BNP med 1,5 pct., svarende til 1/3 af det samlede beregnede
skøn over gevinsten forbundet med skabelsen af det indre marked.

Sådanne skøn er forbundet med en betydelig usikkerhed og skal derfor
fortolkes med forsigtighed. Endvidere må en del af de potentielle gevinster
allerede være opnået, som følge af den integration der har fundet sted indtil 
nu. En række nyere studier antyder dog, at der fortsat kan være betydelige
gevinster forbundet med skabelsen af et fælles indre marked for finansielle 
tjenesteydelser i EU. 

Et af studierne17 finder blandt andet, at et integreret værdipapirmarked vil 
øge BNP på lang sigt for EU med 1,1 pct. og med 1,8 pct. for Danmark.
Generelt har små lande en større gevinst ved integrationen, og lande, der i 
forvejen har meget veludviklede og store finansielle markeder, især UK, 
oplever kun begrænsede gevinster. Analysen vurderer udelukkende effekterne
af et integreret værdipapirmarked på virksomhedernes omkostninger ved at 
rejse kapital og den deraf følgende samfundsmæssige gevinst og udelader
derfor en række effekter ved stordriftsfordele i finansielle institutioner, bedre
risikofordeling, øget konkurrence, m.v. 

Det skal dog bemærkes, at realisering af denne gevinst forudsætter en
fuldstændig integration af værdipapirmarkederne, hvilket igen forudsætter, at 
de eksisterende barrierer fjernes gennem tilstrækkelig harmonisering af den
finansielle lovgivning, etablering af den nødvendige infrastruktur for clearing
og betalingsafvikling m.v. 

Andre studier18 vurderer effekterne på væksten, ved at beregne en statistisk
sammenhæng mellem væksten i industriproduktionen (manufacturing) og 
indikatorer for finansiel udvikling, såsom størrelse af markedet, kreditor-
beskyttelse og retssystemet og lovgivningens effektivet. Ud fra denne
sammenhæng beregnes efterfølgende vækst-effekten på industriproduktionen 
ved at hæve niveauet for det pågældende land til enten højeste EU-niveau
eller USA-niveau. For EU som gennemsnit beregnes vækst-effekten i
industriproduktionen til 0,75 pct. årligt ved at hæve indikatorerne til det 
højeste EU-niveau, og 0,5 pct. for Danmark. Hvis indikatorerne hæves til 
USA-niveau, beregnes vækst-effekten til 0,9 pct. årligt for EU, og 1,3 pct. for
Danmark. Ifølge dette studie vil der således være ekstremt store gevinster ved
finansiel integration. Der er imidlertid en række meget betydelige forbehold i 
forhold til denne type analyse. For det første er resultatet baseret på en 

17 London Economics (2002).
18 Giannetti, m.fl. (2002).
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statstisk sammenhæng mellem vækstraten og få udvalgte indikatorer for 
finansiel udvikling, der i høj grad afhænger af den valgte model og de valgte
indiktorer. En sådan model vil meget ofte være fejlspecificeret og overvurdere
effekterne af individuelle faktorer som følge af, at andre væsentlige faktorer er
udeladt. Endvidere er det generelt svært at bestemme, om årsagssammen-
hængen går fra de finansielle indikatorer til økonomisk vækst eller
omvendt.19

Sammenfattende må det konkluderes, at der efter alt at dømme vil være
betydelige gevinster at hente ved skabelsen af det indre marked for finansielle
tjenesteydelser i EU, og at arbejdet med dette fortsat udgør en væsentlig del 
henimod realiseringen af det indre marked.

For at disse gevinster kan udmøntes, er det nødvendigt, at der fortsat sikres
et effektivt finansielt og konkurrencemæssigt tilsyn med de finansielle 
markeder således, at den finansielle stabilitet sikres. Det skal endvidere sikres
at, integrationen medfører øget konkurrence, ved hjælp af effektivt
konkurrencetilsyn, og at der bliver en ensartet høj forbrugerbeskyttelse i hele 
EU.

8.4. Reformprocessen på det finansielle område

Barrierer for finansiel integration
Som beskrevet i afsnit 8.2 har der på en række punkter været en udvikling
mod mere integrerede finansielle markeder i EU, navnlig som følge af 
indførelsen af euroen. EU’s finansielle markeder er imidlertid fortsat 
fragmenterede som følge af en række naturlige og lovgivningsmæssige
barrierer jf. tabel 8.7, og et integreret indre marked i EU vil forudsætte, at 
disse barrierer nedbrydes i tilstrækkelig grad.

Ofte vil det dog også være uklart hvor skillelinjen mellem naturlige og 
lovgivningsmæssige barrierer skal trækkes. F.eks. afhænger de engangs-
omkostninger en udenlandsk udbyder skal afholde for at komme ind på et 
marked også af lovgivningsmæssige forskelle som f.eks. forskelle i 
forbrugerbeskyttelses-lovgivning. Den finansielle reformproces stiler mod at
nedbryde barriererne for skabelsen af et indre finansielt marked i EU.

19 En indikator som retssystemets og lovgivningens effektivitet (rule of law) er meget svær
at bedømme som værende direkte relateret til finansiel integration alene, idet dette også 
påvirker økonomiens funktion helt generelt. 
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Den fragmenterede status for de finansielle markeder i EU, gør sig særligt
gældende for finansielle ydelser til de enkelte forbrugere (detailmarkedet)
som lån i udenlandske banker, pensionsopsparinger og forsikringer, hvor der 
stadig forekommer relativt få transaktioner på tværs af grænserne. På
markederne for finansielle ydelser til virksomheder og professionelle
investorer (engrosmarkedet) er handel på tværs af landegrænserne mere 
udbredt, men også her kan integrationen styrkes.

Tabel 8.7. Barrierer for finansiel integration på EU-plan 
”Naturlige” barrierer ”Lovgivningsmæssige og 

økonomisk-politiske” barrierer 
Efterspørgselssiden Sproglige og kulturelle forskelle

Kendskab til og information om 
etablerede nationale 
virksomheder

Fysisk afstand og behov for 
personlig kontakt til den 
finansielle virksomhed

Informationsomkostninger

Skattemæssig forskelsbehandling
af hjemlige og udenlandske 
finansielle produkter og 
tjenesteydelser

Lovgivningsmæssige barrierer
på køb af udenlandske
finansielle produkter

Forskellige valutaer for 
Danmark, Sverige, UK og 
euroområdet

Udbudssiden Informationsomkostninger

Etableringsomkostninger som 
ikke umiddelbart kan genvindes 

Informations- og tilpasningsom-
kostninger som følge af forskelle 
i nationale lovgivning (f.eks.
regler for finansiel tilsyn, 
forbruger-beskyttelse m.v.) 

Manglende implementering og
udestående tilpasning af 
eksisterende Indre 
Markedsregler

De lovgivningsmæssige barrierer er barrierer, der i princippet kan afskaffes ved 
ændre lovgivningen. Et eksempel på en sådan barriere er de forskellige
valutaer i Danmark, Sverige, UK og euroområdet. Indførelsen af euroen har
ført til øget integration af de finansielle markeder, og en indførelse af euroen 
i alle EU-lande, og navnlig UK, vil bidrage til yderligere at integrere de
finansielle markeder i EU. 

Endvidere begrænser forskellige nationale regler mulighederne for
grænseoverskridende aktiviteter, eftersom de forøger omkostningerne for
udenlandske udbydere i forhold til de nationale. Hermed forhindres effektiv
konkurrence. F.eks. gør nationale krav om udformningen og indholdet af 
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børsprospekter det vanskeligt for virksomheder at hente kapital på EU-plan. 
Andre barrierer eksisterer som følge af forskelle af mere generel karakter,
f.eks. forskelle i virksomhedslovgivning, regnskabsstandarder m.v. En række
af disse sidstnævnte barrier er ved at blivet mindsket i EU navnlig som følge
af implementering af handlingsplanen vedrørende finansielle tjenesteydelser,
jf. nedenfor.

Derudover opstiller en række naturlige barrierer hindringer for integrationen
af de finansielle markeder i EU. Sprogforskelle er f.eks. en hindring for 
integration på især detailmarkedet for finansielle tjenesteydelser, idet de fleste
ønsker at tale med deres bank eller forsikringsselskab på eget sprog. En anden
faktor er kendskab til og information vedrørende udbyderen af finansielle
tjenester, navnlig for forsikring og pensioner. Nationale udbydere med et
etableret navn vil have fordele i den henseende. Der vil være betydelige 
engangsomkostninger forbundet med at etablere sig på markedet, som når de
først er afholdt ikke umiddelbart kan genvindes. Dette gælder navnlig
nødvendigheden af at have et etableret filial-system for at vinde
markedsandele.

Initiativer til integration
Indførelsen af euroen og konsolideringen i den finansielle sektor har medført
mere opmærksomhed og interesse omkring skabelsen af et finansielt indre 
marked og muligheden for at handle med finansielle tjenesteydelser på tværs 
af landegrænserne i EU. Der er endvidere enighed om, at skabelsen af et 
indre marked for finansielle tjenesteydelser vil medføre betydelige
samfundsøkonomiske gevinster, jf. afsnit 8.3.

Derfor har det i de senere år på europæisk plan været højt prioriteteret at
gennemføre en række direktiver med henblik på at fjerne barrierer for
integrationen af de finansielle markeder i EU og dermed bidrage til at skabe
et finansielt indre marked i EU.  Kernen i dette arbejde er handlingsplanen
vedrørende finansielle tjenesteydelser (Financial Services Action Plan 
(FSAP)), der er beskrevet i boks 8.1. 34 af de oprindelige 42 initiativer i 
handlingsplanen er gennemført.

Overordnet set stiler FSAP mod skabelsen af integrerede og sikre finansielle
engros- og detailmarkeder hvor udbyderne er omfattet af tidssvarende og
gennemskuelig regulering og tilsyn, blandt andet ved at nedbryde en række
af de barrierer der omtales i tabel 8.7. Ved at lave harmoniseret lovgivning på 
europæisk plan skabes der et såkaldt europæisk pas for udbydere af finansielle
tjenesteydelser, således at det bliver muligt for en udbyder i et land at udbyde
samme finansielle produkt i alle lande. Ved at skabe fælles regler for krav til
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udbydere og deres produkter fjernes dermed forskelle i nationale regler som
en barriere for finansiel integration. 

Flere direktiver har dette som et af formålene. F.eks. giver UCITS-
direktiverne (Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities) mulighed for investeringsforeninger og administrationsselskaber at 
udbyde deres produkt på et harmoniseret grundlag. Et andet vigtigt direktiv
under den finansielle handlingsplan er direktivet vedrørende børsprospekter,
der har til hensigt at harmonisere indholdet af børsprospekter og gøre det 
muligt at at rejse kapital på tværs af landegrænserne ved at kunne benytte et
standardiseret børsprospekt til at hente kapital på alle børser i EU, og er 
dermed et godt eksempel hvordan harmonisering af reglerne rettes mod at 
fjerne barrierer. Endvidere gør direktivet vedrørende arbejdsmarkeds-
relaterede pensionsordninger det muligt for en udbyder af en
arbejdsmarkedsrelateret pensionsordning at blive anerkendt i de andre 
medlemslande og dermed få mulighed for stordriftsfordele ved at udbyde
samme ordning til flere lande.

I det videre arbejde med at færdiggøre den finansielle handlingsplan er et 
vigtigt element opdateringen af investeringsservicedirektivet, som 
Kommissionen fremsatte forslag om i december 2002, og som skal vedtages i 
2004 i henhold til tidsplanen. Direktivet vil bidrage til at gøre det lettere at 
for investeringsfirmaer at operere på tværs af grænser og give forbrugere det 
samme høje beskyttelsesniveau overalt i Europa. 

Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU  Juni 2003 240 



Kapitel 8 – Finansiel integration i EU 

Boks 8.1. Handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser
Den finansielle handlingsplan er en samling af initiativer som har til formål at øge 
integrationen af de finansielle markeder i EU gennem tre strategiske målsætninger: 

1) Et åbent engrosmarked i EU: De resterende forhindringer for udbud af finansielle 
tjenesteydelser på tværs af landegrænser skal fjernes. Det samme gælder for
virksomheders muligheder for at rejse kapital i andre EU-lande.  Specielt omfatter
handlingsplanen:

i) Fælles regler for integrerede værdipapir og derivatmarkeder

ii) Tilvejebringelse af kapital på EU-dækkende basis

iii) Finansiel rapportering: Sammenlignelig, gennemsigtig og pålidelig 
finansiel information

iv) En lovramme for supplerende arbejdsmarkedspensioner

v) Sikkerhedsstillelse 

vi) Trygge og gennemsigtige vilkår for grænseoverskridende fusioner og
opkøb

2) Et åbent og sikkert detailmarked: Gennemsigtigheden skal øges og det skal være
lettere for den enkelte forbruger at investere og købe finansielle tjenesteydelser i andre 
EU-lande. Samtidig skal forbrugerbeskyttelsen sikres, så den enkelte forbruger trygt kan
have sine penge stående i en bank i et andet medlemsland eller købe sine forsikringer
der. Specielt omfatter handlingsplanen:

i) Information og gennemsigtighed

ii) Gennemskuelige klage procedurer for tvister på tværs af landegrænser 

iii) Afbalanceret anvendelse af forbrugerbeskyttelsesreglerne 

iv) Bane vejen for et finansielt detailmarked baseret på elektronisk handel

v) Forsikringsformidling, harmonsiering af forbrugerbeskyttelse og regulering

vi) Mindske omkostningerne ved grænseoverskridende betalinger på 
detailmarkedet

3) Tidssvarende forsigtighedsregler og tilsyn: Udviklingen på de finansielle markeder 
sker ofte hurtigt, og det stiller krav til, at reguleringen af disse følger med denne 
udvikling, hvis stabiliteten skal sikres og finansielle kriser undgås. Derfor tilstræbes en 
slankere og mere moderne regulering med et større samarbejde mellem medlemslandenes
tilsynsmyndigheder.

Til at understøtte målsætningerne er der endvidere nogle generelle forudsætninger for et
effektivt finansielt marked i EU. Det gælder regler for virksomhedsstyring (Corporate
Governance) samt beskatning. Som led i den finansielle handlingsplan indgår derfor 
styrkelse af reglerne for Corporate Governance samt på skatteområdet
rentebeskatningsdirektivet, Adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning vedrørende 
virksomheds-beskatning samt regler vedrørende beskatning af arbejdsmarkedsrelaterede
pensionsordninger på tværs af landegrænser.
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I forbindelse med skabelsen af det indre finansielle marked er det endvidere
nødvendigt fortsat at sikre den finansielle stabilitet i lyset af udviklingen på
de finansielle markeder og udviklingen af nye finansielle produkter.  Som led
i den finansielle handlingsplan er der derfor blandt andet vedtaget et direktiv
vedrørende finansielle konglomerater, der sikrer harmoniserede og klare
regler for tilsyn med finansielle konglomerater således, at den stigende
koncentration ikke fører til større finansiel usikkerhed. Endvidere har
arbejdet med FSAP ført til et styrket tilsynssamarbejde mellem de nationale 
finansielle tilsyn samt fremkomsten af Lamfalussy-proceduren og oprettelsen
af Værdipapirkomiteen, jf. boks 8.2.

Andre faktorer af betydning for den finansielle stabilitet og integrationen af 
de finansielle markeder er regler for regnskabsoplysninger og behandling af
kursfølsomme oplysninger. Sammenbruddet i den amerikanske energi-
koncern Enron og de efterfølgende afsløringer af regnskabs- og revisionsfejl i 
både Enron og en række andre selskaber medførte usikkerhed på de
finansielle markeder og svækkede investorernes tillid med faldende
aktiekurser og økonomisk usikkerhed til følge.

Disse begivenheder har givet forstærket prioritet til arbejdet som led i den
finansielle handlingsplan på disse punkter. Beslutningen om, at alle 
børsnoterede virksomheder i EU skal anvende de internationale
regnskabsstandarder (International Accounting Standards) senest fra 2005, er 
et vigtigt element i den finansielle handlingsplan. Forordningen vil bidrage
til at fjerne barrierer for handel af værdipapirer på tværs af landegrænser, ved 
at sikre, at virksomhedernes oplysninger er mere sammenlignelige,
gennemskuelige og dermed troværdige og vil samtidig modvirke at 
virksomhedsskandaler som Enron opstår i EU. 

Som opfølgning på Enron-affæren nedsatte man i EU desuden en gruppe af 
højtstående virksomhedseksperter til at gennemgå rammerne for god
virksomhedsstyring (Corporate Governance). Denne aflagde en rapport i 
efteråret 2002 med en række forslag til at forbedre regler og praksis i EU,
således at virksomhedsskandaler kan undgås. Anbefalingerne stiler endvidere
mod at skabe mere effektive regler i forbindelse med fusioner og opkøb på 
tværs af landegrænser og bidrager derfor også til at opfylde målsætningerne i
den finansielle handlingsplan. Opfølgningen på anbefalingerne vil blive
drøftet senere i 2003. 

Begivenhederne den 11. september 2001 satte fornyet fokus på bekæmpelse
af finansieringen af terrorisme og misbrug af det internationale finansielle
system. Direktivet vedrørende bekæmpelse af markedsmisbrug, der bidrager 
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til at skabe fælles regler for værdipapirmarkederne og beskytter mod
insiderhandel, er desuden også et element i bekæmpelsen af finansiering af
terrorisme. Endvidere blev det opdaterede hvidvask-direktiv vedtaget hurtigt
efter den 11. september 2001 med henblik at skabe indberetningspligt og
fastfrysning ved eventuelt mistænkelige transaktioner. Der arbejdes for tiden
i Kommissionen på at lave et udkast til tredje hvidvask-direktiv som
opfølgning på udviklingen.

Dette arbejde skal også ses som led i den globale indsats for at styrke det
internationale finansielle system, som er igangsat i på internationalt plan. 
Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken samarbejder om at
vurdere medlemslandenes opfyldelse af internationalt aftalte standarder og 
adfærdskodeks. Disse standarder og adfærdskodeks er aftalt igennem 
internationale organisationer, og Financial Stability Forum, et rådgivende 
organ nedsat af gruppen af G-7 lande vedrørende finansiel stabilitet, har
identificeret de vigtigste standarder, som danner grundlaget for IMF og
Verdensbankens arbejde. En af disse nøglestandarder er Financial Action
Task Force’s  (et organ i OECD-regi) anbefalinger vedrørende bekæmpelse
af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme (de såkaldte
FATF 40+8 anbefalinger).

For at gøre reel integration mulig er det også vigtigt at sikre en harmoniseret
og tilstrækkelig forbrugerbeskyttelseslovgivning, der sikrer alle borgere en 
tiilstrækkelig beskyttelse, men samtidig gør det muligt reelt at konkurrere på 
tværs af landegrænser. Som led i styrkelsen af forbrugerbeskyttelsen er der
endvidere oprettet et netværk, der forbinder bestående klagenævn, med
henblik på at styrke forbrugeres klagemuligheder vedrørende finansielle 
tjenesteydelser på tværs af landegrænser.

Endvidere har man vedtaget den såkaldte Lamfalussy-procedure, jf. boks 8.2.
for at forbedre mulighederne for at tilpasse tekniske aspekter af den
finansielle lovgivning til den ofte hurtige udvikling, der finder sted på de 
finansielle markeder. Den vil også styrke de finansielle tilsynssamarbejde, 
hvilket vil føre til en mere ensartet gennemførelse af den europæiske
lovgivning på nationalt plan. Anvendelsen af denne komitologi-procedure
betyder, at forhandlingerne på politisk niveau i Rådet og Europa-
Parlamentet kan fokusere på de væsentlige aspekter og overlade visse klart
afgrænsede tekniske aspekter til udfyldning af embedsmandskomiteer. Disse
komiteer vil endvidere løbende kunne rette disse tekniske aspekter, indenfor
de givne rammer, hvis udviklingen på de finansielle markeder gør det
nødvendigt.
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Boks 8.2. Lamfalussy-proceduren
Lamfalussy-proceduren blev udarbejdet med henblik på at gøre den lovgivningsmæssige
struktur hurtigere og mere fleksibel med henblik på at nå tidsfristen for gennemførelse af
handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser på værdipapirområdet, senest i 2003. Den 
hurtigere og mere fleksible proces opnås ved, at der på politisk niveau i Rådet og
Europa-Parlamentet vedtages rammelovgivning, og at udmøntningen af tekniske
aspekter i lovgivningen overlades til Kommissionen bistået af embedsmændskomiteer
med Kommissionen som formand, en såkaldt komitologi-procedure. Derved opnår man
at forhandlingerne i Rådet og Europa-Parlamentet kan fokusere på de politiske aspekter,
og de vigtigste tekniske aspekter, hvis de skønnes nødvendigt. De øvrige tekniske
aspekter kan af embedsmændskomiteerne endvidere løbende tilpasses udviklingen på de 
finansielle markeder. 

Lamfalussy-proceduren for værdipapirmarkedet består af fire niveauer (se anneks 8.1 for 
en illustration): 

Niveau 1: De generelle regler vedtages efter sædvanlige EU-procedurer. Disse regler skal
ikke være særligt detaljerede, men koncentrere sig om de centrale principper for
lovgivningen. For at øge hastigheden kan man anvende særlige procedurer, herunder 
forordninger, i vedtagelsen.

Niveau 2: Den såkaldte værdipapirmarkedskomite bestående af Kommissionen og
repræsentanter fra medlemsstaterne. Komiteen bistår Kommissionen ved udarbejdelsen
af de detaljerede regler indenfor de områder, hvor der er fastsat generelle principper i 
niveau 1.

Niveau 3: Medlemslandene implementerer reglerne vedtaget under niveau 1 og 2, men
dette sker gennem en tæt indbyrdes samarbejde mellem myndighederne fra de forskellige
medlemslande. Dette skal sikre en ensartet gennemførelse. Endelig skal medlemslandene
sikre at der kun er én national myndighed på området for finansielle tjenesteydelser.
Niveau 3 komiteen på værdipapirområdet er den såkaldte CESR-komite der rådgiver
Kommissionen og værdipapirmarkedskomiteen.

Niveau 4: Der skal være styrket udøvelse af EU-reglerne gennem stærkere myndigheds-
udøvelse fra Kommissionens side og gennem tættere samarbejde mellem 
medlemslandene.

De første rammedirektiver vedtaget under Lamfalussy-proceduren blev vedtaget i 2002
under det danske formandskab (markedsmisbrugs-direktivet).

ECOFIN godkendte i december 2002 en rapport der anbefaler udbredelse af
Lamfalussy-proceduren til bank- og forsikringsområdet, samt finansielle konglomerater.
ECOFIN opfordrede i den forbindelse Kommissionen til hurtigst muligt at oprette en 
tilsvarende komitestruktur for disse områder. Som led i beslutningen blev den den 
såkaldte FSPG-komite i april 2003 omdannet til Komiteen for Finansielle Tjenester
(FSC) som nu er under et medlemslands formandskab, blandt andet for at styrke den
overordnede politiske og strategiske rådgivning på området.

Den hurtigere lovgivningsprocedure vil også gøre det nemmere at nå
målsætningerne fra Lissabon topmødet vedrørende implementering af 
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elementerne fra handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser på
værdipapirområdet senest ved udgangen af 2003. Det første direktiv med 
anvendelse af Lamfalussy-komitologi proceduren er vedtaget for nyligt
(markedsmisbrugs-direktivet). Selvom der er sket fremskridt med gennem-
førelsen af den finansielle handlingsplan (34 af de 42 initiativer er vedtaget)
er der fortsat behov for et højt tempo for at nå målsætningen om 
gennemførelse i 2005. Vigtige direktiver udestår, herunder især 
Investeringsservicedirektivet samt opdatering af solvens- og kapitalkrav til
hhv. bank- og forsikringsvirksomheder (Basel II og Solvency II). 

I den finansielle handlingsplan indgår der endvidere skattemæssige tiltag,
som også vil bidrage til at give bedre betingelser for det indre finansielle
marked. Disse elementer er rentebeskatningsdirektivet, gennemførelse af 
adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning samt Kommissionens initiativ om 
beskatning af grænseoverskridende arbejdsmarkedsorienterede pensioner, 
som er beskrevet nærmere i kapitel 7. 

Fuld integration af de finansielle markeder forudsætter, at skattemæssige
barrierer, der forhindrer udenlandske udbydere af pensionsopsparing eller 
udenlandske investeringsforeninger i at konkurrere på tværs af landegrænser,
fjernes.

Tilsvarende forudsætter fjernelse af skattemæssige barrierer også samarbejde
omkring beskatning af afkast af finansielle aktiver, herunder beskatning af
renteindtægter og pensionsudbetalinger således, at landenes skatte- og 
pensionssystemer ikke undergraves.

F.eks. giver de fleste lande, herunder Danmark, fradrag ved indbetalingen til 
pensionsordninger, og beskatter ved udbetalingen af pensioner. Imidlertid er
der nogle EU-lande, som beskatter ved indbetalingen, men ikke ved
udbetalingen af pensionsordningerne. Endvidere er der også lande, der ikke
løbende beskatter afkastet af pensionsordninger. Disse forskelle gør det 
nødvendigt, at få et skattemæssigtsamarbejde med informationsudveksling,
sådan at der ikke sker skatteunddragelse. Det vil afgørende lette etablering af 
et fælles europæisk marked for pensionsordninger med de deraf følgende
effektivitetsgevinster.

En anden forudsætning for mere integrerede finansielle værdipapirmarkeder
er behovet20 for effektivisering af reglerne vedrørende clearing og 
betalingsafvikling. Dette er ydelser der indgår som led i alle 

20 Giovannini (2001). 
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værdipapirtransaktioner. Der er en lang række barrierer der forhindrer en
effektiv struktur for clearing og betalingsafvikling, og dermed også en dybere
integration af de europæiske værdipapirmarkeder. I Giovannini-gruppens 2.
rapport fra april 200321 anbefales en ambitiøs køreplan for gennemførelsen af 
de identificerede planer med en tidsfrist på 3 år for afviklingen af barrierne.
ECOFIN vil senere i 2003 drøfte opfølgning på Giovannini-gruppens 
anbefalinger på grundlag af en meddelelse fra Kommissionen.

En fuldstændig integration af kapitalmarkederne vil være svær at opnå, idet 
det vil kræve at alle barrierer – også mere generelle barrierer som forskelle i 
selskabslovgivning og kultur – samt informationsbarrierer og sproglige 
barrierer forsvinder. F.eks. må man forvente at ved långivning til meget små
virksomheder er der altid en fordel for lokalt forankrede banker i forbindelse
med långivning.

Arbejdet henimod et indre finansielt marked i EU vil således fortsætte også
efter udløbet og gennemførelsen af den finansielle handlingsplan. 

Handlingsplanen for risikovillig kapital
Et andet hovedelement vedrørende udviklingen af de finansielle markeder i 
EU er handlingsplanen vedrørende risikovillig kapital (Risk Capital Action 
Plan). Handlingsplanen for risikovillig kapital blev vedtaget på Det
Europæiske Rådsmøde i Cardiff i 1998 og skal være med til at fremme
iværksætterånd og konkurrenceevne. I denne sammenhæng er adgang til
risikovillig kapital en nøglefaktor, hvis iværksættere og mindre virksomheder
skal nå deres fulde potentiale.

Handlingsplanen omfatter flere forskellige elementer, vedrørende  både 
finansiering, uddannelse og iværksættere, hvorfor dens succes også afhænger
af fremdriften i andre handlingsplaner. Handlingsplanen for risikovillig
kapital skal være gennemført med udgangen af 2003.

Planen indeholder i sig selv ikke juridiske forpligtelser, så det er i høj grad op
til medlemslandene at udfylde de overordnede målsætninger med konkrete
initiativer. Endvidere afhænger udviklingen af markedet for risikovillig
kapital af de dele af den finansielle handlingsplan, der vedrører mulighederne
for at rejse kapital på kapitalmarkederne, herunder især prospektdirektivet, 
UCITS-direktiverne (med lempelse af barrierer for investering i risikovillig
kapital), samt forordningen om udbredelsen af de internationale 
regnskabsstandarder og initiativer til at forbedre virksomhedsstyring.

21 Giovannini (2003). 
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Markedet for risikovillig kapital har oplevet en alvorlig korrektion siden
anden halvdel af 2000, hvilket afspejler afviklingen af IT-boblen og
afmatningen i verdensøkonomien. Selvom tilbagegangen i EU har været
mindre end i USA er markedet for risikovillig kaital dog stadig mindre end i
USA. Således var markedet for venture kapital 3 gange mindre i 2001 i EU
end i USA.22

Det er som nævnt op til medlemslandene selv at gennemføre initiativerne, 
modsat den finansielle handlingsplan der stiler mod harmonisering af 
lovgivning i landene. I de senere år har der i Danmark været igangsat en
række initiativer, der bidrager til opfyldelse af handlingsplanen, herunder
initativer rettet mod at lette de administrative byrder for virksomheder, som
også bidrager til at gøre det lettere at rejse kapital, samt initiativer rettet mod 
at øge mulighederne for institutionelle investorer til at investere i risikovillig 
kapital.

 

22 Kommissionen (2002c).
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Appendiks 8.1 –  Lamfalussy-proceduren

Appendiks 8.1 
Lamfalussy-proceduren for værdipapir-
markedet 
 
Boks 1. Lamfalussy-proceduren for værdipapirmarkedet 

K o m m is s io n e n v e d ta g e r fo rm e lt  fo rs la g  t il d ire k tiv/fo ro r d n in g  e fte r g e n n e m fø rt h ø rin g sfo rlø b

N I V E A U  1

E u r o p a - P a r la m e n t e t R å d e t

D e r sk a b e s e n ig h e d  o m  ra m m e p rin c ip p e rn e  o g  a fg ræ n sn in g e n  a f 
g e n n e m fø re lse sb e fø je lse rn e  i d ire k tive t/fo r o rd n in g e n

N I V E A U  2

K o m m is s io n e n a n m o d e r e fte r h ø rin g  a f EE U ’s  v æ r d ip a p ir u d v a lg E U ’s re g u le rin g su d va lg  o m  
rå d g iv n in g  o m  te k n isk e g e n n e m fø re lse sfo ra n sta ltn in g e r

E U ’s  r e g u le r in g s u d v a lg u d a r b e jd e r rå d g ivn in g  p å  
b a g g ru n d  a f h ø rin g e r m e d  m a rk e d sd e lta g e re , 

e n d e lig e  b ru g e re  o g  fo rb ru g e re  o g  fo re læ g g e r d e t  
fo r KK o m m is s io n e n

K o m m is s io n e n u n d e rs ø g e r rå d g iv n in g e n  o g  
fo re læ g g e r e t fo rs la g  fo r EE U ’ s  v æ r d ip a p ir u d v a lg

E U ’ s  v æ r d ip a p ir u d v a lg ste m m e r o m  fo rsla g e t  
in d e n  fo r m a k sim a lt 3  m å n e d e r

K o m m is s io n e n ve d ta g e r fo ra n sta ltn in g e n

N I V E A U  3

E U ’s  r e g u le r in g s u d v a lg a rb e jd e r p å  fæ lle s  fo rto lk n in g sa n v isn in g e r, sa m m e n h æ n g e n d e  
re tn in g slin je r o g  fæ lle s sta n d a rd e r (p å  o m rå d e r, d e r ik k e  e r o m fa tte t  a f E F -re tte n ), p e e r re v ie w , o g  

sa m m e n lig n e r re g u le rin g sp ra k sis  fo r a t  s ik re  k o n siste n t im p le m e n te rin g  o g  a n v e n d e lse

N I V E A U  4

K o m m is s io n e n k o n tro lle re r m e d le m ssta te rn e s o v e rh o ld e lse  a f E F -re tte n

K o m m is s io n e n k a n  in d le d e  sø g sm å l o ve r fo r m e d le m ssta te r, d e r m istæ n k e s fo r 
o v e rtræ d e lse  a f E F -re tte n

E u r o p a -
P a r la m e n t e t
h o ld e s fu ld t 

o rie n te re t 
o g  k a n  v e d -

ta g e  e n  
b e slu tn in g , 
h v is  fo ra n -

sta ltn in g e r-
n e o v e rsk ri-

d e r g e n n e m -
fø re lse sb e -
fø je lse rn e

Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU  Juni 2003 250 



Publikationen redegør for EU’s 

samarbejde om økonomisk politik,

herunder:

• Den fælles pengepolitik 4 år efter 
starten

• Finanspolitikken i EU-landene

• Det strukturpolitiske samarbejde i EU

• Økonomiske gevinster og 
udfordringer ved udvidelsen

• EU’s budget

• Beskatning og internationalisering

• Finansiel integration i EU

www.fm.dk


