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ForordForordForordForord    
 

Den årlige Finansredegørelse giver et 
overblik over økonomi, beskæftigelse 
og indkomster. Den undersøger re-
sultaterne og vurderer de fremtidige 
muligheder. Den undersøger, hvad vi 
kan lære af historien for at gøre 
fremtiden bedre. 
 
Finansredegørelse 2001 viser, at rege-
ringens langsigtede visioner – målene 
i Danmark 2010 – er inden for ræk-
kevidde. 
 
Det kan godt lade sig gøre at fasthol-
de flere på arbejdsmarkedet. Færre 
trækker sig nu tidligt tilbage end for 
blot få år siden. 
 
Det kan godt lade sig gøre at dæmpe væksten i det offentlige forbrug. Det er 
allerede sket efter den genopretning, der fulgte efter 1980’ernes krise. 
 
Det kan også lade sig gøre at afdrage den offentlige gæld og dermed få råd til 
fremtidens pensioner og pleje uden at sætte skatten dramatisk op. Det kræ-
ver, at vi afstår fra at bruge af overskuddet nu og her – selv om det kan være 
meget fristende.  
 
Bruger vi af overskuddet, tager vi reelle valgmuligheder fra vores børn og 
børnebørn, fordi de tvinges til højere skat eller lavere service. Desuden mister 
vi vigtige muligheder for at manøvrere, når vi på et tidspunkt rammes af dår-
ligere tider.  
 
Redegørelsen lover ikke høj og problemfri vækst. Det kommer ikke til at gå 
så hurtigt som i 1990’erne. Der vil fortsat opstå behov for justeringer, som 
kan være ubehagelige på kort sigt, men som er en forudsætning for, at vi hol-
der sporet og opnår de langsigtede mål. 
 
Men dansk økonomi er aktuelt i fin balance, og vi kan fortsætte den gode 
udvikling med en rimelig vækst og yderligere stigninger i beskæftigelsen. Det 



     

er også den selvforstærkende forudsætning for at komme endnu længere med 
at gøre arbejdsmarkedet attraktivt og rummeligt.  
 
Ud over en vurdering af de aktuelle og fremtidige økonomiske muligheder 
bringer Finansredegørelsen specialanalyser af ledighed og tilbagetrækning, 
indkomster ved arbejde og ledighed, indkomstfordelingen og betydningen af 
den nye informationsteknologi. 
 
Det slående er, hvor meget bedre arbejdsmarkedet er blevet, uden at det er 
blevet mere skævt. Det kan godt betale sig at gøre en ekstra indsats, men det 
er samtidigt de bredeste skuldre, der bærer mest. 
 
Nu er det både til fordel for den enkelte og samfundet, når private nedbrin-
ger deres gæld. Vi ansporer ikke længere danskere med høj indkomst til at 
låne, trække renterne fra i skat og bruge pengene på skatteprojekter. Derfor 
er renteudgifterne af privat gæld faldet. 
 
Med 1990’ernes reformer lykkedes det at forene hensynene til gode struktu-
rer, balancen i samfundsøkonomien og den økonomiske fordeling. Resulta-
terne viser, at der ikke skal eksperimenteres med grundpillerne i den linie, 
men bygges videre på det, der er opnået. 
 
Danmark er pænt fremme med brug af den nye informationsteknologi. Den 
har betydning for måden at drive både privat og offentlig virksomhed på.  
 
Vi får brug for at gøre det endnu bedre. For brugen af informationsteknologi 
vil være et af midlerne til at øge kvaliteten af den offentlige service i en tid, 
hvor væksten i ressourcerne ikke kan blive så stor som tidligere. 
 
Maj 2001 
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1.1.1.1.    Sammenfatning og konklSammenfatning og konklSammenfatning og konklSammenfatning og konklu-u-u-u-
sionersionersionersioner        

1.1.1.1.1.1.1.1.    Indledning Indledning Indledning Indledning     
Efter den bløde landing i 1999 var den økonomiske vækst i 2000 igen ganske 
høj. Faldet i ledigheden er desuden fortsat, på trods af et fald i antallet af 
aktiverede. 

Den økonomiske balance er opretholdt, idet væksten blev trukket af høj 
vækst i udlandet, og fordi forbedringerne af arbejdsmarkedets virkemåde er 
fortsat.  

Der er fortsat pres på arbejdsmarkedet, og overskuddet på betalingsbalan-
cen er beskedent set i lyset af den høje eksportefterspørgsel. Det bekræfter, at 
den aktivitetsafdæmpende økonomiske politik siden 1997 har været nødven-
dig for at bevare balancen i økonomien. 

Den økonomiske medvind fra udlandet er, efter alt at dømme, ved at 
vende i kraft af et omsving i USA og en fortsat svag udvikling i Japan. Euro-
pa, herunder Danmark, undgår ikke at blive berørt heraf.  

De fleste lande i Europa er imidlertid i bedre økonomisk balance end 
USA og Japan. Hertil kommer, at eurosamarbejdet har gjort de enkelte lan-
des økonomi mere robust over for sving på de finansielle markeder. 
Pengepolitikken har gode muligheder for at imødegå en afmatning, hvis den 
skyldes afdæmpet efterspørgsel. 

Dansk økonomi er med hensyn til kapacitetsudnyttelse og inflation aktu-
elt i tæt fase med euroområdet. Pengepolitikken, der i kraft af fastkurspoli-
tikken følger euroområdets, er derfor godt tilpasset den aktuelle situation og 
en eventuel imødegåelse af svagere konjunkturer i Europa. 

Finanspolitikken følger sporet i den økonomiske strategi frem til 2010. I 
forløbet er finanspolitikken lidt mere lempelig end i perioden 1997-2000, 
hvor stramninger var nødvendige for at undgå overophedning og for at gøre 
de offentlige finanser langtidsholdbare. 

Den aktuelle finanspolitik er godt tilpasset konjunktursituationen, og 
overskuddet på de offentlige finanser modsvarer det langsigtede behov for 
nedbringelse af den offentlige gæld og forberedelsen af voksende udgifter til 
pensioner og pleje af ældre på længere sigt. 

Om den makroøkonomiske politik konkluderes sammenfattende: 
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• Danmark er i tæt fase med euroområdet. Pengepolitikken i euroområdet 
passer derfor godt til den aktuelle konjunktursituation. 

• Arbejdsmarkedet er fortsat presset, hvilket finanspolitikken er indrettet 
efter. 

• Det aktuelle overskud på de offentlige finanser modsvarer det langsigtede 
behov for forberedelse af stigende ældreudgifter. 

 
Reduktionen af de strukturelle ledighedsproblemer er det mest afgørende 

skift, der er sket i dansk økonomi siden 1993. Det er den vigtigste grund til, 
at det har været muligt at nå højere beskæftigelse, større privat forbrug, bedre 
offentlig service og lavere offentlig gæld. 

Arbejdsmarkedspolitikken har været indrettet på at give gode tilbud, men 
arbejdsmarkedets behov og et godt afsæt til beskæftigelse har hele tiden været 
det dominerende hensyn. Virkemidlerne har været koncentreret om aktive 
tilbud, opkvalificering, ret og pligt samt strammere rådighedsregler. Sigtet 
har været, at hverken arbejdsformidlingen eller den enkelte giver op over for 
passiv ledighed, der trækker ud. Det ville have belastet indkomstfordelingen 
og ramt ufrivilligt ledige, hvis lavere ydelser til dagpenge og kontanthjælp var 
sat i stedet.   

Resultaterne viser – også i international sammenhæng – at aktiv arbejds-
markedspolitik, sammen med en regulering rettet mod høj fleksibilitet, kan 
forene et velfungerende arbejdsmarked med en rimelig indkomstfordeling og 
et godt socialt sikkerhedsnet.  

Fortsatte stigninger i beskæftigelsen frem til 2010 afhænger af væksten i 
arbejdsstyrken. Befolkningsudviklingen trækker i negativ retning. Til gen-
gæld er der i løbet af de sidste 3-4 år opnået et betydeligt fald i afgangen fra 
arbejdsmarkedet, som ved fortsættelse på det nuværende niveau kan realisere 
en væsentligt del af forudsætningerne for målene frem til 2010. Resten kan 
opnås ved at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt og sikre bedre integrati-
on af indvandrere. 

De fremtidige vækstmuligheder fejlvurderes, hvis der alene sammenlignes 
med størrelsen af væksten i de foregående årtier. Efter de opnåede stigninger 
i beskæftigelsen igennem 1990’erne skal en fortsat økonomisk vækst på 1½-2 
pct. opfattes som en normalsituation, som udnytter kapaciteten fuldt ud, og 
som ikke kan ændres ved en mere ekspansiv økonomisk politik. 

Samlet konkluderes om strukturerne på arbejdsmarkedet: 
 

• Det holdbare niveau for ledigheden er faldet kraftigt, især som følge af 
den aktive arbejdsmarkedspolitik. Det er sket uden at øge lønforskellene 
og uden at sænke niveauet for dagpenge og kontanthjælp.  
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• For at bevare og udbygge faldet i ledigheden er det afgørende at fastholde 
linien i arbejdsmarkedspolitikken. Mere effektiv arbejdsformidling og 
bedre målretning af enkelttilbud kan formentlig øge virkningerne yderli-
gere. 

• En betydelig del af forudsætningerne for vækst i arbejdsstyrken frem til 
2010 kan realiseres ved at fastholde det allerede indtrufne fald i afgangen 
fra arbejdsmarkedet. Men der skal mere til. 

 
Brugen af informations- og kommunikationsteknologi (IT) er relativt 

højt udviklet i Danmark. Fraværet af et synligt skifte i de samlede produkti-
vitetsstigninger kan ikke i sig selv opfattes som tegn på mangelfuld anvendel-
se af IT, da de samlede produktivitetsstigninger afhænger af så mange andre 
forhold. 

IT har, sammen med globaliseringen, afgørende betydning for måden at 
drive privat virksomhed på. For den offentlige sektor har IT betydning for, 
hvordan strukturpolitik, regulering, investeringer og organiseringen af den 
offentlige forvaltning bør gribes an.  

Samlet konkluderes om IT, globalisering og viden: 
 

• Danmark har fået og forventes at få betydelig gavn af IT på grund af de 
gunstige betingelser i form af et forholdsvist højt forsknings- og uddan-
nelsesniveau samt tidlig og omfattende liberalisering på nøgleområder 
som især telekommunikation. 

• Velstanden afhænger ikke af en stor national produktion af IT, men på-
virkes af en effektiv anvendelse i de private erhverv, i den offentlige sektor 
og hos forbrugerne. 

• Produktivitetsstigningerne er øget i USA, men ikke i Europa, herunder 
Danmark. IT kan have bidraget svagt til lavere inflationspres. 

• Konkurrencen øges generelt på markederne. Det styrker mulighederne for 
lave forbrugerpriser og øger virksomhedernes tilskyndelser til at innovere, 
forske og udvikle. Konkurrencepolitikken skal være på vagt over for virk-
somhedssammenlægninger, som forsøger at modvirke større konkurrence. 

• Betydningen af forskning og udvikling (F&U) stiger på markeder for 
mere specialiserede produkter. Det bør ikke gribes an med direkte støtte 
til privat F&U, men med effektiv offentlig forskning, bedre samspil med 
virksomhederne og især et højere uddannelsesniveau. 

• Ny teknologi har øget mulighederne for konkurrence og større effektivitet 
i en række netværksindustrier. 

• Med effektiv offentlig regulering, og på nogle områder offentlige investe-
ringer, kan konkurrence mellem private virksomheders udbud af forskel-
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lige delvist overlappende teknologier sikre den mest effektive udbredelse 
af IT.  

• Alle skal have mulighed for at opnå forudsætningerne for at bruge infor-
mationsteknologi. Offentlige systemer må dog også indrettes efter, at nog-
le ikke kan eller ønsker at bruge teknologien til så mange formål. 

 
1.2.1.2.1.2.1.2.    Udfordringerne i den nærmeste tidUdfordringerne i den nærmeste tidUdfordringerne i den nærmeste tidUdfordringerne i den nærmeste tid 
Den bløde landing af dansk økonomi efter ophedningen i 1998 har været 
koncentreret om en kraftig afdæmpning af det private forbrug. Væksten i 
eksport og investeringer har imidlertid været væsentligt kraftigere end forven-
tet. Samlet set har den økonomiske vækst været højere end ventet, jf. figur 
1.1, men som tilsigtet på et lavere niveau og med en sundere sammensæt-
ning, hvor eksport og investeringer har været større og forbruget mindre. 
 
Figur 1.1a. BNP og indenlandsk efter-
spørgsel. 

Figur 1.1b. Ledighed og beskæftigelse. 
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Figur 1.1c. Prisstigninger1). Figur 1.1d. Lønstigninger. 
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Anm.: Stiplede linier angiver skøn fra december 1999. For beskæftigelsen er angivet 
ændret skøn for væksten i forhold til revideret niveau i 1998. 

1) HCPI-indekset før 1996 og HICP-indekset efter 1996. 
Kilde: Danmarks Statistik, DA’s lønstatistik, Eurostat og Økonomiministeriet, Økono-

misk Oversigt, december 1999. 
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Ledigheden er aktuelt omkring 20.000 personer mindre, end det blev for-
ventet ved udgangen af 1999, på trods af et uventet fald i antallet af aktivere-
de på yderligere 10-15.000 personer.   

Lønstigningstakten er efter afdæmpningen igennem 1999 fortsat på et ni-
veau på knap 4 pct. årligt. Det er stadig lidt højere end i udlandet og store 
lønstigninger i byggeriet på 6 pct. ved udgangen af 2000 bekræfter indtryk-
ket af fortsat pres på arbejdsmarkedet.  

Prisstigningerne er som ventet aftaget væsentligt, dog påvirket af højere 
oliepriser igennem 2000. Prisstigningerne på knap 2½ pct. svarer til niveauet 
i euroområdet, hvilket er svagt over den målsætning på maksimalt 2 pct., 
som Den Europæiske Centralbank (ECB) styrer efter på mellemlangt sigt, og 
som Danmark i kraft af fastkurspolitikken også er knyttet til. Afvigelsen kan 
blandt andet forklares af stigende oliepriser og høj vækst i den generelle efter-
spørgsel i Europa. 

Betalingsbalancen viser overskud på knap 2 pct. af BNP efter underskud-
det i 1998, mens de offentlige overskud har ligget på omkring 3 pct. af BNP.  

Den private sektors opsparing og investeringer må vurderes at være no-
genlunde i ligevægt i den forstand, at der ikke er tegn på risiko for en kraftig 
tilpasning, som enten ville føre til overophedning eller lavkonjunktur, jf. 
kapitel 2. Det private forbrug som andel af indkomsterne er forholdsvis lavt, 
især efter store fald i bilkøbet i 1999 og 2000. Erhvervsinvesteringerne og 
boliginvesteringerne er omvendt på et højt niveau, som imidlertid understøt-
tes af den lave og faldende rente. 

Konjunktursituationen er efterhånden i tæt fase med udviklingen i euro-
området, idet niveauet for kapacitetsudnyttelse og inflation er stort set sam-
menfaldende, jf. tabel 1.1. Pengepolitikken i euroområdet er derfor aktuelt 
godt tilpasset også den danske konjunktursituation. Det modsatte var tilfæl-
det i blandt andet 1993 og 1998, hvor finanspolitikken blev henholdsvis 
lempet og strammet - i stort omfang for at korrigere for at pengepolitikken, 
som i kraft af fastkurspolitikken følger euroområdet og tidligere Tyskland, på 
daværende tidspunkt ikke passede til den danske konjunktursituation. 

Eurosamarbejdet er særligt værdifuldt, når der sker ændringer i de inter-
nationale konjunkturer, som ellers kunne sætte de enkelte landes økonomi 
under pres. Samarbejdet øger også mulighederne for at forebygge og imødegå 
negative virkninger, som rammer området som helhed, hvilket i samme ud-
strækning har betydning for Danmark. Det er derfor vigtigt, at Danmark 
nøje følger og engagerer sig i det samlede økonomiske samarbejde i EU. 

Væksten har i de sidste to år været lavere end i euroområdet, der omvendt 
har betydeligt højere ledighed. Set i sammenhæng med inflation og kapaci-
tetsudnyttelse skyldes disse afvigelser ikke konjunkturmæssige, men struktu-
relle forskelle, som ikke kan korrigeres ved hjælp af penge- eller finanspolitik. 
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Tabel 1.1. Den økonomiske balance i Danmark, euroområdet og USA. 
 Danmark Euroområdet USA 
 ------------------------Pct.--------------------- 
Kapacitetsudnyttelse1), 2000 .............. 0,6 -0,3 2,5 
Inflation (forbrugerpriser) 2), 2001.. ... 2,2 2,6 2,9 
Kort rente3), 2001 .............................. 5,1 4,6 4,9 
Real BNP-vækst i  pct., 2000 ............ 2,9 3,4 5,0 
Ledighed, pct. af arb.styrken4), 2001.. 5,3 8,7 4,3 
 ----------------- Pct. af BNP ----------------- 
Privat finansiel opsparing, 2000. ....... -1,0 -0,3 -6,7 

 

1) Målt ved output-gab, dvs. forskellen mellem faktisk og skønnet potentielt BNP. 
2)       År-til-år prisstigningstakten for marts 2001. For Danmark og euroområdet stig-

ningstakten i HICP-indekset.  
3)       3-måneders pengemarkedsrente, gennemsnit for marts 2001. 
4) Ledigheden for marts 2001. For euroområdet februar. 
Kilde: OECD, Economic Outlook 68, ADAM’s databank, EcoWin og egne beregninger. 
 

Den indenlandske økonomi fremstår alt i alt i rimelig balance med en vis 
opadgående risiko for inflationspres og øget pres på arbejdsmarkedet, jf. ka-
pitel 2. 
 
Risikoelementer fra udviklingen i udlandet 
Fra udviklingen i den internationale økonomi er risikoen på kortere sigt en 
kraftig afdæmpning af eksportvæksten som følge af vendingen i den ameri-
kanske økonomi. På lidt længere sigt kunne en periode med større inflati-
onspres i euroområdet være en anden risiko, som rummer udfordringer for 
dansk økonomisk politik.  

Vendingen i den amerikanske økonomi må forventes at få afsmittende ef-
fekter. Omsvinget er sket nyligt, og der er i USA endnu ikke klare tegn på 
stigende ledighed eller faldende inflation. USA har imidlertid opbygget store 
ubalancer i den private opsparing, hvorfor en markant tilpasning kan ind-
træffe efter den historisk lange periode med en i høj grad forbrugsdrevet 
vækst. Størrelsen af omsvinget afhænger i nogen grad af de store og uforudsi-
gelige sving i aktiekurserne og modvirkes af de stedfundne betydelige penge-
politiske lempelser. Væksteffekten af de forventede skattelettelser må som 
udgangspunkt forventes opvejet af, at rentefaldet bliver tilsvarende mindre.  

Et kraftigt fald i dollaren ville forværre den amerikanske situation, idet 
virkningen i form af større importeret inflation begrænser mulighederne for 
at lempe pengepolitikken. 

Europæisk økonomi undgår ikke at blive påvirket, men er relativt robust 
over for vendingen i USA og den fortsatte lavkonjunktur i Japan, idet: 
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• Europas økonomi er i bedre balance end den amerikanske, jf. tabel 1.1 
ovenfor. Risikoen for store ændringer i opsparing eller investeringer er 
derfor begrænset.  

• Faldet i aktiekurserne spiller en mindre rolle end i USA, blandt andet 
fordi færre forbrugere ejer aktier.  

• Eurosamarbejdet fjerner risikoen for, at turbulens på de finansielle mar-
keder skaber spændinger i valutakurser og rente mellem medlemslandene. 

• Der er gode muligheder for at lempe pengepolitikken i eurolandene, hvis 
en vækstafdæmpning skyldes lav efterspørgsel. 

 
Endvidere sker afsmitningen fra USA ikke alene i form af lavere eksport-

muligheder men også som lavere markedsrenter, hvilket stimulerer forbrug 
og investeringer.  
 For Danmark vil det bidrage til at afbøde en eksportdrevet vækstafdæmp-
ning, hvis den imødegås af pengepolitiske lempelser i eurolandene. Afdæmp-
ningens betydning skal også ses i lyset af, at dansk økonomi ikke har kapaci-
tet til at følge med fortsatte stigninger i eksportmulighederne af samme stør-
relsesorden som i de seneste år.  

De samlede virkninger af et tilbageslag i udlandet vil imidlertid belaste 
betalingsbalancen, og et forstærket rentefald kan øge presset på arbejdsmar-
kedet på visse delområder, især i byggeriet.  

En periode med højere inflation i euroområdet er en anden risikofaktor. 
En sådan ophedning kunne indtræffe, hvis de igangværende strukturforbed-
ringer hører op. Det ville indebære en højere rente, som dels bremsede væk-
sten, dels kunne medføre betydelige stigninger i euroens kurs over for blandt 
andet dollar. 

Danmark ville i en sådan situation rammes i form af lavere eksportmulig-
heder samtidigt med, at en højere rente ville dæmpe forbrug og investeringer. 
Effekten kan blive forstærket af et stigende rentespænd, idet en kombination 
af høj rente, høj kurs på euroen (tidligere D-marken) og en særskilt dansk 
lavkonjunktur tidligere har vist sig at øge rentespændet. Med svækkede of-
fentlige finanser øges risikoen for konjunkturforstærkende stigninger i rente-
spændet, og råderummet i finanspolitikken ville af samme grund være be-
grænset. En sådan risiko undgår eurolandene. 

Der er dog ikke aktuelt risiko for en sådan udvikling. Inflationen er fort-
sat lav i eurolandene, og de hidtil foretagne finanspolitiske lempelser i euro-
landene har ikke en størrelse, der for området som helhed rummer særlige 
problemer i konjunkturmæssig sammenhæng.  

Det finanspolitiske problem i de enkelte eurolande er snarere, at lempel-
serne modvirker det langsigtede behov for at forberede stigende offentlige 
ældreudgifter. I modsætning til Danmark har de fleste eurolande imidlertid 
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betydelige muligheder for at øge beskæftigelsen i de kommende år og ad den 
vej aflaste de offentlige finanser. 
 
Kravene til finanspolitikken 
Den finanspolitiske lempelse i 1993/94 blev afløst af stramninger i lyset af 
konjunkturfremgangen, især i årene 1997-99. Finanspolitikken har siden 
været nogenlunde neutral. 

Ud over at stabilisere konjunkturforløbet har finanspolitikken derved sik-
ret, at de store både konjunkturmæssige og strukturelle effekter af fremgan-
gen i vækst og beskæftigelse er slået fuldt igennem som forbedringer af de 
offentlige finanser. Underskuddet på knap 3 pct. af BNP i 1993 er vendt til 
et overskud på ca. 2½  pct. af BNP i 2000, jf. figur 1.2a. Knap halvdelen af 
overskuddet skyldes dog et overskud i ATP, som på længere sigt modsvares af 
tilsvarende højere pensionsudbetalinger. 

Overskuddene har igangsat en betydelig reduktion af den offentlige gæld, 
jf. figur 1.2b, og har en størrelse, som er forenelig med holdbare offentlige 
finanser på længere sigt, jf. kapitel 7. 

Overskuddet på de offentlige finanser udgør også en stødpude over for 
fremtidige konjunkturtilbageslag. Som følge af overskuddet er der et råderum 
til det midlertidige tab af skatteindtægter og større udgifter til indkomstover-
førsler, der automatisk følger med en konjunkturnedgang. Dette vil i sig selv 
medvirke til at stabilisere økonomien og afbøde et dybt tilbageslag.  
 
Figur 1.2a. Offentlig saldo. Figur 1.2b. ØMU-bruttogæld. 

-6

-4

-2

0

2

4

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

-6

-4

-2

0

2

4

Euroområdet Danmark

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

0

20

40

60

80

100

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

0

20

40

60

80

100

Euroområdet Danmark

Pct. af BNP Pct. af BNP

 
 

Kilde: OECD, Economic Outlook 68, 2000, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Der er herudover tre kriterier, der kan lægges til grund for beslutninger 
om ændringer i den aktive finanspolitik, som kan være rettet mod en af-
dæmpning af fremtidige konjunkturtilbageslag: 
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• Danmark rammes af en anden udvikling end eurolandene, og derfor har 
behov for en anden tilpasning end den, der ved en fælles vækstafmatning 
vil følge af lempeligere pengepolitik. 

• Inflationen er så lav og faldende, at der er tegn på en lavkonjunktur. Det 
vil som udgangspunkt indebære en inflation, der er mærkbart under 2 
pct., og som samtidigt er lavere end i eurolandene. 

• Der er råderum på de offentlige finanser til en permanent eller midlerti-
dig lempelse i forhold til de langsigtede krav til finansiering af velfærds-
udgifterne. 

 
Derimod er lav vækst i produktion og beskæftigelse ikke i sig selv tegn på 

en lavkonjunktur, selv om det ofte vil være tilfældet. Hvis sådanne tegn ikke 
ledsages af lav eller faldende inflation afspejler det i stedet den underliggende 
– strukturelt bestemte – udvikling. De aktuelle udsigter til lavere vækst end i 
de foregående årtier skyldes således befolkningsudviklingen, at ledighedsfal-
det ikke kan fortsætte, og at der er aftalt kortere arbejdstid i overenskomster-
ne.  

Den finanspolitiske lempelse i 1993/94 var velbegrundet med udgangs-
punkt i en meget lav inflation og en særskilt dansk lavkonjunktur sammen-
holdt med renten, der var presset op af forholdene i Tyskland. De offentlige 
finanser viste underskud. Men saldoen var markant bedre end i andre lande 
og med udsigten til bedre konjunkturer og strukturforbedringer på arbejds-
markedet, var der mulighed for en langsigtet styrkelse som den, der har fun-
det sted. 

Efter lempelsen i 1993/94 krævede konjunktursituationen i anden halvdel 
af 1990’erne omvendt gradvise stramninger af finanspolitikken, mens fi-
nanspolitikken aktuelt er nogenlunde neutral og dermed afstemt konjunktur-
situationen. 
 
1.3.1.3.1.3.1.3.    Sikring af holdbar økonomi på længere sigtSikring af holdbar økonomi på længere sigtSikring af holdbar økonomi på længere sigtSikring af holdbar økonomi på længere sigt    
Frem til 2010 er der udsigt til en gennemsnitlig årlig BNP-vækst på ca. 1¾ 
pct. under forudsætning af fortsatte årlige produktivitetsstigninger i den 
private sektor på ca. 2 pct. og en stigning i den samlede beskæftigelse på 
100.000 personer, svarende til 10.000 personer om året, jf. kapitel 7. En 
sådan stigning er inden for rækkevidde. 

Det er en lavere vækst end den, der kan forventes i EU som helhed, hvil-
ket modsvarer mervæksten i Danmark siden 1993, jf. tabel 1.2.  

På meget langt sigt må der forventes lavere vækst i alle de vestlige lande 
som følge af befolkningsudviklingen. De danske fødselstal er imidlertid væ-
sentligt højere end i Tyskland, Frankrig og de sydeuropæiske lande, hvorfor 
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væksten i en periode efter 2010 kan blive større i Danmark end i EU som 
helhed. 

 
Tabel 1.2. Væksten i Danmark og EU 1993-2035. 
 1993-2000 2001-2010 1993-2010 2010-2035 
 ------------------Gnst. årlig vækst i pct.----------------- 
Danmark................................... 2,7 1,7 2,2 1,4 
EU ............................................  2,2 2,2 2,2 1,1 

 

Kilde: OECD, Economic Outlook 68, 2000, FN World Population Prospects 1998, 
ADAM’s databank samt egne beregninger. 

 
Forudsætningerne for stigningen i beskæftigelsen er et vist yderligere 

holdbart fald i ledigheden og – især – en stigning i arbejdsstyrken på 85.000 
personer. Stigningen i arbejdsstyrken kræver højere erhvervsdeltagelse, da 
befolkningsudviklingen isoleret set trækker i negativ retning.  

Hovedparten af denne stigning i arbejdsstyrken kan realiseres, hvis den 
tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet fortsætter på det lavere niveau, 
der er realiseret i forlængelse af det kraftige fald siden 1995, jf. figur 1.3a og 
b.  
 
Figur 1.3a. Tilgangen til førtidig tilbage-
trækning. 

Figur 1.3b. Antallet på førtidig tilbage-
trækning. 
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Anm.: Vedrører overgangsydelse, efterløn (60-64 år) og førtidspension. I forløbet med 
uændret tilgang er den senest kendte tilgang i hver aldersgruppe forudsat uænd-
ret.  I forløbet med uændret bestandsfrekvens er andelen af modtagere i de enkel-
te aldersgrupper forudsat uændret.  Ændringer i tilgang og bestand skyldes i disse 
forløb dermed alene befolkningsudviklingen. 

Kilde: Egne beregninger, jf. kapitel 7. 
 

Det stedfundne fald i afgangen fra arbejdsstyrken skyldes afskaffelsen af 
overgangsydelsen og bedre forebyggelse af førtidspension. Den gennemsnitli-
ge tilbagetrækningsalder er steget med 2-3 år siden lavpunktet i 1995, jf. 
kapitel 3. Det modsvares især af en kraftigt stigende beskæftigelse for 50-59 
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årige. Virkningen af den lavere afgang er langt fra slået fuldt igennem endnu. 
Det vil først ske, når de, der forlod arbejdsmarkedet tidligt, er overgået til 
folkepension og i de enkelte aldersgrupper erstattet af senere generationer. 
Tilgangen til førtidig tilbagetrækning har endnu ikke kunnet påvirkes af 
efterlønsreformen, men som følge af denne er der mulighed for en yderligere 
stigning i tilbagetrækningsalderen. 

Udviklingen af det rummelige arbejdsmarked og større erhvervsdeltagelse 
for indvandrere bidrager yderligere til, at målet om 100.000 flere i beskæfti-
gelse er inden for rækkevidde. 

For at realisere den fulde målsætning forudsættes, at kommende politiske 
beslutninger understøtter højere erhvervsdeltagelse og beskæftigelse, og at 
befolkningen prioriterer beskæftigelse frem for øget fritid. 

Udsigterne til lavere vækst betyder, at væksten i det offentlige forbrug skal 
afdæmpes for at undgå skattestigninger. En sådan afdæmpning skete i slut-
ningen af 1998, og igennem 1999 og 2000 er det offentlige forbrug vokset 
mindre end i perioden 1995-98, jf. kapitel 2. 

Over den samlede periode siden 1993 er det offentlige forbrug vokset om-
trent som forudsat i Finansredegørelse 93, oktober 1993, og som andel af 
BNP er der sket et fald på ca. 2 pct.enheder, jf. tabel 1.3.  
 
Tabel 1.3. Det offentlige forbrug 1993-2010. 
Løbende priser 1983-1993 

Faktisk 
1994-2000 

FR931) 
1994-2000 

Faktisk 
2001-2010 

FR2001 
 ------------------ Gnst. årlig stigning i pct.------------------ 
Offentligt forbrug...........  
BNP...............................  
Underliggende BNP2) ....  

5,2 
5,8 
6,1 

4,3 
5,9 
4,8 

4,3 
5,5 
4,9 

4,1 
3,9 
3,7 

 ------------------------------Pct.-------------------------------- 
Andel af BNP, slutår3).....  26,8 24,2 24,7 25,0 
 ------------ Gnst. årlig vækst i 1.000 personer ------------- 
Offentlig beskæftigelse....  2,1 4,0 5,9 5,0 
 -------------------- Gnst. årlig vækst i pct. ------------------- 
Offentlige arbejdstimer4) .  0,2 0,4 0,9 0,3 

1) Skøn fra Finansredegørelse 93, oktober 1993.  Sammenlignet med dette skøn har 
det faktiske offentlige ressourceforbrug ifølge nationalregnskabet været sammen-
sat med en større realvækst og en mindre prisvækst på det offentlige forbrug, jf. 
kapitel 2.  Niveauet for andelen af BNP i 2000 er angivet som den forudsatte 
ændring i FR93 i forhold til det reviderede udgangspunkt for 1993. 

2) BNP korrigeret for ændringer i beskæftigelsesfrekvensen (15-64 årige).  
3) I 1992 og i årene 1994-99 udgjorde det offentlige forbrug en stabil andel af BNP 

på mellem 25,5 og 25,9 pct. I 1993 var andelen specielt høj som følge af lavkon-
junkturen og i 2000 faldt andelen mærkbart som følge af en kraftig vækst i BNP. 

4) Samlet antal udførte arbejdstimer beregnet ud fra beskæftigelsen, andelen af 
deltidsbeskæftigede og den aftalte normalarbejdstid. 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Væksten i BNP har imidlertid været lidt mindre end forudsat, hvorfor 
faldet i det offentlige forbrug, som andel af BNP, ikke har været så stort som 
oprindeligt ventet. Den offentlige beskæftigelse er steget mere end forudsat. 

Faldet i det offentlige forbrugs andel af BNP er påvirket af den kraftige 
BNP-stigning i 2000, og det offentlige forbrug er frem til 2010 forudsat at 
stige svagt i overkanten af BNP, jf. tabel 1.3. Der forudsættes en afdæmp-
ning af den gennemsnitlige stigning i den offentlige beskæftigelse. Afdæmp-
ningen af væksten i antallet af arbejdstimer er større, da en betydelig andel af 
de beskæftigede gik fra deltid til fuldtid i 1990’erne, mens den aftalte ar-
bejdstid omvendt falder frem til 2010 i kraft af de aftalte feriefridage. 
 Det skal understreges, at fremskrivningen alene afhænger af forudsætnin-
gerne om ressourceforbruget i den offentlige sektor. Stigende produktivitet 
og effektivitet i produktionen af de offentlige serviceydelser har – med et 
givet ressourceforbrug – betydning for brugerne, men ikke for størrelsen af 
de offentlige udgifter, skattetrykket eller den offentlige saldo.  

Frem til 2010 forudsættes en sikkerhedspulje på ca. 1 pct. af BNP, som 
kan afbøde pres på skattegrundlaget fra udlandet, herunder i form af grænse-
handel eller lavere arbejdsudbud. Puljen kan ikke udmøntes på forhånd, da 
det er usikkert, hvor stort et tab af provenu, der vil være afledt af svigt i for-
udsætningerne om skattekonkurrence med udlandet eller adfærden på ar-
bejdsmarkedet.  

Fremskrivningen er under stiliserede antagelser forlænget frem til 2035, jf. 
tabel 1.4. Med en sådan tidshorisont er usikkerheden om en lang række for-
hold meget betydelig, herunder i hvilket omfang tempoet i teknologiske 
fremskridt og produktivitet vil fortsætte.  

 
Tabel 1.4. Nøgletal for dansk økonomi 1993-2035. 
 1993 2000 2005 2010 2035 
Ledighed, pct. af arbejdsstyrken. 12,1 5,3 5,0 4,6 4,6 
Beskæftigelse, pct. af 15-64 årige 72,4 75,5 76,8 77,2 76,8 
Gnst. arbejdstid, timer per år1) ... 1.573 1.531 1.502 1.485 1.480 
 ----------------------Pct. af BNP--------------------------- 
Offentligt forbrug...................... 26,8 24,7 25,1 25,0 27,8 
Indkomstoverførsler .................. 19,8 16,8 15,7 15,9 18,3 
Renteudgifter, netto .................. 6,2 3,5 2,1 1,3 0,8 
Offentlig saldo........................... -2,9 2,4 2,9 2,6 0,0 
Offentlig gæld (ØMU).............. 78,0 47,2 32,4 22,0 14,7 
Udlandsgæld ............................. 32,3 16,7 1,9 -12,8 -55,4 

 

1) Ændringerne efter 2005 skyldes ændringer i beskæftigelsens sammensætning. 
Kilde: ADAM’s databank samt egne beregninger og skøn, jf. kapitel 7. 

 
Udfordringerne for de offentlige finanser inkl. konsekvenserne af befolk-

ningens aldring er dog størrelsesmæssigt relativ robuste over for de fleste af 
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disse usikkerhedsfaktorer. Det forudsættes derfor, at den økonomiske politik 
indrettes efter at sikre gennemsnitlige overskud på de offentlige finanser på 
2-3 pct. af BNP. Det modsvarer det beregnede krav til nedbringelse af den 
offentlige gæld for at modvirke stigende udgifter til ældre på længere sigt. 
 
1.4.1.4.1.4.1.4.    Arbejdsmarkedet og den økonomiske fordeling Arbejdsmarkedet og den økonomiske fordeling Arbejdsmarkedet og den økonomiske fordeling Arbejdsmarkedet og den økonomiske fordeling     
Det store fald i ledigheden siden 1993 er delvist konjunkturbetinget, men 
hovedparten af faldet skyldes forbedringer af arbejdsmarkedets struktur, jf. 
kapitel 3. I 1980’erne og frem til midten af 1990’erne opstod høj eller sti-
gende inflation ved et ledighedsniveau på 8-10 pct. af arbejdsstyrken. Ledig-
heden er faldet til aktuelt godt 5 pct. af arbejdsstyrken med et vist pres på 
arbejdsmarkedet til følge, men i en størrelsesorden der er langt mindre end i 
tidligere perioder med faldende og lav ledighed. 

Strukturel ledighed skyldes en lang række forskellige faktorer, herunder 
manglende match mellem kvalifikationer og kvalifikationskrav, arbejdsfor-
midlingens effektivitet, lediges aktive jobsøgning, fleksibilitet og graden af 
opdeling mellem jobsikre og andre (insidere og outsidere) samt lønforhand-
lingsstrukturer.  

En del af den strukturelle ledighed skyldes endvidere, at der hvert år op-
rettes og nedlægges arbejdspladser svarende til 10 pct. af det samlede antal. 
Omkring 20 pct. af alle beskæftigede skifter job hvert år. Den høje jobom-
sætning skyldes til dels fleksible regler for ansættelse og afskedigelse, hvilket 
for unge og langvarigt ledige øger mulighederne for at opnå beskæftigelse. 
Endvidere er indretningen af dagpengesystemet rummeligt i forhold til korte 
ledighedsperioder og muliggør dagpenge ved midlertidig hjemsendelse, ferie, 
deltid og tidligere nogle former for uddannelse. Derfor er det strukturelle 
omfang af korttidsledigheden relativt stort i Danmark 

Midlerne til nedbringelse af arbejdsmarkedets strukturproblemer har især 
været koncentreret om opkvalificering, ret og pligt i den aktive arbejdsmar-
kedspolitik og strammere rådighedsregler. Derved er det undgået at nedsætte 
ydelserne ved ledighed.  

Det samlede antal aktiverede er faldet lidt, og har dermed ikke forstærket 
faldet i ledigheden jf. figur 1.4a.  

Aktiveringens gunstige effekter på ledigheden skyldes de strukturelle virk-
ninger. Andelen af langvarigt ledige i aktivering er imidlertid steget i takt 
med fremrykningen af aktivperioden i dagpengesystemet til i dag efter 12 
måneder, hvilket er årsagen til, at aktiveringen er faldet mindre end ledighe-
den.  
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Figur 1.4a. Ledighed og aktivering. Figur 1.4b. Fordeling af 50-59 årige. 
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Anm.: Antallet af aktiverede er – som ledighedstallene – opgjort som et bagudrettet 
gennemsnit over indeværende og foregående 3 kvartaler. Et markant fald i antal-
let af aktiverede efter 2. kvartal 2000 ses derfor kun delvist i figuren. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 Erfaringerne med overgangsydelsens indførelse og senere afskaffelse af-
kræfter også, at tilvalg af andre ydelser i stedet for dagpenge og kontanthjælp 
skulle være en synligt medvirkende årsag til faldet i strukturledigheden. Efter 
afskaffelsen af overgangsydelsen er beskæftigelsen blandt 50-59 årige steget 
kraftigt og i et tempo, der modsvarer, at nye generationer ikke går på over-
gangsydelse, jf. figur 1.4b. 

Den arbejdsmarkedspolitiske linie siden 1993 fremstår på den baggrund 
som en omfattende succes, og fortsat lav ledighed afhænger af dens viderefø-
relse. Det er en fordel, hvis resultaterne i den aktive arbejdsmarkedspolitik 
kan understøttes yderligere ved stigende effektivitet i formidlingen af arbejde 
og en yderligere målretning af enkelttilbud mod arbejdsmarkedets behov. 
Det er særligt vigtigt i den nuværende konjunktursituation, at tilbud er mak-
simalt rettet mod at bringe ledige i hurtig beskæftigelse. Da ledigheden var 
høj, var det omvendt naturligt at fokusere på længerevarende uddannelsesfor-
løb, idet opkvalificering ikke som nu i samme grad kunne ske i tilknytning 
til beskæftigelse. De positive resultater af den aktive arbejdsmarkedspolitik 
bekræftes af detaljerede effektundersøgelser1, jf. kapitel 3. 
 
Lønspredningen og indkomsttabet ved ledighed  
Reduktionen af strukturproblemerne på arbejdsmarkedet er sket uden at 
medføre stigende lønspredning, jf. figur 1.5a, som viser spredningen i års-
lønnen for fuldt beskæftigede, og endvidere viser udviklingen i fordelingen af 
den samlede personlige indkomst inklusiv overførselsindkomst. Faldet i 
spredningen for årslønnen følges ikke helt af spredningen i personlig ind-

1 Jf. Arbejdsministeriet, Effekter af aktiveringsindsatsen, marts 2000.
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komst, hvilket kan skyldes, at et stort antal lavtlønnede og ledige i årene 
1993-95 valgte at gå på orlov og overgangsydelse, hvor indkomsten er lavere. 
 
Figur 1.5a. Spredning i årsløn og forskelle 
i personlig indkomst, 25-59 årige1). 

Figur 1.5b. Andel af beskæftigede med 
små forskelsbeløb2). 
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1)    Spredning for personlig indkomst og erhvervsindkomst før skat opgjort ved Gini-
koefficienten, jf. kapitel 5. 

2)  En forskel i disponibel indkomst på under 500 kr. om måneden ved arbejde i 
forhold til ledighed. 

Kilde: Egne beregninger, jf. kapitel 4 og 5. 
 

Det kan godt betale sig at arbejde. Ved en rimelig kompensation ved le-
dighed vil beskæftigede med lave lønninger arbejde med en forholdsvis lille 
forskel til indkomsten ved ledighed. Andelen af beskæftigede, for hvem det er 
tilfældet, er imidlertid begrænset, og af disse har de fleste lav løn i en kun 
begrænset periode. 

Fra 1994 til 1997 faldt andelen af beskæftigede med en lønindkomst tæt 
på dagpengeniveauet fra 11 til 8 pct. Den væsentligste årsag til dette fald er 
ændringer i beskæftigelsens sammensætning, især et fald i andelen af ufaglær-
te og et kraftigt fald i antallet af delvist ledige med en lav løn i den del af året, 
hvor disse var i beskæftigelse, jf. kapitel 4. 

Regelændringer har trukket i samme retning, hvilket blandt andet skyldes 
ungeindsatsen og en lavere marginalskat for indkomster tæt ved niveauet for 
dagpenge og kontanthjælp. Over hele perioden 1993-2002 trækker de be-
sluttede regelændringer i samme retning og bidrager til et svagt fald i andelen 
af beskæftigede med en lille forskel i disponibel indkomst sammenlignet med 
ledighed, jf. den blå kurve i figur 1.5b, hvor effekten af regelændringer er 
skilt ud fra ændringer i beskæftigelsens sammensætning. Forskellen er op-
gjort inklusiv fordelen ved egen pensionsopsparing, og udbygningen af pen-
sionsopsparing medvirker derfor til udviklingen. 

Af de personer, som i 1994 var i beskæftigelse med en løn tæt på dagpen-
geniveauet, var lidt over halvdelen i 1997 i beskæftigelse med en højere eller 
betydeligt højere løn. En fjerdedel var fortsat i beskæftigelse med en løn tæt 
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på dagpengeniveauet, mens den sidste fjerdedel midlertidigt eller varigt hav-
de forladt beskæftigelse. Der er således en betydelig mobilitet. 

Betydningen af forskellen i indkomst ved arbejde og ledighed skal fortol-
kes meget forsigtigt. For det første kan dagpenge og kontanthjælp ikke til-
vælges af den enkelte, men indebærer, at ledige står til rådighed for arbejds-
markedet. I kraft af rådighedsforpligtelsen kan ledige uden aktiv jobsøgning 
miste dagpengene, hvilket er en tilskyndelse, som for den enkelte ledige er 
langt større end selv forholdsvis store forskelle mellem løn og dagpenge. For 
det andet er den umiddelbare fordel i forbrugsmuligheder ved lønnet arbejde 
ikke dækkende for konsekvenser i form af mulighed for højere løn senere. 
For det tredje afhænger lønstrukturen også delvist af dagpengesystemet, 
hvorfor lavere dagpenge i nogen grad ville slå igennem i en afdæmpning af de 
laveste lønninger, og dermed ikke nødvendigvis øge forskellen i indkomsten 
ved arbejde frem for ledighed. 

Hvor meget kompensationen ved ledighed generelt betyder størrelsesmæs-
sigt for arbejdsmarkedets strukturproblemer, er et erfaringsmæssigt spørgs-
mål, der kun kan undersøges i vurderinger af den samlede ledighed og søge-
adfærden for ledige. Selv om kompensationen ved ledighed har været stort 
set uændret, er ledigheden faldet lige så meget eller mere end i lande med 
lave eller faldende ydelser ved ledighed. Det bekræfter, at det godt kan lade 
sig gøre at reducere ledigheden med andre midler, og at forhold som uddan-
nelse, aktivering, rådighed og optjeningsregler har været afgørende. Derved 
giver dagpenge og kontanthjælp giver en rimelig sikring ved tab af beskæfti-
gelsesmuligheder. 

Forskellen mellem lønnen i beskæftigelse og størrelsen af overførselsind-
komsten kan have større betydning for tilvalg af ydelser som orlov, over-
gangsydelse eller efterløn, hvortil der ikke er knyttet en pligt til at stå til rå-
dighed for arbejdsmarkedet. Blandt personer med lave lønninger er der en 
relativt stor andel, der overgår til disse ydelser sammenlignet med andre be-
skæftigede. Fravalg af disse ydelser kan imidlertid også afhænge af andre for-
hold, som kan gøre beskæftigelse mere attraktivt end indkomstoverførsler. 

I gennemsnit er marginalskatten for beskæftigede faldet med ca. 4 
pct.enheder fra 1993 til 1998, og der forventes et yderligere fald på knap 1   
pct.enhed frem til 2002. Størrelsen af marginalskatten har næppe mærkbar 
betydning for størrelsen af ledigheden, men påvirker i et vist omfang tilskyn-
delsen til at søge arbejde frem for orlov eller tidlig tilbagetrækning. Marginal-
skattens største betydning for arbejdsmarkedet knytter sig formentlig til den 
enkeltes prioritering mellem arbejdstid og fritid.  

Faldet i marginalskatten siden 1993 modsvares af færre skattebegunstigel-
ser og lavere skatteværdi af en række fradrag. Det har sikret den nødvendige 
finansiering og i sig selv bidraget til andre strukturforbedringer og tillige 
balanceret virkningerne på indkomstfordelingen.  
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Tilskyndelsen til valg af opholdsland påvirkes af de offentlige finansers 
samlede omfordeling snarere end størrelsen af beskatningen som sådan. I 
Danmark er omfordelingen af indkomst større end i næsten alle andre lande, 
hvorfor der isoleret set kan være en tilskyndelse for højtuddannede og højt-
lønnede til at søge arbejde i andre lande. Der er imidlertid stort set ingen 
tegn på nettovandringer over grænsen, som kunne bekræfte et sådant pro-
blem aktuelt, jf. kapitel 4. Personbeskatningen kan dermed foreløbigt pri-
mært indrettes efter de indenlandske hensyn, herunder arbejdsudbud og 
fordeling, men betydningen af tilskyndelsen til valg af opholdsland må dog 
forventes at være voksende over tid. 
 
Den samlede indkomstfordeling 

Mens fordelingen af erhvervsindkomst og personlig indkomst er stort set 
uændret, er der efter et fald fra 1993 til 1995 sket en stigning frem til 1998  i 
de samlede indkomstforskelle. I årene efter 1998, der ikke er statistikbelagt 
endnu, vil Pinsepakken isoleret set særligt dæmpe væksten i den disponible 
indkomst for personer med højere indkomst.  

Ændringerne fra 1995 til 1998 skyldes stort set udelukkende ændringer i 
kapitalindkomsten, idet der særligt for personer med høj indkomst har været 
en stigning i afkastet af egen bolig, der er er indregnet som indkomst med 4 
pct. af ejendomsvurderingen, og især et kraftigt fald i omfanget af fradragsbe-
rettigede renteudgifter, jf. figur 1.6a. 
 
Figur 1.6a. Indkomst for 25-59 årige. Figur 1.6b. Skattebetaling for 25-59 årige. 
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Anm.: Den 25-59 årige befolkning er i figuren opdelt i tiendedele (deciler) efter størrel-

sen af den disponible indkomst. 1-3 omfatter således de 30 pct. med lavest di-
sponibel indkomst. For skattebetalingen er bidraget fra skat af kapitalindkomst 
beregnet som forskellen mellem væksten i den samlede skattebetaling og væksten 
i den beregnede skat vedrørende personlig indkomst, jf. kapitel 5. 

Kilde: Egne beregninger, jf. kapitel 5. 
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Forstærket af et fald i skatteværdien af fradrag har der i konsekvens heraf 
været en væsentligt kraftigere stigning i den samlede skattebetaling for perso-
ner med høj indkomst, jf. figur 1.6b. Væksten i skattebetalingen skyldes ikke 
stigende skat på arbejdsindkomst – der tværtimod er faldet som følge af lave-
re marginalskat. Væksten i skattebetalingen for personlig indkomst har såle-
des været mindre end fremgangen i den personlige indkomst, jf. figur 1.6b. 

En hovedforklaring på stigningen i kapitalindkomsten for personer med 
høj indkomst er den tilsigtede virkning af skattereformerne i form af større 
personlig opsparing og nedbringelse af låntagning i stedet for investering i 
skattefrie eller skattebegunstigede aktiver. Tilskyndelserne hertil er særligt 
steget for personer med høj indkomst, idet skatteværdien af rentefradraget er 
faldet mest siden 1986 for denne gruppe. 

Denne omlægning rummer store samfundsøkonomiske fordele, herunder 
større skatteindtægter, som har kunnet anvendes til at reducere beskatningen 
af arbejdsindkomst generelt. Nedbringelsen af renteudgifter for personer med 
høj indkomst øger isoleret set disse personers muligheder for andet forbrug. 
Dette registreres umiddelbart som et bidrag til stigende indkomstforskelle, 
men virkningen skal fortolkes med forbehold. En del af fremgangen i ind-
komst, hvor effekten af faldende renteudgifter er indregnet, kan også skyldes, 
at en større andel af nettokapitalindkomsten for personer med høj indkomst 
nu registreres på selvangivelserne mod tidligere i anparter, skattefrie kursge-
vinster eller særligt skattebegunstigede pensionsordninger. En anden del af 
fremgangen er midlertidige effekter fra kursgevinster på obligationer og akti-
er. 

Rentefaldet og konverteringerne påvirker i større udstrækning forskellige 
indkomstgrupper parallelt, men besparelsesmulighederne kan være udnyttet 
bedre af personer med højere indkomst. Renten er faldet mere end ventet. 

Samlet set er beskatningen af arbejdsindkomst faldet, mens der er stigen-
de indtægter fra skatten på nettokapitalindkomst da nettokapitalindkomsten 
er steget og fordi værdien af rentefradraget er reduceret, jf. kapitel 5. 
 
De svageste på arbejdsmarkedet  
Antallet af langvarigt, midlertidigt, offentligt forsørgede – de såkaldte margi-
nal- og socialgrupper – er faldet med tilsammen omkring 20.000 personer fra 
årene 1994-96 til 1997-99, jf. figur 1.7a, og kapitel 3.  

Faldet kan henføres til marginalgruppen. Socialgruppen omfatter primært 
personer med andre problemer end ledighed, herunder sygdom, misbrug 
eller sprogproblemer, og påvirkes derfor kun i begrænset omfang af de gene-
relle beskæftigelsesmuligheder. Gruppen er ikke faldet, hvilket skal ses i 
sammenhæng med en stigende tilgang af indvandrere og flygtninge og et 
betydeligt fald i afgangen til førtidspension, jf. nedenfor. I fravær af disse 
ændringer ville der have været et fald i socialgruppen. 
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Figur 1.7a. Antal personer med langvarig 
midlertidig offentlig forsørgelse 1). 

Figur 1.7b. Årlig tilgang og afgang. 
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1) Omfatter summen af marginalgruppen og socialgruppen, dvs. personer som i 
mere end 80 pct. af tre-årsperioden modtager midlertidig offentlig forsørgelse el-
ler er i aktivering, jf. kapitel 3. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA, jf. 
kapitel 3. 

 
Der er 75.000 personer, som i begge de nævnte perioder har været i mid-

lertidig offentlig forsørgelse over 80 pct. af tiden, heraf to tredjedele primært 
i det sociale system. Dette må opfattes som antallet af personer med de svæ-
reste sociale og arbejdsmarkedsmæssige problemer på et bestemt tidspunkt. 

Over de tre år har der været en samlet bruttotilgang til grupperne af lang-
varigt forsørgede på 31.000 personer om året, mens afgangen har været ca. 
38.000 personer om året, jf. figur 1.7a og b. 

Af afgangen er ca. 9.000 personer overgået til varig offentlig forsørgelse i 
form af overgangsydelse, efterløn eller førtidspension. Den øvrige afgang sker 
primært til beskæftigelse eller i form af en periodevist større tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 

Da antallet af personer med langvarig midlertidig offentlig forsørgelse er 
faldende, indebærer det samlet set, at der årligt er en tilgang på knap 10.000 
personer med svære sociale og arbejdsmarkedsmæssige problemer, som senere 
forlader arbejdsmarkedet uden at opnå beskæftigelse igen.   

Den samlede bruttoafgang fra arbejdsmarkedet er betydeligt større og om-
fatter også tilgang til især efterløn og førtidspension direkte fra beskæftigelse 
eller fra kortere perioder med ledighed, sygdom eller anden offentlig forsør-
gelse, jf. tabel 1.5.   

Den årlige aldersbetingede afgang fra arbejdsmarkedet er samlet i størrel-
sesordenen 50.000 personer og vil også i langsigtet sammenhæng afspejle 
størrelsen af en gennemsnitlig årgang af danskere i alderen 55-64 år med 
undtagelse af den lille andel, der aldrig har været på arbejdsmarkedet. Af 
dem, der forlader arbejdsmarkedet, er det således en faldende andel –
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omkring en femtedel – der har været igennem et længerevarende forudgåen-
de forløb med midlertidig offentlig forsørgelse, mens en anden femtedel i et 
mindre omfang har været berørt af ledighed eller anden midlertidig offentlige 
forsørgelse. 
 
Tabel 1.5. Bruttoafgang fra arbejdsmarkedet til tidlig tilbagetrækning1). 
 1997 1999 
Status før tilbagetrækning:2) -------------------- 1.000 personer -------------------- 
Ingen overførsler .......................  18 17 
Overførselsgrad<0,2 ..................  8 6 
Overførselsgrad 0,2-0,8 .............  11 9 
Langvarig offentlig forsørgelse3)..  11 8 
I alt tidlig tilbagetrækning .........  47 40 
Senere tilbagetrækning4).............  7 7 
Tilbagetrækning i alt .................  54 47 

 

Anm.: Afrundinger kan bevirke, at delkomponenter ikke summer til totalen. 
1) Efterløn og førtidspension. 
2) Gennemsnit af tre foregående år. 
3) Mere end 80 pct. ufrivillig offentlig forsørgelse gennem de foregående tre år. 
4) Opgjort som antallet af 66-årige i arbejdsstyrken. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA, jf. 

kapitel 3. 
 

Afgangen i form af tidlig tilbagetrækning er fra 1997 til 1999 faldet fra 
47.000 til 40.000 personer, hvilket er lavere end den gennemsnitlige alders-
betingede afgang, der kan forventes på længere sigt. Den afgørende udfor-
dring er at fortsætte denne udvikling i en længere årrække og dermed opnå et 
varigt løft i arbejdsstyrkens niveau. 
 
1.5.1.5.1.5.1.5.    IT, Ny økonomi og vidensøkonomiIT, Ny økonomi og vidensøkonomiIT, Ny økonomi og vidensøkonomiIT, Ny økonomi og vidensøkonomi    
Den stigende produktion og anvendelse af informations- og kommunikati-
onsteknologi (IT) har, i tilknytning til globaliseringen, givet anledning til 
begreber som ”Ny økonomi”, ”Vidensøkonomi” og ”Informationssamfun-
det”2. I samfundsøkonomisk sammenhæng er de centrale forhold: 
 
• Ny økonomi anvendt som betegnelse for den sektor, som producerer IT- 

udstyr og -programmer og i nogle sammenhænge også de store teknologi-
ske fremskridt og produktivitetsstigninger i denne sektor. 

2 Begreberne er internationalt anvendt og er opstået i massemedierne. De anvendes i 
forskellig betydning. Betegnelserne vil sandsynligvis skifte over tid og eventuelt erstattes 
af andre betegnelser for de samme eller andre umiddelbare tegn på ændringer i samfun-
det.
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• Ny økonomi anvendt som betegnelse for bredere samfundsøkonomiske 
konsekvenser af både produktion og anvendelse af IT, herunder for vækst, 
inflation, ledighed og konjunkturbevægelser. 

• Vidensøkonomi anvendt som betegnelse for virkningen i alle sektorer af 
IT på virksomhedernes måde at producere og organisere sig, markedernes 
effektivitet, betydningen af forskning, udvikling, innovation samt viden 
og uddannelse i bred forstand. 

• Informationssamfundet opfattes typisk som beslægtet med begrebet vi-
densøkonomi, men er i højere grad knyttet til tilstedeværelsen og tilgæn-
geligheden af information eller oplysninger, adgangen til og aktiviteter på 
Internettet samt evnen til at bruge informationsteknologi. 

 
Det, der adskiller IT fra andre teknologier, knytter sig ikke til produktio-

nen af IT, men at den teknologi i så stort et omfang anvendes eller kan an-
vendes i stort set alle sektorer og i private husholdninger. Det betyder, at 
information om produktion, markeder, produktionsprocesser og mulige 
leverandører kan skabes, bearbejdes og spredes hurtigere og billigere end før. 
I mange tilfælde er det også muligt at løse nye opgaver.  

Det har betydelige konsekvenser på en række områder, især for private 
virksomheder, men også i form af udfordringer for den økonomiske politik. 
De vigtigste er formentlig ændringerne i strukturen for virksomheder og 
markeder og i nogen grad sikring af bred adgang til og viden om informati-
onsteknologi, jf. kapitel 6. 
 
Produktionen af IT 
IT-sektoren selv har haft en kraftig vækst og har i anden halvdel af 1990’erne 
bidraget væsentligt til væksten i BNP, herunder med årligt ca. 0,9 
pct.enheder i USA og ca. 0,4 pct.enheder i Danmark, jf. tabel 1.6. Væksten 
skyldes i høj grad teknologiske fremskridt i computeres arbejdshastighed og 
lagerplads m.v., hvilket slår igennem som tilsvarende prisfald på indkøb af 
computere. 
 
Tabel 1.6. Samlet årlig vækst og bidrag fra produktion af IT, 1996-2000. 
 Danmark USA 
 -------  Gnst. årlig vækst i pct. -------
Samlet vækst.................................................... 2,7 4,4 
Heraf bidrag fra produktion af : --  Gnst. årligt bidrag i pct.enheder - 
 - IT-udstyr ..................................................... 0,1 0,6 
 - Software ....................................................... 0,3 0,3 

 

Kilde: OECD, Economic Outlook 68, 2000, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Effekten af større produktivitet i sektoren adskiller sig imidlertid ikke, ud 
over sin størrelse, fra effekten af teknologiske fremskridt i andre sektorer. Det 
er heller ikke oplagt, at lande med en særlig stor produktion af IT er bedre 
stillet end andre lande, forudsat at disse er lige så gode til at anvende tekno-
logien. De store produktivitetsstigninger balanceres af nogenlunde lige så 
store prisfald og kun i begrænset omfang af en større indtjening i erhvervet 
sammenlignet med andre. Lande med en særlig stor produktion af IT vil alt 
andet lige opleve en højere BNP-vækst, men også en forringelse af byttefor-
holdet af nogenlunde samme størrelse. 

Resultatet af dette er, at den stigende effektivitet i produktion af IT pri-
mært kommer brugerne og kun i begrænset omfang producenterne til gode,  
hvilket også er formålet med effektive markeder i konkurrence. Dermed er 
det heller ikke en særskilt opgave for den økonomiske politik at fremme pro-
duktion af IT på bekostning af andre erhverv. Derimod kan det være vigtigt 
at justere og tilpasse regler, hvis mulighederne for virksomheder i IT-
sektoren ikke er de samme som for andre erhverv. 
 
Samlede konsekvenser af IT for vækst og beskæftigelse 
USA har oplevet betydeligt større vækst som følge af produktivitetsstigninger 
i anden halvdel af 1990’erne sammenlignet med tidligere, jf. figur 1.8.  

De fleste undersøgelser viser, at dette ikke kun kan henføres til effekten af 
stigende produktivitet i IT-sektoren, men også til større produktivitetsstig-
ninger i andre erhverv. Det kan blandt andet skyldes mere omfattende og 
effektiv anvendelse af IT.  

Når der er usikkerhed om den samlede betydning for væksten af IT, skyl-
des det blandt andet, at der også har været en kraftig vækst i de samlede inve-
steringer. Væksten var uden tvivl også taget til, hvis det samme omfang af 
investeringer havde fundet sted med en mindre vægt på IT-produkter.  

Opgangen i de amerikanske produktivitetsstigninger er sket fra et for-
holdsvis lavt niveau, og i Europa og andre OECD-lande er der ikke sket en 
tilsvarende acceleration. Herudover har den amerikanske mervækst foreløbigt 
kun varet i en forholdsvis kort periode, hvor også mere konjunkturbetingede 
forhold kan spille ind. 

Udviklingen i den samlede vækst er imidlertid alt i alt ikke nogen god in-
dikator for betydningen af IT. Også ved fremtidige mindre produktivitets-
stigninger, svarende til den historiske tendens, kan IT spille en mærkbar 
rolle, idet væksten i fravær af IT kunne være afbøjet. 

IT og større produktivitetsstigninger – forstærket af globaliseringen og 
større konkurrence i en række sektorer – kan gennem bidrag til lavere inflati-
onspres have medvirket til bedre mulighed for holdbart lavere ledighed. Ef-
fekten er dog vanskelig at adskille fra reformer af markederne for varer og 
tjenester, hvor blandt andet færre handelsbarrierer, forstærket konkurrence-
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politik og markedsåbning af netværksindustrier som telefoni og elektricitet 
mv. også har medført lavere prisstigninger og større konkurrencepres. 
 
Figur 1.8. Gennemsnitlig årlig vækst i Danmark, EU og USA. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Tim eproduktivitet BNP

Pct.Pct.

96-0091-95 91-9591-95 96-0096-00

Danm ark USAEU

 
 

Kilde: OECD, Economic Outlook 68, 2000, Employment Outlook, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 

 
De væsentligste bidrag til holdbart lavere ledighed må også i international 

sammenhæng tilskrives reformer på arbejdsmarkederne. Blandt andet er le-
digheden lavere og endvidere faldet mest i de lande, der har gjort mest for at 
reformere arbejdsmarkedet3. 

Andre hypoteser om samfundsøkonomiske virkninger af IT såsom ophør 
af konjunkturbevægelser – eller at der ikke længere skulle findes en sam-
fundsøkonomisk kapacitetsgrænse, som ved overskridelse indebærer inflati-
onspres – må derimod afvises, idet sådanne hypoteser hverken understøttes af 
analyser eller praktiske erfaringer. 

Den forøgede stabilitet i de vestlige landes økonomier skyldes først og 
fremmest, at stort set alle vestlige lande nu fører en stabilitetsorienteret ma-
kroøkonomisk politik med vægt på balancerede offentlige finanser og en 
stram styring af inflationen. Dertil kommer, at konvergensprocessen op til og 
etableringen af eurosamarbejdet har bidraget til større stabilitet på finans-
markederne og nu forhindrer en række spændinger mellem de enkelte lande i 

3 Jf. OECD, Implementing the OECD Jobs Strategy, 1999.
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samarbejdet. Endelig indebar 1980’erne og starten af 1990’erne en periode 
med strukturpolitisk gavnlige, men tidsmæssigt forskudte, reformer af skatte-
systemerne og især af de finansielle markeder. Disse er nu stort set tilende-
bragt, og de makroøkonomiske virkninger er nu overvejende overstået. 

IT-sektoren selv har med dens bidrag til store udsving i aktiekurserne sna-
rere trukket i den modsatte retning. 
 
Ændringer i markederne og virksomhedernes struktur 
Anvendelsen af IT betyder, sammen med globaliseringen, at en række mar-
keder kan forventes at fungere mere effektivt. Det er lettere at finde og sam-
menligne information om pris og kvalitet, og en lang række økonomiske 
transaktioner kan tilrettelægges mere effektivt og hurtigt. Det indebærer øget 
konkurrencepres og adgang til større markeder for de mest effektive virk-
somheder.  

I princippet bringer IT og globalisering dermed en række delområder tæt-
tere på idealet for, hvordan et effektivt og konkurrencepræget marked virker. 
Formålet med effektive markeder er på samme tid at skabe stærke incitamen-
ter for virksomhederne til at producere effektivt, og samtidigt sikre overførsel 
af disse gevinster til forbrugerne i form af lavere priser. 

For den økonomiske politik og strukturpolitikken er det en udfordring 
ikke at give efter for sektorhensyn, der søger kortsigtede fordele ved at kom-
pensere for det øgede konkurrencepres med handelsbarrierer og tilskud til 
bevarelse af produktion, der ellers ville blive udkonkurreret. 

En anden og vanskeligere udfordring er for konkurrencepolitikken, at pri-
vate virksomheder i mange tilfælde vil søge at kompensere for det øgede 
markedspres ved at gennemføre sammenlægninger af virksomheder, hvilket 
reducerer konkurrencen. Begrundelsen vil typisk være stordriftsfordele, som, 
set fra de enkelte virksomheder, kan være fuldt rationelt, fordi mere koncen-
trerede markeder øger mulighederne for høje priser og dermed indtjening. 
Men resultatet kan være et samfundsøkonomisk velstandstab og mindre for-
brugerfordele.  

Den forstærkede konkurrence medfører samtidigt en øget tilskyndelse til 
innovation af nye produkter og dermed forøget betydning af forskning og 
udvikling (F&U). I kraft af globaliseringen og ny teknologi er det muligt at 
afsætte nye produkter til et meget stort marked. Samtidigt kan ny produkti-
on igangsættes og omstilles i en række forskellige lande hurtigt, blandt andet 
ved hjælp af underleverandører. Endelig – og mest afgørende – kan et helt 
nyt produkt i en vis periode afsættes til priser og dermed en indtjening, der 
ligger over, hvad den bliver efter nogen tid, hvor lignende produkter produ-
ceres af andre med hårdere konkurrence til følge. 

Det er medvirkende til, at private virksomheder i stigende grad investerer 
i F&U. Også for et land er det som udgangspunkt en velstandsfordel med et 
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højt niveau for innovation og F&U4 sammenlignet med andre, idet det sam-
tidigt er nødvendigt med en løbende fornyelse og omstillingsevne i virksom-
hederne, så der ikke opstår afhængighed af få produkter eller tidligere inno-
vationer.  

Niveauet af innovation og F&U i et land som helhed er først og fremmest 
bestemt af antallet og kvaliteten af højtuddannet personale med forudsæt-
ninger for at udføre disse opgaver. Derfor er det ikke givet, at der opnås stør-
re velstand ved, at det offentlige alene øger efterspørgslen efter F&U ved at 
udbygge den offentlige forskning eller ved direkte støtte til private virksom-
heder.  

Med et begrænset udbud af forskere og højtuddannede medfører støtten 
primært en omfordeling af det arbejde, som disse udfører. Det afgørende er 
ikke ressourceforbruget på F&U, men om afkastet står mål med den indtje-
ning, som højtuddannet og specialiseret personale alternativt kan skabe ved 
at medvirke i andre dele af produktionen.  

Eksempelvis ville ekstraordinært store skattefradrag til private virksomhe-
ders F&U, ud over at det derved bliver afgørende hvilke aktiviteter virksom-
heden registrerer som F&U, medføre et skift i virksomhedernes brug af højt-
uddannede medarbejdere til projekter, som privatøkonomisk er mindre ren-
table og heller ikke nødvendigvis er mere værdifulde i samfundsøkonomisk 
sammenhæng. 

F&U har under alle omstændigheder egenskaber, som gør, at det sam-
fundsmæssige afkast af investeringerne ofte er højere end afkastet for den 
enkelte private virksomhed. Det er begrundelsen for den store forskningsind-
sats i offentlige institutioner, som også private virksomheder nyder gavn af. 
Det er imidlertid ikke oplagt, at disse såkaldte eksternaliteter ved forskningen 
er stigende. Der synes først og fremmest netop i kraft af IT og globaliserin-
gen at være sket en stigning i det privatøkonomiske afkast for de enkelte 
virksomheder ved at investere i F&U. Det gælder formentlig især anvendel-
sesorienteret F&U, da IT og globaliseringen øger muligheden for at trække 
på grundforskning udført af andre. Egen F&U er ofte en betingelse for at 
kunne indgå i samarbejde om denne vidensudveksling. 

Afgørende udfordringer for den offentlige sektor er på disse områder at 
understøtte: 
 
• En høj samlet kapacitet til F&U ved at sikre et højt uddannelsesniveau. 
• Udveksling af forskere, højtuddannede og studerende på tværs af lande-

grænserne. 

4 Den største fordel ved egen F&U er ikke nødvendigvis det direkte bidrag til opfindel-
ser, innovation og effektive produktionsprocesser, men betydningen for evnen til at 
samarbejde herom med andre innovative virksomheder og universiteter mv. 
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• Høj effektivitet i den offentlige forskning, uddannelse og formidling. 
• Effektivt samspil mellem offentlige forskning og private virksomheder. 
• Høj service i institutter og hjælpefunktioner, der understøtter den private 

F&U. 
 

Et tredje område, hvor IT og globalisering har medvirket til at ændre 
markedsvilkårene, er de såkaldte netværksindustrier, herunder telefoni, el, 
gas, transport, postvæsen og vandforsyning mv. Ny teknologi har muliggjort 
en adskillelse af netværk og produktion og sammen med nye markedsformer 
åbnet op for konkurrence. Der har allerede på nogle af disse områder været 
betydelige gevinster for forbrugere og virksomheder i form af lavere priser 
samt flere og bedre produkter. Det skal løbende overvejes, i hvilket omfang 
ny teknologi øger mulighederne for at indføre eller skærpe konkurrencen. 
 
Anvendelsen af informationsteknologi 
I forhold til anvendelsen af den grundlæggende informationsteknologi er der 
tre store udfordringer for den offentlige sektor og tilrettelæggelsen af regule-
ring og investeringer. 

Den ene er at medvirke til at sikre grundlaget for fysiske investeringer i 
kabler, netværk og effektiv anvendelse af computere og Internet. Det kræver 
ikke som udgangspunkt, at der foretages store offentlige investeringer, men 
at der sikres en regulering, så der ikke er barrierer for private investorer, og 
samtidigt er en bred adgang til teknologien, herunder i alle dele af landet. 
Det sker mest effektivt, hvis der er forskellige private udbydere af delvist 
overlappende teknologier, som konkurrerer med hinanden. 

Den anden store udfordring er at udvikle uddannelsessystemet, så alle 
borgere kan opnå forudsætninger for at bruge informationsteknologi.  

Den tredje udfordring er at anvende informationsteknologien til at øge 
effektiviteten i den offentlige sektor selv, dvs. i forbindelse med både admini-
stration, kommunikation med brugere og bedre arbejdstilrettelæggelse. Sam-
tidigt må kontakten mellem brugerne og offentlige institutioner i en for-
mentlig lang årrække også indrettes efter, at det ikke er alle, der kan eller 
ønsker at bruge informationsteknologi til så mange formål. 
 På de fleste mål er anvendelsen af IT-produkter i Danmark, som i de 
øvrige nordiske lande og USA, mere udbredt end i de fleste andre lande, jf. 
kapitel 6. Der er dog næppe tvivl om, at der indtil nu kun er sikret en be-
grænset del af de langsigtede gevinsterne ved anvendelse af denne teknologi. 
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2.2.2.2.    Udfordringerne for den mUdfordringerne for den mUdfordringerne for den mUdfordringerne for den ma-a-a-a-
kroøkonomiske politikkroøkonomiske politikkroøkonomiske politikkroøkonomiske politik        

    
2.1.2.1.2.1.2.1.    Indledning Indledning Indledning Indledning     
Den økonomiske vækst nærmede sig igen 3 pct. i 2000 efter afdæmpningen i 
1999. Frem til udgangen af 2000 var der derfor fortsat et betydeligt efter-
spørgselspres i dansk økonomi. I forhold til perioden 1993-98 er sammen-
sætningen af væksten de seneste to år imidlertid ændret. Udviklingen i det 
private forbrug er dæmpet betydeligt, mens eksporten er vokset meget kraf-
tigt. Den bløde landing af dansk økonomi, som var målet med Pinsepakken, 
er derfor realiseret, i den forstand at sammensætningen af væksten understøt-
ter en mere sund udvikling i de overordnede makroøkonomiske balancer.  

Det generelt høje efterspørgselspres betyder imidlertid, at presset på pro-
duktionskapaciteten er højt, og at lønningerne fortsat stiger hurtigere end i 
udlandet. Det skyldes især en betydelig meraktivitet i bygge- og anlægssekto-
ren som følge af orkanen i december 1999 og den kraftige vækst i udlandets 
efterspørgsel, som har øget kapacitetsudnyttelsen i fremstillingserhvervene. 
Uden den afdæmpende virkning fra Pinsepakken ville aktivitetsvirkningerne 
med stor sikkerhed have givet anledning til en overophedning af økonomien. 

Aktuelt er der ikke større balanceproblemer i dansk økonomi. Betalings-
balancen og den offentlige saldo er i overskud. Ledigheden er lav, og inflati-
onen er aftaget og ligger nu på niveau med prisstigningen i euroområdet. 
Der er heller ikke udsigt til en kraftig tilpasning i boligpriserne. 

I de kommende år vil vækstpotentialet i den indenlandske økonomi være 
begrænset. Det skyldes primært den lave ledighed, og at den demografiske 
udvikling trækker i retning af færre personer i den erhvervsaktive alder. Sam-
tidig indebærer overenskomsterne i både den private og den offentlige sektor, 
at arbejdstiden reduceres i de kommende år. 

Det beskedne vækstpotentiale betyder, at en større stigning i den samlede 
efterspørgsel efter danske varer ville medføre højere priser og lavere markeds-
andel på eksportmarkederne. Aktiviteten i dansk økonomi vil derfor i mindre 
grad påvirkes af en fortsat kraftig vækst i udlandet. 

Det seneste halve år har der været tegn på lavere vækst i udlandet med 
udgangspunkt i en foreløbig ret kraftig afdæmpning af den amerikanske 
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økonomi, om end varigheden og dybden heraf på nuværende tidspunkt er 
vanskelig at vurdere. De europæiske lande vil blive berørt heraf, men er min-
dre sårbare i kraft af en bedre balance i økonomierne og den fælles pengepoli-
tik i eurosamarbejdet. Samtidig smitter lavere rente i USA af på Europa.

Som udgangspunkt vil en mindre afdæmpning af den internationale 
vækst bidrage til at lette efterspørgselspresset i dansk økonomi. Ved en større 
svækkelse af også de europæiske konjunkturer vil væksten endvidere dæmpes 
i Danmark. En pengepolitisk reaktion i euroområdet vil imidlertid også være 
tilpasset den danske situation, da dansk økonomi i øjeblikket er i tæt fase 
med euroområdet. 

Med fastholdelse af et overskud på den offentlige sektors saldo på 2-3 pct. 
afvikles den offentlige gæld i et tempo, som sikrer finanspolitikkens langsig-
tede holdbarhed. Finanspolitikken er overordnet tilrettelagt, så overskuddet 
på de offentlige finanser sikrer en passende nedbringelse af den offentlige 
gæld og derigennem en finansiering af det demografisk betingede udgiftspres. 
Der er derfor ikke plads til en permanent lempelse af finanspolitikken. Hvis 
Danmark skulle komme ud af fase med euroområdet, vil der imidlertid med 
den nuværende finanspolitiske stramhedsgrad være et råderum til at lade de 
automatiske stabilisatorer virke i en nedgangskonjunktur.  

Finanspolitikken er samtidig tilrettelagt, så inflationen er stabil og i takt 
med euroområdet. Det er nødvendigt for at sikre råderum til brug af aktiv 
finanspolitik, hvis der skulle indtræffe en længerevarende lavkonjunktur, 
hvor pengepolitikken i euroområdet ikke passer til den danske konjunktursi-
tuation. 

I afsnit 2.2 gøres status over den økonomiske udvikling. Afsnit 2.3 om-
handler udviklingen i opsparing, forbrug og investeringer, og i afsnit 2.4 
diskuteres kapacitetssituationen i dansk økonomi. Udviklingen i eksport-
markedsandelene og de internationale vækstudsigter behandles i afsnit 2.5 og 
2.6, og der rundes af med en diskussion af finanspolitikken i afsnit 2.7. 
 
2.2.2.2.2.2.2.2.    VækstsammensætningVækstsammensætningVækstsammensætningVækstsammensætning    
De seneste to år har det private forbrug stort set været uændret, efter i gen-
nemsnit at være vokset med 2¾ pct. om året i perioden 1993-98. Afdæmp-
ningen følger blandt andet af Pinsepakken i 1998, som både tog sigte mod 
den umiddelbare ophedning af dansk økonomi og samtidig indeholdt mere 
langsigtede skattemæssige strukturforbedringer. 

Medvirkende til det lave privatforbrug har også været højere energipriser 
og en lav kurs på euroen – og dermed også kronen – over for dollaren. Det 
har øget forbrugerpriserne i 2000 og ført til en yderligere afdæmpning af de 
reale disponible indkomster ud over virkningerne af Pinsepakken.  
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Et lidt højere renteniveau i forbindelse med forbedrede internationale 
konjunkturer har også dæmpet forbruget og – isoleret set – investeringerne.  
Et højt kapacitetspres i fremstillingserhvervene har imidlertid givet anledning 
til en kraftig forøgelse af maskininvesteringerne i 2000. Samtidig er omfat-
tende reparationsarbejde efter orkanen i december 1999 blevet registreret 
som en betydelig vækst i boliginvesteringerne i nationalregnskabet. 

Reparationerne skal ses som en midlertidig vækstimpuls, der ikke afspejler 
det underliggende indenlandske efterspørgselspres. Ses der bort fra virknin-
gerne af orkanen, er den indenlandske efterspørgsel i gennemsnit steget med 
ca. 1 pct. om året de seneste to år, hvilket er væsentligt mindre end i perio-
den fra 1993 til 1998, jf. tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1. Tilgang og anvendelser.  
 Gnst. 

71-00 
Gnst. 
93-98 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 ------------------------- Realvækst i pct. ------------------------- 
Tilgang:      
- BNP.................................. 1,9 2,7 2,1 2,9 1,8 1,7 
- Import .............................. 3,8 6,2 2,2 10,2 4,7 3,9 
Anvendelser:       
- Indenlandsk efterspørgsel .. 1,7 3,7 -0,6 2,8 1,2 1,5 
  - Privat forbrug.................. 1,4 2,8 0,5 -0,3 1,3 2,0 
  - Erhvervsinvesteringer ...... 3,8 6,2 1,6 11,8 2,1 2,0 
  - Boliginvesteringer ........... -0,4 6,8 2,0 10,5 -12,0 -4,0 
- Eksport ............................. 4,6 3,2 9,7 9,8 5,8 4,2 
Tilgang/anvendelser i alt ....... 2,3 3,6 2,1 4,8 2,5 2,3 

 

Kilde: ADAM’s databank, Økonomiministeriet, Økonomisk Oversigt, december 20001 
og egne beregninger. 

   
Pinsepakken og den højere udlandsvækst har medført et betydeligt skift 

på anvendelsessiden fra indenlandsk til udenlandsk trukket efterspørgsel. 
Væksten i maskininvesteringerne kan således primært henføres til kapacitets-
presset som følge af en kraftig stigning i eksporten. Samlet set er efterspørg-
selspresset kun aftaget marginalt i de sidste to år. 

Det indenlandske kapacitetspres har medvirket til, at eksport- og investe-
ringsaktiviteten i vidt omfang er blevet modsvaret af en øget import. De 
seneste to år har den gennemsnitlige årlige vækst i importen derfor været 

1 Skøn for 2001 og 2002 er baseret på Økonomisk Oversigt, december 2000. I forhold 
hertil er der indarbejdet en række tekniske korrektioner på baggrund af nationalregnska-
bet for 2000 og den seneste udvikling i betalingsbalancen og ledigheden. En revideret 
konjunkturprognose frem til 2002 foreligger med Økonomisk Oversigt, maj 2001. 
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uændret i forhold til perioden 1993-98, selv om importtrækket fra forbruget 
er reduceret markant. 
 Væksten i BNP er ligeledes på højde med perioden 1993-98 og dermed et 
godt stykke over den historiske vækst siden 1970. Men størrelsen og sam-
mensætningen af væksten er nu i bedre overensstemmelse med vækstpotenti-
alet og en sund udvikling i balancerne.  

Sammensætningen af væksten i den indenlandske efterspørgsel kan ænd-
res i forbindelse med en normalisering af den relativt høje vækst i investerin-
gerne og den lave vækst i det private forbrug. Men der er ikke umiddelbart 
udsigt til en kraftigere afdæmpning af den indenlandske efterspørgsel som 
følge af et fald i boligpriserne.  

Lidt lavere vækstudsigter for udlandet tyder på en afdæmpning af det 
udenlandske efterspørgselspres. Det vil bidrage til en normalisering af inve-
steringerne og mindske den kraftige vækst i eksporten de seneste år, jf. figur 
2.1a. Det vil i givet fald ske på et tidspunkt med høj kapacitetsudnyttelse og 
forholdsvis positive forventninger i virksomhederne, jf. figur 2.1b.  

 
Figur 2.1a. Omsætning i industrien. Figur 2.1b. Konjunkturindikatorer. 
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Anm.: I figur 2.1a er angivet industri ekskl. skibsværfter, 3-måneders glidende gennem-
snit. Værdiindeksene er deflateret med prisindeks for industriens samlede omsæt-
ning. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Selv om det efterspørgselsbetingede inflationspres ventes at være aftagen-

de, betyder den lave ledighed og høje udnyttelse af kapaciteten i bygge/anlæg 
og fremstillingserhvervene, at arbejdsmarkedet kan komme under et betyde-
ligt pres, hvis efterspørgslen mod forventning tager til igen. 
 
2.3.2.3.2.3.2.3.    Opsparing, forbrug og investeringerOpsparing, forbrug og investeringerOpsparing, forbrug og investeringerOpsparing, forbrug og investeringer    
I perioden 1993-98 er den private sektors bruttoopsparing faldet væsentligt 
mindre end under den forrige højkonjunktur i midten af 1980’erne, jf. figur 
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2.2a. De private investeringer er vokset betydeligt, men den private finansiel-
le opsparing i pct. af BNP har i perioden siden 1998 ligget på et niveau, der 
er godt 3 pct.enheder højere end i 2. halvdel af 1980’erne. Det betyder, at 
der ikke er opbygget ubalancer i opsparing og investeringer i den indenland-
ske økonomi. Der er derfor ikke umiddelbart risiko for store korrektioner, 
som kunne ændre vækstbilledet markant. 

Udviklingen bekræfter, at lavere inflation og de opsparingsfremmende 
elementer i de seneste 15 års skattereformer har øget den underliggende fi-
nansielle opsparing i den private sektor. Renset for konjunkturbevægelser 
ligger den private finansielle opsparing i pct. af BNP således knap 3 
pct.enheder højere end i midten af 1980’erne, jf. figur 2.2b.  

I FR98/99 blev det skønnet, at reduktionen af rentefradragets skatteværdi 
siden 1986 isoleret set kan medføre en permanent stigning i den private sek-
tors finansielle opsparing på godt 1½ pct. af BNP. Udviklingen i den kon-
junkturrensede finansielle opsparing tyder på et bidrag fra lavere inflation – 
og dermed højere realrente efter skat – af nogenlunde samme størrelsesorden.  
 
Figur 2.2a. Private investeringer og brut-
toopsparing. 

Figur 2.2b. Finansiel opsparing. 
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Anm.: Den konjunkturrensede finansielle opsparing angiver den langsigtede tendens i 
den private finansielle opsparing korrigeret for betydningen af kortsigtede ud-
sving i BNP-væksten. 

Kilde: ADAM’s databank, Økonomiministeriet, Økonomisk Oversigt, december 2000 og 
egne beregninger. 

 
Fra 1993 til 2000 er de offentlige finanser forbedret med godt 5½ pct. af 

BNP. Det betyder, at den offentlige sektors saldo har et overskud på 2-3 pct. 
af BNP, som er foreneligt med en holdbar udvikling i den offentlige gæld, jf. 
kapitel 7.  

Forbedringen af de offentlige finanser kan isoleret set have en dæmpende 
virkning på den private opsparing, i det omfang nedbringelsen af den offent-
lige gæld har skabt større sikkerhed om det fremtidige niveau for skatter og 
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offentlige ydelser. Samlet set har forøgelsen af opsparingsincitamenterne og 
konsolideringen af den offentlige sektors saldo imidlertid medført, at der 
siden slutningen af 1980’erne er sket en klar stigning i den samlede inden-
landske finansielle opsparing. I perioden 1991-2000 er betalingsbalancen  
forbedret med 4½ pct.enheder af BNP i forhold til perioden 1975-90.  

Der har været overskud på betalingsbalancens løbende poster i hele perio-
den 1993-2000 med undtagelse af 1998. I 1998 blev betalingsbalancen 
svækket betydeligt, blandt andet som følge af en række specielle – og midler-
tidige – forhold, herunder konflikten på arbejdsmarkedet.  

Med en fastholdelse af den nuværende finanspolitiske linie, herunder spe-
cielt overskuddet på den offentlige sektors saldo, vurderes overskuddet på 
betalingsbalancen at kunne udgøre 2-3 pct. af BNP på mellemfristet sigt. 
Der vil dermed fortsat ske en reduktion af gælden til udlandet, hvilket i kraft 
af faldende nettorenteudgifter gradvist øger de langsigtede forbrugsmulighe-
der. 
 
Indkomster, forbrug og opsparing 
De seneste to år er de disponible realindkomster i den private sektor vokset 
moderat. Det dækker over en kraftig vækst i selskabssektorens indkomster og 
en svag vækst i husholdningernes disponible indkomster, jf. figur 2.3a. Den 
lave vækst i det private forbrug skal specielt ses i forhold til faldet i hushold-
ningernes reale disponible indkomster, der blandt andet følger af Pinsepak-
kens afgiftsforhøjelser og de kraftige energiprisstigninger.  
 
Figur 2.3a. Private disp. realindkomster. Figur 2.3b. Nyregistrering af personbiler. 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Økonomiministeriet, Økonomisk Over-
sigt, december 2000 og egne beregninger. 

 
Den lavere indkomstvækst og stigningen i energipriserne har fortrinsvis 

givet sig udslag i en kraftig nedgang i husholdningernes bilkøb, jf. figur 2.3b. 
Den lave forbrugsvækst modsvares således især af et markant lavere bil-
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forbrug. Ekskl. bilforbruget er det private forbrug vokset med ca. 1¼ pct. i 
1999 og 2000, svarende til den gennemsnitlige stigningstakt i perioden 
1970-98. 

Selv om det nuværende lave bilkøb kan være et midlertidigt fænomen ef-
ter en periode, hvor en stor del af bilparken er udskiftet, vil et lidt højere 
renteniveau i pengeinstitutterne og reduktionen af skatteværdien af rentefra-
draget i forbindelse med Pinsepakken formentlig fortsat dæmpe bilef-
terspørgslen og det private forbrug. 

Det lave bilkøb har fortrinsvis medført et fald i de offentlige indtægter, 
mens virkningerne på beskæftigelsen og dermed flaskehalssituationen på 
arbejdsmarkedet er ret begrænsede. Det skyldes dels de relativt høje afgifter 
på biler, dels et højt importindhold i bilkøbet i forhold til det øvrige forbrug, 
jf. boks 2.1. Et fortsat lavt bilforbrug ændrer derfor ikke på udsigterne til en 
stabil indenlandsk vækst og giver isoleret set ikke anledning til en revurde-
ring af stramhedsgraden af den økonomiske politik.  

 
Boks 2.1. Virkninger af ændringer i det private forbrug. 
Et relativt højt importindhold i bilforbruget betyder, at kun to tredjedele af en ændring 
i bilforbruget slår ud i BNP, jf. tabel a. Heraf går ligeledes to tredjedele til indirekte 
afgifter. BFI ændres derfor kun med en femtedel af ændringen i bilforbruget. I forhold 
til en tilsvarende proportional beløbsændring af det samlede forbrug er virkningen på 
BFI kun en tredjedel så stor ved en ændring i bilforbruget alene, og virkningen på be-
skæftigelsen er mindre end halvt så stor. 

Tabel a. Virkning på BNP mv. af ændringer i det private forbrug. 
 BNP BFI Indirekte 

skatter 
Import Beskæftige

lse
1) 

 --------------------------- Pct. ------------------------ Personer 
Samlet privat forbrug........ 80 60 20 20 1,4 
Bilforbrug......................... 66 20 46 34 0,6 
 

1) Beskæftigelsesindhold angiver antal beskæftigede pr. mio.kr. forbrug i 1996-
priser. Beskæftigelsestallet er inklusiv selvstændige. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Nedgangen i bilforbruget siden 1998 har derfor en relativt mindre virkning på den reale 
del af økonomien. Havde bilforbruget været uændret i forhold til 1998 – svarende til en 
forøgelse af forbrugskvoten med ½ pct.enhed i 1999 og 2½ pct.enhed i 2000 – var det 
samlede private forbrug vokset med knap 1¼ pct. i de to år. Det ville isoleret set have 
øget væksten i BNP med ½ pct.enhed og i BFI med 0,1-¼ pct.enhed årligt. 

 
Der er sædvanligvis en tæt sammenhæng mellem udviklingen i forbrugs-

kvoten og forholdet mellem formue og indkomst i den private sektor. De 
seneste to år har forholdet mellem forbruget og den samlede private sektors 
disponible indkomster imidlertid ikke fulgt stigningen i formuekvoten, jf. 
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figur 2.4a. til trods for en stigning i forbrugertilliden efter det kraftige fald 
omkring vedtagelsen af Pinsepakken, jf. figur 2.4b.  

 
Figur 2.4a. Forbrugs- og formuekvoter. Figur 2.4b. Forbrugertillid. 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Økonomiministeriet, Økonomisk Over-
sigt, december 2000 og egne beregninger. 

 
Det skyldes formentlig primært den meget afdæmpede udvikling i hus-

holdningernes indkomster, jf. tabel 2.2. Samtidig slår stigende restindkom-
ster kun i begrænset omfang ud i øget forbrug på kort sigt, og desuden ligger 
en del af stigningen i den private sektors disponible realindkomster de sene-
ste år i sektoren for udvinding af olie og naturgas, hvoraf en stor del er uden-
landsk ejet. Den kraftige stigning i selskabernes indkomster i 1999 og 2000 
skyldes særskilt store eksportindtægter og stigningen i oliepriserne. 

Med den betydelige afvigelse mellem udviklingen i forbrugs- og formue-
kvoterne er der ikke udsigt til en yderligere reduktion af forbrugskvoten, som 
på nuværende tidspunkt ikke er meget højere end i begyndelsen af 
1990’erne. Omvendt betyder de styrkede incitamenter til opsparing, at for-
brugskvoten næppe vil bevæge sig op på sit historiske gennemsnit. 

I procent af husholdningernes indkomst på kort sigt ligger det private 
forbrug højt, jf. tabel 2.2. Men da der er ligevægt i den samlede private fi-
nansielle opsparing, modsvares det af høje indtægter i selskaber og pensions-
sektoren, som direkte eller indirekte ejes af husholdningerne. Det er en mar-
kant anderledes udvikling end i USA, hvor en negativ opsparing i hushold-
ningerne modsvares af gældsætning for landet som helhed. 

Overordnet set vurderes forbruget derfor at være nogenlunde afbalanceret 
i forhold til den private sektors disponible indkomster. En moderat vækst i 
husholdningernes reale disponible indkomster vil hæve forbrugsvæksten i 
forhold til det nuværende meget lave niveau, og på sigt vil der formentlig 
også ske en gradvis tilpasning af forbrugskvoten i forhold til formuekvoten. 
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Tabel 2.2. Private indkomster, forbrug og finansiel opsparing.  
 Gnst. 

71-00 
Gnst. 
93-98 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 ---------------------- Realvækst i pct. --------------------
Disponible realindkomster ............ 1,7 2,1 0,6 3,4 0,9 2,3 
- heraf husholdninger .................... 1,2 1,5 -1,2 0,3 0,5 1,8 
- heraf selskaber ............................. 3,2 4,1 5,9 12,0 2,1 3,7 
Boligformue .................................. 2,3 6,1 5,9 4,4 -1,7 -1,2 
 -------------- Pct. af disponible indkomster ------------ 
Forbrug ......................................... 74,5 72,1 73,6 71,0 71,3 71,1 
- do -, husholdninger

1)

................... 100,7 102,3 105,6 105,6 106,7 106,6 
 ----------------------- Pct. af BNP ------------------------
Privat bruttoopsparing................... 17,9 19,8 17,6 19,8 19,5 19,7 
Private investeringer ...................... 18,8 17,4 18,5 20,3 20,0 19,9 
Privat finansiel opsparing .............. -1,0 2,4 -1,4 -0,5 -0,5 -0,2 
Offentlig sektors saldo................... -0,3 -1,2 3,1 2,4 2,9 2,7 
Betalingsbalance ............................ -1,3 1,2 1,6 1,9 2,3 2,4 

 

1) Husholdningernes disponible indkomst på kort sigt, dvs. ekskl. indbetalinger til 
pensionsordninger m.v. 

Kilde: ADAM’s databank, Økonomiministeriet, Økonomisk Oversigt, december 2000 og 
egne beregninger. 

 
Boligmarkedet 
Formuekvoten må forventes at aftage de kommende år i kraft af en lavere 
vækst i boligformuen. De betydelige stigninger i kontantprisen på boliger de 
seneste år ventes således at ophøre i takt med en afdæmpning af boligefter-
spørgslen, som følger af reduktionen af skatteværdien af rentefradraget, en 
mindre stigning i de lange renter og den generelt mere afdæmpede vækst i 
aktivitet og indkomster. 

Siden 1998 er nybyggeriet faldet med ca. 25 pct., jf. figur 2.5a. Det kan 
formentlig i nogen grad tilskrives fortrængning som følge af et omfattende 
reparationsarbejde efter orkanen i 1999, der hævede de samlede boliginveste-
ringer markant i 2000, jf. figur 2.5b. Men selv uden aktivitetsvirkningerne 
fra orkanen var boliginvesteringerne formentlig kun steget marginalt – og 
muligvis faldet – i nationalregnskabets opgørelse for 2000. 

Faldet i nybyggeriet tyder ikke på, at det økonomiske incitament til at 
bygge nyt er forøget, hvilket havde været tilfældet, hvis kontantpriserne på 
brugte huse var markant over omkostningerne ved nybyggeri inklusive køb af 
byggegrund. Der er derfor formentlig kun en begrænset uligevægt mellem 
prisen på boliger og byggeomkostningerne, jf. figur 2.5a.  

Både i begyndelsen af 1980’erne og i perioden 1987-93 var de kraftige 
fald i kontantpriserne udslag af rentestigninger og i mindre omfang ændrin-
ger i skattesystemet og låneregler mv. Der er ikke udsigt til kraftige rentestig-
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ninger i euroområdet, og Pinsepakkens ændringer af skattesystemet er langt 
mindre end de kombinerede effekter af skatteformen i 1987 og overgangen 
til lav inflation. Der er derfor ikke grund til at forvente en kraftig korrektion 
af kontantpriserne med de nuværende udsigter for renteniveauet og ind-
komstvæksten. 
 
Figur 2.5a. Nybyggeri og afvigelse mellem 
kontantpris og byggeomkostninger. 

Figur 2.5b. Relativ kontantpris og bolig-
investeringer. 
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Anm.: Estimationen af afvigelsen mellem kontantpris og byggeomkostninger er foreta-
get ud fra den historiske sammenhæng mellem nybyggeri og den relative kon-
tantpris. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Økonomiministeriet, Økonomisk Over-
sigt, december 2000 og egne beregninger. 

 
Når de reale kontantpriser har været hastigt stigende de seneste år, skyldes 

det i høj grad udviklingen i hovedstadsregionen, mens huspriserne i provin-
sen – specielt efter vedtagelsen af Pinsepakken – stort set har fulgt den al-
mindelige prisudvikling.  

Prisudviklingen i hovedstadsregionen – specielt i København – afspejler et 
fortsat relativt højt efterspørgselspres. De begrænsede muligheder for nybyg-
geri – som følge af regulering og mangel på byggegrunde – betyder, at tilpas-
ningen i høj grad sker over grund- og kontantpriserne, og at prisniveauet 
generelt er højt.  

Omvendt har stigningen i efterspørgslen i højere grad medført øget ny-
byggeri i provinsen, hvor grundpriserne er noget lavere. Dette mønster i 
prisudviklingen har været gældende i perioden siden 1980, hvor huspriserne 
har været mere konjunkturfølsomme i hovedstadsregionen, jf. figur 2.6a.   
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Figur 2.6a. Regionale reale kontantpriser. Figur 2.6b. Realrenten efter skat. 
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Anm.: Opgørelsen af kontantpriserne er baseret på de prioriterede værdier frem til 1984 
og de kontante værdier derefter. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Økonomiministeriet, Økonomisk Over-
sigt, december 2000 og egne beregninger. 

 
Udviklingen i kontantpriserne de seneste år viser, at Pinsepakken kun har 

dæmpet, men ikke opvejet, andre effekter, som har øget boligefterspørgslen. 
Sammen med højere renter vil reduktionen af skatteværdien af rentefradraget 
i forbindelse med Pinsepakken ikke bringe realrenten efter skat højere op end 
niveauet i første halvdel af 1990’erne, jf. figur 2.6b. Skatteværdien af rente-
fradraget er reduceret siden midten af 1980’erne, men i samme periode er 
beskatningen af ejerboliger i form af lejeværdi og ejendomsværdiskat også 
faldet, jf. figur 2.7a.  

Set i forhold til den disponible indkomst er 1.års ydelsen for førstegang-
købere stadig væsentligt lavere end i begyndelsen og midten af 1980’erne, jf. 
figur 2.7b. Det afspejler blandt andet, at de reale kontantpriser ikke er speci-
elt høje i forhold til 1970’erne, jf. figur 2.6a. I modsætning til 1970’erne kan 
der imidlertid ikke regnes med en hurtig inflationsudhulning af gælden. 
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Figur 2.7a. Boligbeskatning (lejeværdi og 
ejendomsværdiskat). 

Figur 2.7b. 1.års ydelse for boligejere i 
pct. af disponibel lønindkomst. 
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Anm.: Opgørelsen af 1.års ydelsen er påvirket af ændringer i mulighederne for realkre-
ditbelåning. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Økonomiministeriet, Økonomisk Over-
sigt, december 2000, RealDanmark og egne beregninger. 

 
En reduktion af ejendoms- eller ejendomsværdiskatten for at lette situati-

onen for førstegangskøbere ville primært blive kapitaliseret i ejendomspriser-
ne til gavn for de nuværende ejere af boligerne. Ved salg ville der i kraft af en 
lavere beskatning kunne kræves en højere pris for boligen, som ville udligne 
nedsættelsen af ejendomsskatten. For førstegangskøberne ville nettoudgiften 
derfor omtrent være uændret. 

Samtidig ville en reduktion af ejendomsværdiskatten ændre balancen i 
skattesystemet og øge det indenlandske efterspørgselspres. Det ville kræve 
modgående tilpasninger, som også ville påvirke unge førstegangskøbere, der 
ikke eller kun i mindre omfang ville nyde godt af lavere ejendomsskat. En 
reduktion af ejendomsskatterne ville derfor entydigt forværre situationen for 
førstegangskøbere. 
 
Investeringer 
De samlede investeringer er vokset i takt med BNP i de seneste år, jf. figur 2. 
8a. Særligt maskininvesteringerne er dog tiltaget markant i forhold til BNP. 
Investeringerne har således været en væsentlig drivkraft bag den kraftige 
vækst i BNP i 2000. 

Mens væksten i boliginvesteringerne i de første kvartaler af 2000 kan hen-
føres til reparationsarbejde efter orkanen i december 1999, vurderes væksten 
i maskininvesteringerne i vid udstrækning at kunne henføres til kapacitets-
problemer i de eksporterende erhverv. Ordrebeholdningen til eksportmarke-
det er således steget markant i løbet af 2000, mens ordrebeholdningen til 
hjemmemarkedet har været svagt aftagende, jf. figur 2.8b. 
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Figur 2.8a. Faste investeringer. Figur 2.8b. Ordreindgang. 
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Anm.:  I figur 2.8b. er indekstal opgjort som et glidende gennemsnit over 3 måneder af 
månedsserierne.  

Kilde: Danmarks Statistik. 
 

Det er særligt investeringer i software, der har bidraget til stigningen i ma-
skininvesteringerne, jf. figur 2.9a. Investeringsomfanget i software er mere 
end fordoblet i forhold til de samlede maskininvesteringer gennem 1990’erne  
og udgør ca. 30 pct. af maskininvesteringerne i løbende priser i 2000 mod 13 
pct. i 1990.  

Den høje investeringsvækst de senere år afspejles ligeledes i, at investerin-
gerne i den private sektor er vokset væsentligt hurtigere end brutto-
værditilvæksten i den private sektor siden 1995, jf. figur 2.9b.  

 
Figur 2.9a. Underkomponenter som andel 
af samlede maskininvesteringer. 

Figur 2.9b. Private investeringer og out-
put-gab. 
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Anm.: Investeringskvoten måles i forhold til bruttoværditilvæksten i den private sektor. 
Metoden til beregning af output-gab er beskrevet i Danmarks Statistik, Symposi-
um i anvendt statistik, Økonomisk Institut, København Universitet 2001. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
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Investeringskvoten følger i nogen grad udviklingen i output-gabet. Out-
put-gabet angiver forskellen mellem det faktiske BNP og det potentielle 
BNP, og er dermed et beregnet mål for den ledige produktionskapacitet. En 
del af samvariationen skyldes, at BNP isoleret set vil ændres i takt med inve-
steringerne. Men typisk vil virksomhederne også øge investeringerne i en 
situation, hvor kapacitetspresset er tiltagende. 

Samlet set ligger investeringsvæksten meget højt i 2000. Det vil isoleret 
dæmpe investeringsvæksten i de kommende år – særligt hvis væksten i ud-
landet aftager. 
 
2.4.2.4.2.4.2.4.    Kapacitet og pres iKapacitet og pres iKapacitet og pres iKapacitet og pres i økonomien økonomien økonomien økonomien    
 
Pres på arbejdsmarkedet 
Siden 1993 er den registrerede ledighed faldet fra 12½ til godt 5 pct. af ar-
bejdsstyrken. Uden en forbedring af strukturerne på arbejdsmarkedet havde 
reduktionen af ledigheden i væsentligt højere grad givet sig udslag i en sti-
gende lønstigningstakt. Bortset fra 1998 har lønstigningerne været forholds-
vis afdæmpede, og det tyder på et mere effektivt arbejdsmarkedet end under 
tidligere perioder med høj vækst, jf. kapitel 3. Det afspejles i et fald i det 
beregnede mål for den strukturelle ledighed, jf. figur 2.10a.  

Ledigheden er reduceret, uden at antallet af aktiverede er øget i forhold til 
arbejdsstyrken. Faldet i den registrerede ledighed afspejler derfor et reelt fald 
i de ledige ressourcer på arbejdsmarkedet. Den registrerede ledighed er imid-
lertid ikke et præcist mål for de ledige ressourcer. 
 
Figur 2.10a. Strukturledighed. Figur 2.10b. Ledighed og aktivering. 
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Anm.: Metoden til beregning af den strukturelle ledighed er beskrevet i appendiks 3.3. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.   

 
Ledigheden som opgjort i arbejdskraftundersøgelserne udgør et supple-

ment til den officielle registrerede ledighed. Opgørelsen af AKU-ledigheden 
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er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor personer uden arbejde regi-
streres som ledige, hvis de er aktivt jobsøgende. Ifølge denne opgørelse har 
ledigheden i pct. af arbejdsstyrken været noget lavere end i den officielle ar-
bejdsløshedsstatistik (CRAM), jf. figur 2.10b. Begge opgørelser ligger på det 
laveste niveau siden 1994, og der er ikke ud fra nogen af ledighedsstatistik-
kerne indikationer på et aftagende pres på arbejdsmarkedet.  

I 1998 var en stigende lønstigningstakt tegn på få ledige arbejdskraftres-
sourcer og en produktionskapacitet presset til sit yderste. Blandt andet som 
følge af Pinsepakken blev den økonomiske aktivitet dæmpet, og fra 1998 til 
2000 er lønstigningstakterne på DA-området faldet fra 4¾ pct. til 3¾ pct., 
jf. figur 2.11a.  

Høje lønstigninger inden for bygge- og anlægsvirksomhed tyder på et 
fortsat betydeligt pres inden for byggeriet efter orkanen i 1999, jf. figur 
2.11b. I kraft af den midlertidige karakter af orkanens aktivitetsvirkninger 
må lønstigningstakten i byggeriet forventes at falde i 2001. Det generelt høje 
niveau for indikatoren for arbejdskraftmangel tyder imidlertid på, at der 
fortsat vil være et betydeligt pres inden for erhvervet. En yderligere vækst i 
byggesektoren rummer derfor risiko for at lede til et mere generelt inflations-
pres. 
 
Figur 2.11a. Private og offentlige lønstig-
ningstakter. 

Figur 2.11b. Lønstigningstakt og kapaci-
tetspres i bygge/anlæg. 
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Anm.: Lønbegreberne for den offentlige og private sektor er ikke fuldt sammenlignelige. 
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

På det private arbejdsmarked sker hovedparten af løndannelsen lokalt. 
Det helt aktuelle pres på arbejdsmarkedet kan derfor i større grad afspejle sig 
i de opgjorte lønstigningstakter, selv om der er aftalt flerårige centrale over-
enskomster. Gennem 1998 var der således en tiltagende afvigelse mellem de 
indeholdte lønstigningstakter i de centrale overenskomster og den faktiske 
lønstigningstakt. Det billede ændrede sig i 1999, hvor der skete en indsnæv-
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ring af forskellen i takt med en mere afdæmpet indenlandsk vækst, jf. boks 
2.2. 
  
Boks 2.2. Overenskomstbaserede forløb for lønudviklingen. 
På baggrund af de centrale overenskomster på DA-området og for staten og kommuner-
ne er der beregnet mulige forløb for lønudviklingen i den private og offentlige sektor.  
Da en væsentlig del af løndannelsen sker lokalt på det private arbejdsmarked, kan forskel-
len mellem de faktiske stigningstakter og det overenskomstbaserede forløb anvendes som 
en grov indikator for lønglidningen i forbindelse med de lokale aftaler.  

Samlet vurderes overenskomsterne på DA-området at indebære stigninger i de samlede 
lønomkostninger på ca. 3½ pct. om året i perioden 2000-2003.  Satsstigningerne vejer 
klart tungest gennem hele overenskomstperioden, men der er i forskellige perioder også 
betydelige bidrag fra øgede pensionsbidrag og ekstra feriefridage, jf. figur a. De faktiske 
lønstigningstakter, som opgjort i DA’s KonjunkturStatistik for DA-området, har ligget 
lidt over det overenskomstbaserede forløb i den forløbne del af overenskomstperioden. 

Figur a. DA/LO-området. Figur b. Offentlig sektor. 
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Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

I den offentlige sektor er det mulige forløb beregnet på baggrund af budgetvirkningerne 
af overenskomsterne. Der er senest indgåede 3-årige overenskomster i staten og kommu-
nerne i 1999. Den faktiske lønstigningstakt – som opgjort på baggrund af Danmarks 
Statistiks summariske lønindeks for staten og kommunerne – har specielt i 1998 ligget et 
stykke over det overenskomstbaserede forløb, jf. figur b. Det kan fortrinsvis henføres til 
udviklingen i kommunerne, mens der på statens områder har været bedre overensstem-
melse mellem den faktiske og den beregnede lønudvikling. Der skal imidlertid tages 
forbehold for, at den opgjorte lønstigningstakt er påvirket af diverse sammensætningsef-
fekter, og derfor kun i begrænset omfang er egnet til en sammenligning med de beregne-
de forløb. 

 
I kraft af den lave ledighed vil udviklingen i beskæftigelsen fremover pri-

mært være begrænset af udviklingen i arbejdsstyrken. Siden 1993 er arbejds-
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styrken faldet med ca. 40.000 personer2. Faldet i arbejdsstyrken er sket i peri-
oden frem til 1996, mens der har været en stigning på godt 20.000 personer i 
perioden 1997-2000. 

 
Prisudviklingen 
Den underliggende inflation3 aftog markant igennem 2000, men er siden 
tiltaget igen, jf. figur 2.12a.  
 
Figur 2.12a. Forbrugerprisinflation og 
underliggende inflation. 

Figur 2.12b. Prisudvikling på brændsel og 
råolie. 
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Anm.: Særligt i 2000, hvor energiprisstigningerne er steget markant er der forhold, der 
peger på, at korrektionen for indirekte effekter af energiprisstigninger kan være 
for kraftig. Det gælder, hvis producenterne ikke anser stigningen for varig og 
dermed ikke fuldt ud overvælter den i priserne på andre produkter. Figur 2.12a 
viser derfor udviklingen i den underliggende inflation både med og uden denne 
korrektion.  

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Mens forbrugerprisstigningerne frem til 1999 overvejende var inden-
landsk bestemt, kan inflationen i 2000 på 3,0 pct. i vid udstrækning henføres 
til udefrakommende faktorer i form af kraftige stigninger i energipriserne, jf. 
figur 2.12b, og et fald i den effektive kronekurs, der har forøget priserne på 
importerede varer, jf. figur 2.13a. 

2 Det er 30.000 flere end det skøn, der lå til grund for FR2000. Forskellen skyldes pri-
mært en reduktion af beskæftigelsesvæksten i nationalregnskabet, jf. appendiks 2.1. 
3 Den underliggende inflation fremkommer ved at rense effekterne i nettoprisindekset 
for bidrag fra energi, øvrige importvarer, udgifter til bolig samt udgifter til offentlige 
ydelser. Omlægningen af nettoprisindekset pr. 1. januar 2001 betyder, at vægtene for og 
indholdet i de underindeks, som trækkes ud af nettoprisindekset, er ændret. Der er der-
for ikke fuld sammenlignelighed mellem den underliggende inflationstakt før og efter 
december 2000.  
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De seneste måneder er inflationen aftaget væsentligt og lå i marts 2001 på 
2,3 pct. Faldet i inflationstakten er helt som ventet og skyldes især, at effek-
ten af de udefrakommende faktorer gradvist er blevet udfaset. 
 
Figur 2.13a. Effektiv kronekurs og impor-
teret inflation. 

Figur 2.13b. Forskel mellem inflation i 
Danmark og eurolandene. 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Forskellen mellem inflationen i Danmark og eurolandene er aftaget kraf-
tigt siden midten af 2000, og inflationen i Danmark har i de seneste måne-
der ligget under inflationen i eurolandene, jf. figur 2.13b. 

Indsnævringen afspejler delvist, at Danmark er kommet i fase med euro-
landene i 2000 efter i en periode at have ligget foran de øvrige lande i kon-
junkturforløbet. Kerneinflationen – som måler stigningstakten i HICP-
indekset ekskl. uforarbejdede fødevarer og energi – er dog stadigt højere i 
Danmark end i eurolandene, jf. figur 2.14a.  

 
Figur 2.14a. Forskel mellem kerneinflati-
on i Danmark og eurolandene. 

Figur 2.14b. Årsstigningstakter på brænd-
sel i Danmark og eurolandene. 
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Kilde: Eurostat. 
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Den højere inflationstakt i eurolandene i forhold til Danmark skyldes 
derfor primært, at energiprisstigningerne har været markant højere i eurolan-
dene i forhold til Danmark i slutningen af 2000, jf. figur 2.14b. 

Forskellen skal ses i lyset af, at energiprisstigningerne var en del kraftigere 
i 1999 i Danmark som følge af indførelsen af de grønne afgifter i forbindelse 
med Pinsepakken. Den langt kraftigere stigning i 1999 i Danmark har derfor 
isoleret set dæmpet de årsstigningstakter, der er opgjort gennem 2000.  

 
2.5.2.5.2.5.2.5.    Eksportmarkedsandele og lønomkostningerEksportmarkedsandele og lønomkostningerEksportmarkedsandele og lønomkostningerEksportmarkedsandele og lønomkostninger    
Dansk eksport er de seneste to år vokset særdeles kraftigt. Det skyldes både 
en højere vækst i udlandet og en afdæmpning af det indenlandske efterspørg-
selspres, som har frigjort produktionskapacitet i erhvervene. Særligt energi-
eksporten, turistindtægterne og den øvrige tjenesteeksport er vokset, men 
også væksten i industrieksporten har været meget høj, jf. tabel 2.3. Efter en så 
kraftig vækst i 1999 og 2000 er en betydelig vækstafdæmpning af eksporten 
forventelig. 
 
Tabel 2.3. Eksportvækst. 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
 ----------------------- Realvækst i pct. ------------------------ 
Samlet eksport........................ -1,5 7,0 2,9 4,3 4,1 2,4 9,7 9,8 
- Turistindtægter.................... -17,2 2,6 -8,5 -5,3 3,4 2,9 14,5 23,3 
- Øvrig tjenesteeksport ........... 1,3 -3,1 6,7 16,3 -3,5 6,2 19,7 12,1 
- Vareeksport.......................... -0,3 9,3 3,2 2,8 5,8 1,6 7,4 8,3 
   - Landbrug .......................... 12,0 3,6 -3,1 -0,6 6,0 2,0 1,7 3,9 
   - Industri............................. -3,5 12,0 5,9 2,9 6,6 1,8 9,2 8,8 
   - Energi ............................... 5,9 7,4 -2,6 24,2 -0,9 -3,2 17,2 25,2 
      - Ekskl. skibe, fly m.v. ...... -3,3 11,1 6,9 3,0 6,6 2,4 8,7 10,4 
   - Anden vareeksport ............ -11,1 6,3 2,3 2,6 0,8 0,7 2,4 5,9 
Markedsvækst, industri .......... -3,4 12,3 9,5 6,2 8,8 9,8 4,3 11,4 
Markedsandele, industri ......... -0,1 -0,3 -3,6 -3,3 -2,2 -6,0 4,9 -2,6 

 

Kilde: ADAM’s databank, OECD, Economic Outlook 68, 2000 og egne beregninger. 
 

Både i værdier og mængder har dansk industri tabt markedsandele de sid-
ste år, bortset fra i 1999. Det afspejler fortrinsvis forskelle i konjunkturbevæ-
gelserne mellem Danmark og udlandet. Cirka to tredjedele af faldet i mar-
kedsandelene i perioden 1994-99 skønnes at kunne henføres til omsvinget i 
kapacitetspresset i industrien siden perioden med stor ledig kapacitet i be-
gyndelsen af 1990’erne, jf. FR2000.  

Kapacitetsudnyttelsen i industrien steg fra 1993 til 1998 i takt med et 
stort indenlandsk efterspørgselspres, jf. figur 2.15a. I samme periode faldt 
industriens mængdemæssige eksportmarkedsandele med 15-20 pct., jf. figur 
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2.15b. Kapacitetspresset medførte stigende eksportpriser, som mindskede 
udlandets efterspørgsel efter danske industrivarer. Samtidig påvirkede kapaci-
tetspresset også direkte den mængdemæssige afsætning.  

Efter konflikten på arbejdsmarkedet og vedtagelsen af Pinsepakken i 1998 
faldt kapacitetsudnyttelsen, og virksomhederne øgede afsætningen til eks-
portmarkederne og vandt igen markedsandele. Væksten i udlandet har imid-
lertid været så kraftig, at industrien – på trods af en betydelig stigning i kapa-
citetsudnyttelsen – har tabt markedsandele i 2000. 

 
Figur 2.15a. Kapacitetsudnyttelse. Figur 2.15b. Markedsandele. 
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Anm.: Industrieksporten er baseret på udenrigshandelsstatistikken. Tallene afviger der-
for fra tabel 2.3, som er baseret på ADAM’s databank. Eksportmarkedsvæksten er 
beregnet ved at sammenveje importvæksten på de danske eksportmarkeder med 
industrieksportvægte.  

Kilde: Danmarks Statistik, OECD, Economic Outlook 68, 2000 og egne beregninger. 
 

Udviklingen i industriens markedsandele er således i høj grad knyttet til 
omfanget af ledig kapacitet i erhvervet. Stigningen i markedsandelene fra 
1988 til 1992 er i lige så høj grad et udtryk for en kraftig afdæmpning af det 
indenlandske efterspørgselspres, som faldet fra 1993 til 2000 er et udtryk for 
et højt kapacitetspres fra den indenlandske efterspørgsel. Udviklingen siden 
1993 kan således i stort omfang opfattes som en normalisering af industriens 
eksportmarkedsandele. 
 Lønomkostningerne i industrien er vokset kraftigere end i udlandet i pe-
rioden 1993-2000. Fra 1993 til 2000 er lønomkostningerne pr. time opgjort 
i fælles valuta således steget med knap 34 pct. i Danmark mod 28 pct. i ud-
landet. Dermed ligger lønomkostningerne for industriarbejdere godt 1 pct. 
over gennemsnittet for samhandelslandene, hvor de i 1993 lå knap 3¼ pct. 
under gennemsnittet, jf. tabel 2.4. En mindre spredning mellem lønningerne 
for arbejdere og funktionærer i Danmark i forhold til samhandelspartnerne 
trækker i retning af, at de danske samlede lønomkostninger kan være lidt 
mindre end opgjort i tabel 2.4, som kun omfatter arbejdere. 
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Tabel 2.4. Samlede lønomkostninger for industriarbejdere, kr. pr. time. 
 1993   1997   2000  
1 Tyskland ............. 159 1 Tyskland ............ 177 1 Tyskland ........... 186 
2 Schweiz ............... 147 2 Schweiz .............. 160 2 Japan ................. 180 
3 Belgien ................ 139 3 Norge................. 157 3 Norge ................ 180 
4 Norge .................. 131 4 Belgien ............... 151 4 Schweiz ............. 174 
5 Østrig.................. 131 5 Sverige ............... 147 5 Danmark .......... 166 
6 Holland............... 130 6 Danmark............ 146 6 Belgien .............. 164 
7 Japan ................... 125 7 Østrig................. 145 7 USA .................. 163 
8 Danmark ............. 124 8 Finland .............. 141 8 Sverige............... 162 
9 Sverige ................ 114 9 Holland.............. 139 9 Østrig ................ 156 
10 Frankrig .............. 109 10 Japan.................. 129 10 Finland.............. 154 
11 Finland................ 108 11 USA ................... 121 11 Holland............. 152 
12 Canada ................ 107 12 Frankrig ............. 119 12 Storbritannien ... 133 
13 USA .................... 107 13 Italien................. 116 13 Canada .............. 131 
14 Italien.................. 103 14 Canada............... 109 14 Frankrig............. 128 
15 Storbritannien ..... 80 15 Storbritannien.... 102 15 Italien................ 119 
16 Irland .................. 77 16 Irland ................. 90 16 Irland ................ 101 
17 Spanien ............... 76 17 Spanien .............. 81 17 Spanien ............. 88 
18 Grækenland......... 47 18 Grækenland ....... 61 18 Grækenland....... 64 
19 Portugal............... 29 19 Portugal ............. 36 19 Portugal............. 40 
Vægtet udlandsgnst. ... 124 Vægtet udlandsgnst.... 142 Vægtet udlandsgnst..... 159 
Korr. udlandsgnst....... 128 Korr. udlandsgnst. ..... 146 Korr. udlandsgnst. ...... 164 
Danmark i.f.t. udl.1.... -3,2 Danmark i.f.t. udl. 1 .. -0,1 Danmark i.f.t. udl. 1 ... 1,1 

 

Anm.: Gennemsnittet i udlandet er sammenvejet med de pågældende landes vægt i det  
effektive kronekursindeks. I følgende lande er ungarbejdere ikke medtaget i be-
regningerne af lønomkostningerne: Danmark, Schweiz, Østrig, Storbritannien, 
Norge, Sverige og Finland. I det korrigerede udlandsgennemsnit er ungarbejder-
nes bidrag til lønniveauet i de øvrige lande renset ud, hvorfor det korrigerede ni-
veau for udlandet bliver lidt højere. Det korrigerede niveau kan sammenlignes 
med niveauet for Danmark. 

1) Procentvis forskel i forhold til det korrigerede udlandsgennemsnit. 
Kilde: OECD, Economic Outlook 68, 2000, Bureau of Labor Statistics (BLS), Svensk 

Arbejdsgiverforening (SAF) og egne beregninger. 
 

Ændringen i de relative lønomkostninger mellem Danmark og handels-
partnerne skal ses i lyset af landenes position i konjunkturforløbet. I perioden 
1993-2000 som helhed var væksten i de vigtigste samhandelslande således 
væsentligt mere afdæmpet end i Danmark. Betydningen heraf er til dels slø-
ret af et fald i den effektive kronekurs fra 1995 til 2000, som har reduceret 
stigningen i de relative lønomkostninger i samme valuta i forhold til opgørel-
sen i lokal valuta, jf. figur 2.16a. 

Stigningen i de relative lønomkostninger har formentlig bidraget til faldet 
i markedsandelene med det betydelige forbehold, at større markedsandele 
ville have krævet en forøgelse af produktion og beskæftigelse, som der kun i 
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meget begrænset omfang havde været mulighed for. Stigningen i det relative 
lønniveau har snarere været en konsekvens af et højt kapacitetspres og en høj 
produktion og beskæftigelse end en årsag til tab af produktion og beskæfti-
gelse. 

Stigningen i de relative lønomkostninger i samme valuta fra 1993 til 2000 
kan også til dels tilskrives en stigning i den relative produktivitet, jf. figur 
2.16b. De relative enhedslønomkostninger, der angiver lønomkostningen pr. 
produceret enhed, er imidlertid også steget.  
 
Figur 2.16a. Relative lønomkostninger. Figur 2.16b. Relative enhedslønomkost-

ninger. 
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Kilde: ADAM’s databank, OECD, Economic Outlook 68, 2000, SAF, BLS og egne 
beregninger. 

 
Da produktionskapaciteten er næsten fuldt udnyttet, ville et øget inden-

landsk efterspørgselspres på nuværende tidspunkt formentlig medføre et 
yderligere tab af markedsandele og kan på sigt føre til en betydelig forringelse 
af betalingsbalancen. Lavere lovbestemte omkostninger for virksomhederne 
ville ikke ændre på udviklingen i markedsandelene med den nuværende ka-
pacitetssituation, men primært slå ud i øgede lønninger og indtjening i indu-
strien. 

2.6.2.6.2.6.2.6.    Risikofaktorer i den internationale økonomiRisikofaktorer i den internationale økonomiRisikofaktorer i den internationale økonomiRisikofaktorer i den internationale økonomi    
Udviklingen i den internationale økonomi har de senere år været positiv. 
Samtidigt er der imidlertid i USA opbygget væsentlige makroøkonomiske  
ubalancer, som kan medføre nogle år med lav vækst, jf. boks 2.3. Flere euro-
pæiske lande har ligeledes større, om end faldende strukturelle problemer på 
arbejdsmarkederne og Japan har fortsat store problemer med at få gang i den 
indenlandske økonomi.  
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Boks 2.3. Baggrunden for lavere vækst i USA. 
Tabel a. Nøgletal for USA.  
 1997 1998 1999 2000 
 --------------------- Vækst i pct. -----------------------
Real BNP vækst 4,4 4,4 4,2 5,0 
Heraf privat indenlandsk efterspørgsel 4,6 5,2 4,7 6,4 
 --------------------- Pct. af BNP ---------------------- 
Privat finansiel opsparing -0,7 -2,8 -4,8 -6,7 
Betalingsbalance  -1,7 -2,5 -3,6 -4,3 
 

Kilde: Bureau of Economic Analysis og OECD. 
 

Ud over en række gunstige udbudsfaktorer, jf. kapitel 6, blev væksten i USA 1997-2000 
trukket af lånefinansieret forbrug og investeringer. Der er således opstået en betydelig 
ubalance i den private finansielle opsparing, som må forventes at lede til en modreaktion, 
fordi den afholdte stigning i forbruget og investeringerne ikke har været modsvaret af en 
tilsvarende stigning i husholdningernes og virksomhedernes indtjening.  

Et stort indenlandsk efterspørgselspres, som USA har oplevet de seneste år, vil ofte lede til 
en stigende inflation og dermed voksende renter, øget opsparing og slutteligt reduceret 
pres i økonomien. Inflationen i USA blev imidlertid holdt nede af faldende energipriser 
frem til foråret 1999 og en stigende dollarkurs, jf. figur a, hvorved ubalancen voksede. 
Dollarkursen skal ses i lyset af stigende europæiske direkte investeringer i USA i perioden 
1994-2000, jf. figur b, som ledte til en stigende dollarkurs til trods for et stigende beta-
lingsbalanceunderskud i USA på 4,3 pct. af BNP i 2000. 

Det, som har igangsat en afdæmpning er blandt andet, at indtjeningspotentialet i IT sekto-
ren har vist sig mindre end først antaget, hvorved aktiekurserne er faldet ganske betydeligt. 
Resultatet har været faldende vækst i privatforbruget og faldende investeringer. Den lavere 
vækst kan også medføre færre investeringer fra udlandet og lavere dollarkurs, hvilket imid-
lertid endnu ikke er sket. Et dollarfald ville øge inflationspresset og reducere den amerikan-
ske centralbanks muligheder for at sænke renten yderligere.  

Figur a. Inflation inkl. og ekskl. energi, 
samt euro/dollarkurs. USA. 

Figur b. Direkte investeringer eurolandene 
og USA imellem. 
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Kilde: EcoWin og Bureau of Economic Analysis. 
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Risikoen for et omslag i den internationale økonomi er samtidigt steget 
kraftigt det seneste halve år, jf. tabel 2.5. Skønnene for væksten i USA er 
nedjusteret betydeligt, hvilket skyldes svage væksttal for sidste halvår af 2000, 
samt fortsatte fald i aktiekurserne, som sædvanligvis påvirker amerikansk 
privatforbrug og investeringer i højere grad end i Europa. Væksten i eurolan-
dene er som følge heraf også blevet nedjusteret, men i noget mindre omfang. 
Den japanske økonomi har samtidigt vist nye svaghedstegn og skønnene for 
Japan er ligeledes nedjusteret. 
 
Tabel 2.5. Skøn for den internationale økonomi. 

 Faktisk Internationale orga-
nisationers skøn 
Efteråret 2000 

Private 
Konsensusskøn 
Efteråret 2000 

Private 
Konsensusskøn 

Marts 2001 
 2000 2001 2002 2001 2002 2001 2002 
Eurolandene  3,4 3,1 - 3,4 2,8 - 3,0 3,1 2,8 2,8 2,8 
USA ............ 5,0 3,2 - 3,5 3,0 - 3,3 3,6 2,8 2,0 3,1 
Japan........... 1,5 1,9 - 2,3 2,0 - 2,2 2,2 2,3 1,7 1,9 

 

Kilde: Internationale organisationer: OECD, Economic Outlook 68, 2000, EU European 
Economy October 2000. IMF World Economic Outlook 2000. Konsensusskøn: 
Gennemsnit af konsensusskøn offentliggjort af ECB og OECD, samt skøn fra 
National Institute Economic Review no. 174 +175 (NIESR) og The Internatio-
nal Economics Analyst, Goldman-Sachs. 

 
Som en lille åben økonomi er Danmark afhængig af den økonomiske ud-

vikling i det internationale samfund, herunder særligt Europa. Udlandet 
efterspørger således knap 26 pct. af bruttoværditilvæksten i Danmark4. 
Væsentligst er her udviklingen i EU, som i 1999 aftog to tredjedele af dansk 
eksport. Der er således risiko for, at lavere vækst i den internationale økono-
mi kan få negativ effekt på udviklingen i Danmark. 
 
Risikoen ved lavere vækst i USA 
Som følge af den store private låntagning og ubalance mellem opsparing og 
investeringer har der i en årrække været udsigt til en afdæmpning af væksten 
i USA, men i både 1996 og 1998 blev begyndende tegn på afmatning hurtigt 
afløst af fornyet vækst. Dette skyldes blandt andet, at USA nød godt af fal-
dende importpriser, hvilket forstærkede mulighederne for at kompensere 
med ekspansiv pengepolitik. Denne gang er importpriserne imidlertid sti-
gende og det langvarige boom i bl.a. computer- og softwareinvesteringer er 

4 1996 tal. Den værditilvækst, der direkte og indirekte medgår til at producere eksporten. 
Kilde: Input-output tabeller og analyser 1998, Danmarks Statistik. 
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nu nået så højt op, at vækstraten i den ønskede kapitaludbygning alene af 
den grund må forventes at aftage. 

Effekten på Danmark og Europa af et tilbageslag i USA begrænses af, at 
EU’s eksport til USA kun udgør ca. 2 pct. af EU’s samlede BNP. Danmark 
afsætter 5,4 pct. af eksporten til USA, ligeledes svarende til 2 pct. af BNP5. 
Endvidere påvirkes Europa ikke i samme omfang af udsving i aktiekurserne, 
som tilfældet er i USA. Husholdningerne i Europa har generelt en lavere 
aktiebeholdning end i USA, hvorved effekten på privatforbruget er mindre. I 
1999 svarede husholdningernes aktiebeholdning i USA således til 174 pct. af 
husholdningernes disponible indkomst, mens de tilsvarende størrelser i Tysk-
land, Storbritannien, Italien og Frankrig var henholdsvis 78, 111, 135 og 
183 pct. 6  

Europæisk økonomi er samtidigt i væsentlig bedre balance end ameri-
kansk økonomi. Den private finansielle opsparing er således i balance, og 
husholdningernes opsparingskvote er markant højere, jf. figur 2.17a og 
2.17b. Dette betyder, at der ikke umiddelbart udestår en større tilpasning af 
opsparing eller investeringer.   
 
Figur 2.17a. Opsparing og inflation i 
euro-området.  

Figur 2.17b. Opsparing og inflation i 
USA.  
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Anm.: Opsparingskvoten i husholdningerne er angivet. 
Kilde: OECD og egne beregninger. 
 

Da inflationen i euroområdet samtidigt er relativt lav, kan den Europæi-
ske Centralbank (ECB) derfor imødegå lavere efterspørgsel med en lempelse 
af pengepolitikken. De historiske erfaringer tilsiger, at pengepolitikken i 
Europa reagerer lige så hurtigt og i samme størrelsesorden som den ameri-
kanske pengepolitik ved ændringer i inflation og kapacitetspres, jf. boks 2.4.  
 

5 1999 tal. Kilde: Statistisk tiårsoversigt 2000, Danmarks Statistik. 
6 Kilde: OECD Economic Outlook 68, dec. 2000 
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Boks 2.4. Pengepolitiske tommelfingerregler i euroområdet og USA. 
Ud fra historiske data kan der estimeres en simpel pengepolitisk beslutningsregel for 
USA og euroområdet (indtil 1999 Tyskland), der angiver sammenhængen mellem den 
pengepolitisk fastsatte rente (f.eks. Federal funds-rate), inflationen, afvigelsen mellem 
faktisk og potentiel BNP (output-gab) samt en ligevægtsrealrente, der anvendes, når 
inflationen er på sit ønskede niveau og der er normal udnyttelse af kapaciteten i øko-
nomien. 

Ifølge reglen øger centralbanken således den reale styringsrente, hvis inflationen oversti-
ger et ønsket niveau, og/eller BNP overstiger sit potentielle niveau, og omvendt.  For en 
nærmere uddybning henvises til Finansredegørelse 2000, kapitel 6, appendiks 3.  

For euroområdet er den beregnede sammenhæng (under antagelse af inflationsmålsæt-
ningen på 2. pct.):  

       Nominel rente - Inflation  = 3,38 + 0,58*(inflation-2) + 0,27*output-gab, 

For USA er den beregnede sammenhæng (under antagelse om en inflationsmålsætning 
på 2 pct.): 

      Nominel rente - Inflation = 3,08 + 0,37*(inflation-2) + 0,28*output-gab 

Overordnet set er ligevægtsrealrenter (henholdsvis 3,38 pct. i euroområdet og 3,08 pct. 
i USA) og de pengepolitiske reaktioner ved ændret inflation og kapacitetspres således 
ikke væsentlig forskellig i USA og euroområdet, idet der dog fremstår en tendens til at 
renten i eurolandene reagerer kraftigere på ændringer i inflationen. Ligevægtsrenten er 
estimeret over en længere periode og antages således konstant uafhængig af den økono-
miske situation.  

Højere produktivitet, som ikke slår fuldt igennem på lønningerne, giver lavere inflati-
onspres og dermed – gennem den pengepolitiske regel – en umiddelbart lavere fastsat 
rente. På den anden side er stigninger i produktiviteten forbundet med et større realt 
afkast, hvilket betyder, at ligevægtsrealrenten hæves i en lukket økonomi for at sikre 
ligevægt på kapitalmarkederne. For et givet inflationspres bør realrenten således fastsæt-
tes højere i en økonomi, der oplever en trendmæssig vækst i produktiviteten.  

 
En pengepolitisk reaktion fra ECB på lavere amerikansk importvækst vil 

også virke stabiliserende på dansk økonomi, idet dansk økonomi i høj grad er 
i fase med euroområdet, jf. figur 2.18a og 2.18b. Dansk inflation afviger ikke 
fra inflationen i eurolandene, og dansk økonomi ventes ligesom euroområ-
dets fortsat at befinde sig tæt på fuld kapacitetsudnyttelse i de kommende år. 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 2 – Udfordringerne for den makroøkonomiske politik 

Finansredegørelse 2001 � Maj 2001 61616161
    

Figur 2.18a. Output-gab i Danmark og 
eurolandene. 

Figur 2.18b. Inflation i Danmark og euro-
landene. 
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Anm.: Inflationen er en sammenvejning af BNP-deflatoren og forbrugerprisindekset. 
Kilde: OECD, ADAM’s databank og egne beregninger.  

 
Den forventede pengepolitik i euroområdet, som Danmark importerer 

gennem fastkurspolitikken, afviger således ikke væsentligt fra den pengepoli-
tik, som ville blive ført i Danmark, såfremt pengepolitikken var selvstændig 
og valutakursen flydende, jf. figur 2.19. Den konjunkturtilpassede danske 
pengepolitiske rente er således blot en anelse højere end den forventede eu-
ropæiske rente i 2001. Den konjunkturtilpassede danske rente er skønnet 
udfra den estimerede europæiske pengepolitisk regel, jf. boks 2.4, men med 
tal for dansk inflation og dansk output-gab i stedet for europæiske tal.  

Den samlede effekt på Danmark og eurolandene af lavere vækst i USA og 
lavere aktiekurser er således på mellemlangt sigt afhængig af flere faktorer, 
som trækker i forskellig retning. Særligt lavere udenlandsk efterspørgsel 
trækker i retning af lavere vækst, mens lavere rente medfører højere investe-
ringer og dermed mulighed for højere BNP vækst på mellemlangt sigt. 

Det høje niveau for europæiske aktiebeholdninger i USA, samt direkte 
ejerskab af virksomheder i USA, jf. boks 2.3, kan endvidere få både negative 
og positive effekter for Europa. Hvis de europæiske investorer lider meget 
store tab i USA, som i værste fald kun kan finansieres ved at skære ned på 
aktivitetsniveauet i Europa, kan det påvirke væksten i negativ retning. Om-
vendt kan udsigten til lavere vækst i USA og højere vækst i Europa betyde, at 
investorer flytter deres penge til Europa, hvilket vil reducere renten i Europa 
yderligere. En sådan effekt sås eksempelvis i forbindelse med krisen i Asien i 
1998. 
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Figur 2.19. Faktisk og beregnet kort rente i Danmark og euroområdet. 
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Kilde: OECD, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Samlet er det således ikke usandsynligt, at effekten på Danmarks og Euro-
landenes BNP af lavere vækst udenfor Europa, samt en højere eurokurs, er 
positiv på mellemlangt sigt, hvis effekten af lavere rente overstiger effekten af 
lavere vækst  i udlandet og en højere euro- / kronekurs, jf. boks 2.5. 
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Boks 2.5. Effekten af lavere aktiekurser i USA og Europa.  
Udfra modelberegninger vurderes en afdæmpning af den amerikanske BNP vækst på 1 
pct.enhed, som følge af et fald på 25 pct. på de amerikanske aktiemarkeder, samt et 
fald på 15 pct. på de europæiske aktiemarkeder, at ville påvirke dansk BNP negativt 
med 0,3 pct.enhed på kort sigt, mens BNP-væksten i eurolandene reduceres med 0,2 
pct.enhed, jf. tabel a. Den korte rente i eurolandene og Danmark falder – ifølge bereg-
ningerne -  relativt hurtigt med ca. 1,2 pct.enhed, idet den importerede rente fra USA 
falder, ligesom ECB sænker renten som følge af lavere inflationspres. På mellemlangt 
sigt medfører det en stigning i dansk BNP niveau med 0,9 pct., idet effekterne fra 
lavere rente overstiger de negative effekter fra eksporten til USA og lavere aktiekurser.  

Dollaren falder endvidere med knap 10 pct. overfor euroen, hvorved inflationen i euro-
området dæmpes og mulighederne for at lempe pengepolitikken øges. Sker dette ikke – 
dollaren er stadigt ikke faldet - vil vækstfaldet i Danmark og eurolandene ikke blive så 
stort. Omvendt vil et eventuelt rentefald i euroområdet heller ikke være så stort, hvor-
for BNP på mellemlangt sigt ikke stiger så meget som ved et dollarfald.  

Der er ikke taget højde for de eventuelle skattelettelser i USA, som den nye administra-
tion har annonceret. Disse vil isoleret set modvirke den amerikanske vækstafdæmp-
ning, men også reducere det mulige rentefald i USA. 

Det skal understreges, at beregningen omfatter de isolerede konsekvenser af et fald i 
aktiekurserne og at afdæmpningen af den amerikanske vækst kan vise sig at være bety-
deligt større af andre årsager, herunder en underliggende tilpasning af opsparing og 
investeringer i den private sektor.  

Tabel a. Effekter på BNP-niveau af lavere aktiekurser. 
 Aktiekursfald i USA og Europa.1) 

(ved uændret euro-dollarkurs)2) 
 Efter 1 år Efter 5 år 
 ----------------- Pct. ændring i BNP niveau ------------------ 
USA.................................... -0,9 (-0,4) -1,2         (0,7) 
Euroområdet....................... -0,2 (0,0) 1,6         (0,9) 
Danmark ............................ -0,3 (-0,1) 0,9         (0,5) 
 

1) Der er forudsat et fald i amerikanske aktieindeks på 25 pct. og et fald i europæi-
ske aktieindeks på 15 pct., svarende til den udvikling på aktiemarkederne i pe-
rioden sept. 2000 til marts 2001.  

2)  Som 1, men med en uændret euro/dollar kurs i forhold til grundforløbet. 
Kilde: Egne beregninger i NiGEM. Januar 2001 version. 

 

 
Risikoen ved højere inflation i euroområdet 
Strukturreformer på produkt- og arbejdsmarkederne i eurolandene har de 
senere år bidraget til fremgangen i produktionen. Reformerne er særligt afgø-
rende i den aktuelle situation, hvor den ledige kapacitet er nedbragt betyde-
ligt, og inflationen er stigende, omend fra et lavt niveau.  

Størrelsesordenen af de opnåede strukturgevinster er imidlertid usikker, 
og hvis strukturforbedringerne hører op og inflationen tiltager risikerer euro-
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området en samtidig opbremsning af væksten og højere rente. Det vil påvirke 
Danmark i form af både svækkede eksportmuligheder og afdæmpning af den 
indenlandske efterspørgsel. 

En sådan udvikling kan særligt volde problemer, hvis konjunkturudvik-
lingen i forvejen er svag. Erfaringerne er således, at Danmark i sådanne situa-
tioner bliver ramt af stigende rentespænd, som forstærker et tilbageslag i kon-
junkturerne, jf. figur 2.20.  
 
Figur 2.20. Rentespænd og konjunkturtilpassede renteforskel mellem 
Danmark og Tyskland. 
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Anm.: Konjunkturtilpassede renteforskel er forskellen mellem den korte rente, som 
dansk inflation og dansk output-gab tilsagde ved en pengepolitisk tommelfinger-
regel, jf. boks 2.4 ovenfor, og den tyske korte rente, som Danmark importerede 
ved fastkurspolitikken.  

Kilde: OECD, og egne beregninger. 
 

Historisk har rentespændet mellem Danmark og Tyskland været højt, når 
Danmark af konjunkturmæssige årsager havde behov for en lavere rente end 
den rente, som blev importeret fra Tyskland gennem fastkurspolitikken, jf. 
figur 2.20. Dette var tilfældet i starten af 1990’erne. Omvendt er der ikke 
pres på i valutamarkederne, når den danske konjunktursituation tilsiger en 
højere rente i Danmark end den som importeres fra Tyskland/eurolandene, 
hvorved rentespændet falder, som tilfældet har været de senere år. 
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 Årsagen er, at det rent realøkonomiske behov i en særskilt dansk lavkon-
junktur er lavere rente, hvorved spekulation i manglende vilje til at holde 
renten oppe på et niveau, der bevarer kronekursen, kan medføre stigende 
rente og dermed det modsatte af hvad der gavner konjunktursituationen. 
Denne risiko undgår deltagerne i euro-samarbejdet. Risikoen for Danmark 
vil formentlig være aftagende jo længere perioden med fast kurs har varet, 
men den vil fortsat være der. 

Ved 1 pct.enhed højere inflation i eurolandene kan den korte rente stige 
med 1,5 pct.enhed, samtidigt med, at væksten i eurolandene falder med 1,4 
pct.enhed, som følge af lavere produktionspotentiale og højere rente, jf. tabel 
2.6. Virkningerne på dansk BNP kan blive et fald på ca. 1,5 pct. på kort sigt, 
og en svækkelse på ca. 2,3 pct. på mellemlangt sigt.  
 
Tabel 2.6. Effekter på BNP ved stagflation i euroområdet. 
 Stagflation i euroområdet.1) 

(Med udvidelse af rentespænd)2) 

 Efter 1 år Efter 4 år 
 ----------------- Pct. ændring i BNP niveau ------------------ 
Euroområdet...................... -1,4         (-1,4) -3,2         (-3,2)  
Danmark ........................... -1,5         (-1,7) -2,3         (-3,0) 

 

1) En forringelse af arbejdsmarkederne i euroområdet svarende til en stigning i 
inflationen på 1 pct. efter 1 år.  

2) Som 1, men med udvidelse af det danske rentespænd (såvel kort og langt) til 
Euroområdet på 0,5 pct.enhed.  

Kilde: Egne beregninger i NiGEM. Januar 2001 version. 
 

Opstår stagflation (dvs. faldende vækst samtidigt med stigende inflation)  
i eurolandene samtidigt med, at Danmark i forvejen oplever svage konjunk-
turer, er der risiko for et øget rentespænd, jf. ovenfor. Den samlede effekt af 
1 pct. højere inflation i eurolandene og en rentespændsforøgelse på 0,5 
pct.enhed kan indebære, at dansk vækst vil falde med 1,7 pct. på kort sigt, og 
at BNP vil være 3 pct. mindre efter 5 år, jf. tabel 2.6.  
 En udvidelse af rentespændet og pres på kronen vil samtidigt begrænse 
det finanspolitiske råderum, og dermed mulighederne for at stabilisere øko-
nomien. Højere rentespænd medfører således stigende renteudgifter for sta-
ten, samtidigt med, at finanspolitikken i større grad skal tage hensyn til ud-
viklingen på valutamarkederne. 
  
Finanspolitikken i euroområdet 
Finanspolitikken i euroområdet lempes i perioden 2000 til 2002, men stør-
relsesordenen er forholdsvis begrænset. Den konjunkturrensede saldo korri-
geret for udviklingen i renteudgifterne – den primære strukturelle saldo – 
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udviser således et fald fra 1999 til 2002 på knap ½ pct. af BNP, jf. figur 
2.21a og 2.21b. Faldet afspejler en række skattereduktioner for 2000 og 
2001, der i visse lande indebærer lempelser på mere end ½ pct. af BNP7. 
 
Figur 2.21a. Offentlige finanser i euro-
landene. 

Figur 2.21b. Finanspolitik i eurolandene.  
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Kilde: OECD, Economic Outlook 68, 2000. 
 

Set i forhold til perioden 1988-90, hvor den konjunkturrensede saldo 
ekskl. renteudgifter faldt omkring 2 pct.enheder målt i forhold til BNP, er 
lempelserne forholdsvis beskedne.  
 Den finanspolitiske lempelse fra skattereformerne skal ses i sammenhæng 
med større råderum på de offentlige finanser fra faldende strukturel ledighed 
og faldende renteudgifter. Den samlede konjunkturrensede saldo ventes såle-
des stort set konstant fra 1999 til 2002. I visse lande andrager besparelsen på 
de offentlige renteudgifter op til 1 pct. af BNP. En yderligere strukturel ef-
fekt stammer fra forsøg på at begrænse skatteunddragelse i lande som Italien, 
Spanien og Grækenland. Endeligt indebærer reguleringen af progressions-
grænserne i skattesystemerne med pris- frem for lønudviklingen i en række 
europæiske lande en automatisk underliggende forbedring af de offentlige 
finanser. Dette skønnes underliggende at forbedre de offentlige finanser med 
op mod ½ pct. af BNP årligt i Frankrig og Tyskland.  

De ufinansierede skattereformers forholdsvis moderate størrelse i eurolan-
dene som helhed og konjunktursituationen med relativ normal kapacitets-
udnyttelse indebærer, at finanspolitikken har en forholdsvis begrænset desta-
biliserende virkning.  

Lempelserne kan derimod volde problemer i forhold til det langsigtede 
behov for at forberede udgifterne til en aldrende befolkning, idet dette tilsi-

7  OECD, Economic Outlook 68, 2000. 
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ger en væsentlig reduktion af offentlig gæld. Skattereformer har da også i 
andre tilfælde været finansieret med udvidelser af skattebaserne, jf. boks 2.6 .  
 
Boks 2.6. Selskabsbeskatning i Europa. 
Der har de senere år været en generel sænkelse af selskabsskattesatserne i Europa, jf. 
tabel a. Samlet set har der imidlertid ikke været et lavere provenu fra selskabsbeskat-
ningen, snarere tværtimod. jf. tabel b.  
Tabel a. Skattesatser for selskabsbeskatning i udvalgte EU –lande, EU gennemsnit 
og USA, 1980-2000 
 1980 1985 1991 1994 2000 2001 
Danmark 37 50 38 34 32 30 
EU gnst. 47 49 40 37 35 34 
USA … 50 38 39 40 40 
 

Kilde: 1980, 1985, 1991 og 1994: ”Danmark i det økonomiske samarbejde i EU 
’96”,  Økonomiministeriet, 1996, samt ”Skaτ”, Skatteministeriet 2000. 2000-
2001: KPMG Corporate Tax Rate Survey. 

Dette er også tilfældet i Danmark, hvor skattesatsen er faldet fra 38 pct. i 1991 til 30 
pct. i 2001, hvilket er under EU gennemsnittet på 33,8 pct. Samtidigt er provenuet 
herfra steget i pct. af BNP i slutningen af 1990’erne. Faldet i selskabsskatterne skal ses 
i lyset af dels en relativt stor stigning i 1980’erne, jf. tabel a, dels en generel omlægning 
af erhvervsskatterne internationalt set. Som det har været tilfælde i personbeskatnin-
gen, har en række lande således finansieret satsnedsættelserne ved blandt andet en 
udvidelse af selskabsskattebasen. I Danmark er den seneste satsnedsættelse således 
delvist finansieret ved en udvidelse af skattebasen, idet afskrivningsreglerne er blevet 
strammere. Skatten på aktieafkast er ligeledes øget, hvorved den samlede satsnedsættel-
se var fuldt finansieret. Både udvidelser af skattebasen og lavere satser vil normalt 
forbedre de økonomiske strukturer og reducere omfanget af forvridninger. Også kon-
junkturmæssige effekter kan have bidraget til højere provenuer af selskabsskatten. 

Tabel b. Selskabsskatteprovenu i pct. af BNP. Gennemsnit.   

 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 
Danmark 1,2 1,4 1,5 2,3 1,8 2,6 
EU gnst.1 2,0 2,0 2,3 2,7 2,3 2,7 
USA 3,2 3,1 2,1 2,2 2,2  2,62 

 

1) BNP vægtet gennemsnit af EU-15 landene. Ekskl. Portugal før 1990-94. 
2) 1995-98. 
Kilde: OECD Revenue Statistics og egne beregninger. 

 
På længere sigt kan det ikke udelukkes, at skatterne atter begynder at sti-

ge, med mindre der gennemføres store besparelser på de offentlige budgetter. 
Set i et langsigtet perspektiv er finanspolitikken i flere centrale eurolande 
således et stykke fra at være robust i 2000, jf. tabel 2.7.  
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Tabel 2.7. Finanspolitisk holdbarhed i udvalgte lande, 20008. 
Langsigts virkning 
på primær saldo 

af 

 Struk-
turel 
saldo 

Gennem-
snitlig 

afvigelse1 

Vækst- 
justering 

vedr. 
offentlig 

gæld2 

Korrige-
ret 

strukturel
saldo Pensio-

ner 
Offent-

ligt 
forbrug3 

Krav til 
korrige-

ret 
struktu-

rel 
saldo 

Finans-
politisk 
hold-

barhed4 

 ----------------------------------------- Pct. af BNP --------------------------------------------- 
Belgien...  0,3 -0,5 4,1 3,9  2,9 3,0 4,4 -0,5 
Frankrig .  -1,6 -0,5 1,7 -0,4  3,0 3,0 4,5 -4,9 
Tyskland  -0,7 -0,5 1,7  0,5  3,4 3,0 4,8 -4,4 
Italien ....  -0,6 -0,5 4,0  2,9  0,3 3,0 2,5 0,5 
Holland .  -0,1 -0,5 1,8  1,2  4,7 3,0 5,8 -4,6 
Sverige ...  2,7 -0,4 0,1  2,4  1,0 3,0 3,0 -0,6 
UK.........  2,4 -0,4 1,3  3,3 -0,8 3,0 1,7 1,6 
 

Anm.: Langsigtsvirkningen på de offentlige finanser af udgifter til pensioner og offent-
ligt forbrug forudsættes at indtræffe gradvist svarende til den tidsprofil, der for-
ventes for Danmark. Størrelsen er baseret på konkrete skøn for landene. Merud-
gifterne vedr. pensioner er korrigeret for indkomstskatter. Der forudsættes en 
nominel rente på 6 pct. og en nominel vækstrate på 4 pct. Der er ikke taget højde 
for den private pensionsopsparing og dermed opbygningen af udskudte skatter. 
Dette skønnes at medføre en vis overvurdering af de langsigtede merudgifter 
primært for Holland, Sverige og UK. Virkningerne af planlagte skattereformer i 
blandt andet Tyskland, Frankrig og Holland er ikke inkluderet. 

1) Gennemsnitlig afvigelse mellem strukturel og faktisk saldo over perioden 1982- 
2000 for henholdsvis euroområdet (medlemslande) og EU. 

2) Angiver den reduktion i den fremtidige rentebyrde, der skyldes væksten i den 
nominelle indkomst. 

3) Merudgifterne vedr. offentligt forbrug er baseret på et skøn over den gennemsnit-
lige stigning for EU-landene. 

4) Finanspolitikkens holdbarhed angiver forskellen mellem den korrigerede saldo og 
kravet til den korrigerede saldo. Et positivt beløb indikerer, at finanspolitikken  
er holdbar og, via højere udgifter eller lavere skatter, vil kunne lempes uden be-
hov for senere stramninger. Et negativt beløb indikerer et behov for varige stram-
ninger af finanspolitikken. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 68, 2000, EU-kommissionen, OECD samt egne 
beregninger. 

 
I Frankrig, Tyskland og Holland kræves en stramning af finanspolitikken 

på omkring 4½ pct. målt i forhold til BNP for at opnå balance på de offent-
lige finanser i forhold til de demografiske udfordringer fra en aldrende be-
folkning. I eurolandene er beskæftigelsen og erhvervsdeltagelsen dog relativt 

8 For Danmark kan den finanspolitiske holdbarhed og kravet til den korrigerede struktu-
relle saldo opgøres til henholdsvis -0,3 og 3,5 pct. af BNP med anvendelse af en tilsva-
rende metode som i tabel 2.7. Det afviger fra opgørelsen i kapitel 7, som er baseret på en 
væsentligt mere avanceret metode. 
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lav, hvorfor potentialet for at understøtte de offentlige finanser ved struktu-
relle tiltag for at øge beskæftigelsen er væsentligt større end i Danmark. 
 
2.7.2.7.2.7.2.7.    FinanspolitikkenFinanspolitikkenFinanspolitikkenFinanspolitikken    
 
De offentlige finanser 
De offentlige finanser er i løbet af 1990’erne blevet væsentligt forbedret. I 
2000 var overskuddet på de offentlige finanser på 2,4 pct. af BNP mod et 
underskud på 2,2 pct. i 1992.  

Forbedringen af de offentlige finanser skyldes, at udgiftstrykket er mind-
sket i takt med den voksende produktion i perioden. Udgifter til både over-
førselsindkomster, renter og udbytter er således faldet væsentligt i forhold til 
BNP mellem 1992 og 2000, jf. figur 2.22a. Faldet i udgifterne til overførsler 
kan henføres til det kraftige fald i ledigheden siden 1993, mens faldet i ren-
tebetalingerne skal ses i lyset af den aftagende offentlige gæld samt den fal-
dende internationale og danske rente over perioden. De offentlige indtægter 
har været næsten konstante i forhold til BNP. 

  
Figur 2.22a. Forbedring af offentlige 
finanser 1993-2000 fordelt på bidrag.

Figur 2.22b. Offentlig forbrug i forhold 
til BNP og BFI. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Det offentlige forbrug 
Efter en kraftig stigning i 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne har det 
offentlige forbrug udgjort en stort set konstant andel af både BNP og brutto-
faktorindkomsten i 1990’erne, jf. figur 2.22b. Fra 1998 til 2000 faldt det 
offentlige forbrug i forhold til bruttofaktorindkomsten dog ret markant med 
ca. 2 pct.enheder.  

Det offentlige forbrug i løbende priser er således stort set vokset i takt 
med skattegrundlaget i 1990’erne. Beskæftigelsesfremgangen i 1990'erne, 
herunder faldet i den strukturelle ledighed, har dermed sikret, at den samlede 
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vækst i det offentlige forbrug på 4,3 pct. om året i løbende priser i perioden 
1993-2000 har kunnet realiseres inden for en holdbar finanspolitisk ramme, 
der er opgjort som et konstant forhold mellem det offentlige forbrug og skat-
tegrundlaget.  

Sammenlignet med de gjorte forudsætninger i FR93 fra oktober 1993 
skulle den reale offentlige forbrugsvækst have været ca. ¼ pct. lavere årligt for 
at realisere det fald i det offentlige forbrugs andel af bruttofaktorindkomsten, 
som dengang blev forudsat. Det afspejler større udgifter til sundhed, ældre-
pleje og uddannelse, jf. En holdbar fremtid - Danmark 2010. 

Mervæksten i det reale offentlige forbrug på ¼ pct. på årsbasis kan sam-
menholdes med, at den mængdemæssige vækst i det offentlige forbrug som 
opgjort i nationalregnskabet har været 1,1 pct.enhed højere pr. år end forud-
sat i FR939. Hovedparten af denne forskel kan henføres til en mindre vækst i 
den relative pris på offentligt forbrug – i henhold til nationalregnskabet – 
sammenlignet med det forudsatte i 1993, jf. boks 2.7. 
  

9 Der er forhold, der tyder på, at nationalregnskabets opgørelse kan have overvurderet 
den mængdemæssige vækst i det offentlige forbrug siden 1993 i kraft af en undervurde-
ring af prisudviklingen. Prisudviklingen på det offentlige forbrug er i henhold til natio-
nalregnskabets opgørelser usædvanlig lav særligt i perioden 1993 til 1995, jf. figur 2.23a. 
Tal for realvæksten overdriver stigningen i det offentlige ressourceforbrug særligt i denne 
periode, jf. En holdbar fremtid - Danmark 2010. 
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Boks 2.7. Dekomponering af den offentlige forbrugsandel.  
Det offentlige forbrug som pct. af BFI består af følgende komponenter: 

                
)*(

)*(

pyffyf

pcofco

yf

co =   

hvor pco og pyf  er henholdsvis prisudviklingen på det offentlige forbrug og BFI, fco og 
fyf er det offentlige forbrug og BFI målt i faste priser, mens yf og co er de tilsvarende 
størrelser opgjort i løbende priser. 

    Dette udtryk kan dekomponeres på følgende vis: 

( )







 ∆−∆+∆−∆=∆
pyf

pyf

pco

pco

fyf

fyf

fco

fco

yfco

yfco

/

/ , jf. tabel a.

                      (1)           (2)      (3)               (4)  

Tabel a. Dekomponering af udviklingen i det offentlige forbrugs andel af BFI i 
løbende priser 1994–2000. Realiseret og forudsat i FR93. 
 Vækst i off. 

forbrugsandel 
af BFI. 

(1) 

Realvækst i off. 
forbrug. 

 
(2) 

Vækst i realt 
BFI  

 
(3) 

Relativ pris på 
offentligt for-

brug 
(4) 

 ---------------------------------- Pct. p.a. ------------------------------------- 
Realiseret......... -0,9 2,1 3,1 0,1 
FR93............... -1,1 1,0 2,9 0,7 
Forskel ............ 0,2    
Bidrag fra ........  1,1 0,2 -0,7 

Kilde:  ADAM’s databank og egne beregninger. 

Væksten i det offentlige konsum er i forhold til BFI isoleret set steget ¼ pct. mere om 
året end forventet i 1993. Det svarer til en merstigning på 0,4 pct. af BFI over hele 
perioden.   

 
Det er udviklingen i det nominelle forbrug i forhold til skattegrundlaget, 

som afgør virkningen på offentlig gæld og skattetryk, mens den konkrete 
opdeling af udgifterne på en realvækst og en prisvækst ikke spiller nogen 
rolle.  

I de seneste år er realvæksten i det offentlige forbrug som opgjort i natio-
nalregnskabet faldet væsentligt og udgør for hele 2000 0,6 pct., jf. figur 
2.23a. Det skyldes hovedsageligt, at den offentlige beskæftigelsesvækst, som 
opgjort i både nationalregnskabet og på baggrund af ATP-indbetalingerne 
siden 1999, har ligget omtrent konstant efter at være steget kraftigt mellem 
1995 og 1998, jf. figur 2.23b. 
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Figur 2.23a. Pris og mængdeudvikling på 
det offentlige forbrug. 

Figur 2.23b. Den offentlige beskæftigelse. 
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Anm.: Pris- og mængdeudviklingen på det offentlige forbrug er målt ved år-til-år stig-
ningen på kvartaler. 

Kilde: ADAM’s databank. 
 
Kravene til finanspolitikken 
Den centrale målsætning for finanspolitikken frem mod 2010 er at nedbrin-
ge den offentlige gæld. Hvis gældsnedbringelsen ikke gennemføres i det for-
udsatte tempo, kræves senere stramninger af finanspolitikken for at forhindre 
en uholdbar stigning i den offentlige gæld, når antallet af ældre stiger. Med 
udsigterne for beskæftigelsen og befolkningens alderssammensætning vil en 
holdbar udvikling i de offentlige finanser stille krav om løbende overskud på 
de offentlige finanser på 2-3 pct. af BNP om året. Forbedringen af de offent-
lige finanser siden 1992 betyder derfor, at finanspolitikken i dag er holdbar, 
jf. kapitel 7. 

Også i forhold til den aktuelle konjunktursituation er finanspolitikken 
velafpasset. Stramhedsgraden afspejler, at ledigheden stadig falder, og at løn-
stigningerne ligger højt i forhold til udlandet – i særdeleshed i bygge- og 
anlægsvirksomhed. Inflationen er aftagende, men ligger fortsat noget over 2 
pct., som er ECB’s øvre grænse i forhold til sikring af prisstabilitet. Output-
gabet er positivt i både 2001 og 2002, jf. figur 2.24. 
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Figur 2.24. BNP, potentielt BNP og output-gab. 
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Anm.: Figuren viser fra 1998 og frem de beregnede flerårige effekter af finanspolitikken  
siden 1993, jf. FR 2000, kapitel 7.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

I 1999 og 2000 har finanspolitikken været med til at dæmpe den inden-
landske efterspørgsel og dermed medvirket til at sikre en holdbar udvikling i 
vækst og inflation. Virkningerne af ændringerne af rentefradraget i forbindel-
se med Pinsepakken og finanspolitikken i 2001 samt tidligere år medvirker 
ligeledes til at indsnævre output-gabet frem mod 2002.  

 Finanspolitikken er omtrent neutral i 2001og 2002 inklusiv de flerårige 
virkninger af finanspolitikken i tidligere år10. Fra 2002 er væksten i det of-
fentlige forbrug samt den afsatte skattepulje til målrettede skattejusteringer i 
overensstemmelse med det mellemfristede forløb med strukturforbedringer i 
form af en voksende arbejdsstyrke og beskæftigelse kombineret med færre på 
forsørgelse.  

Frem til 2002 bidrager de fortsatte strukturvirkninger på opsparingsinci-
tamenterne som følge af justeringerne af personskatterne i Pinsepakken til at 
dæmpe BNP med 0,2 pct.  

Det svagt aftagende output-gab i de kommende år afspejler, at det kon-
junkturbetingede inflationspres forventes at aftage. Faldet i olieprisen og de 

10 1.års aktivitetsvirkningerne af finanspolitikken (finanseffekten) i 2001 og 2002 er svagt   
positiv. 
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deraf faldende energipriser samt den stigende effektive kronekurs dæmper 
isoleret set risikoen for, at løn-prisspiralen tager til i styrke. På udbudssiden 
presses væksten ned af arbejdstidsforkortelser, som reducerer vækstpotentialet 
med op til ½ pct.enhed i både 2001 og 2002.  

 Desuden er dansk økonomi omtrent i konjunkturmæssig fase med euro-
landene. Således har ECB’s renteforhøjelser i 2000 været godt tilpasset den 
pressede danske konjunktursituation i 2001.  

 En af de største umiddelbare opadgående risikofaktorer i dansk økonomi 
er, at de høje lønstigninger i byggesektoren får afsmittende virkning på løn-
dannelsen i resten af økonomien.  

Usikkerheden omkring udviklingen i den internationale økonomi trækker 
omvendt i nedadgående retning. Med det aktuelle kapacitetspres og den lave  
ledighed er en moderat afdæmpning i udlandet ikke noget problem. Et kraf-
tigere tilbageslag i USA, som spreder sig til euroområdet, er grundlæggende 
en udvikling, der kan håndteres af pengepolitikken i euroområdet, som 
Danmark følger.  
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Appendiks 2.1.Appendiks 2.1.Appendiks 2.1.Appendiks 2.1.    
Revisioner af nationalregnskabetRevisioner af nationalregnskabetRevisioner af nationalregnskabetRevisioner af nationalregnskabet    

    
Beskæftigelse og BVT 
De løbende revisioner af nationalregnskabet (NR) har betydet, at væksten i den 
samlede beskæftigelse fra 1993 til 1998 er reduceret med 58.000 personer – 
heraf 56.000 i den private sektor – siden den første offentliggørelse af tal for 
1998 i sommeren 1999. Alene i forhold til Finansredegørelse 2000 (FR2000) er 
væksten i den private sektor reduceret med 46.000 personer, jf. tabel 1. 
  
Tabel 1. Privat beskæftigelse. 
 1994 1995 1996 1997 1998 1993-98 
 --------------------- Ændring i 1.000 personer ------------------- 
Private sektor      
FR2000..........................  -9,1 18,5 24,3 41,3 45,0 120,0 
- revision ........................  0,0 0,0 -1,0 -21,6 -23,2 -45,6 
FR2001..........................  -9,1 18,5 23,4 19,8 21,8 74,4 
Fremstillingserhverv       
FR2000..........................  -6,4 9,6 -2,1 6,2 9,3 16,6 
- revision ........................  0,0 0,0 2,4 -10,1 -7,3 -15,1 
FR2001..........................  -6,4 9,6 0,3 -3,9 2,0 1,5 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Revisioner af nationalregnskabets beskæftigelsesopgørelse sker blandt andet, 
når beskæftigelsesopgørelsen på baggrund af ATP-indbetalingerne løbende aflø-
ses af den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) som kilde til opgørelsen 
af beskæftigelsen i nationalregnskabet.  

Fra 1993 til 1998 er beskæftigelsen vokset omkring 160.000 personer i ATP-
opgørelsen, svarende til 8,2 pct., jf. tabel 2. Da ATP-indbetalinger er påvirket af 
konflikten på arbejdsmarkedet i 1998 skønnes den reelle vækst imidlertid at 
være ca. 10.000 personer højere. Det giver en samlet vækst i fuldtidsbeskæftigel-
sen på 8,5 pct.  

Ifølge RAS (ultimo året) voksede beskæftigelsen fra 1993 til 1998 også med 
omkring 160.000 personer, svarende til 6,1 pct. Korrigeret til mediotal er stig-
ningen imidlertid kun ca. 120.000 personer, svarende til 4,7 pct. Det er noget 
lavere end stigningen i ATP-opgørelsen. Specielt i 1997 og 1998 er væksten i 
ATP-beskæftigelsen relativt højere.  
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I nationalregnskabet er væksten i beskæftigelsen fra 1993 til 1998 opgjort til 
112.000 personer, svarende til 4,4 pct. Forskellen til RAS skyldes tilpasningen af 
beskæftigelsen til nationalregnskabets definitioner. Heraf bidrager specielt gen-
nemsnitsjusteringen og korrektionen for personer på orlov. Lønmodtagere på 
orlov indgår ikke i nationalregnskabets opgørelse af beskæftigelsen, da de ikke 
bidrager til produktionen.  

Opgørelsen af beskæftigelsen på baggrund af Arbejdskraftundersøgelserne 
(AKU) siden 1995 ligger niveaumæssigt mellem RAS- og NR-beskæftigelsen. 
Væksten i AKU-beskæftigelsen fra 1995 til 1998 ligger også på linie med væk-
sten i RAS og NR. 
 
Tabel 2. Opgørelse af beskæftigelsesudviklingen i RAS og NR. 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1993-98 
 ---------------------- 1.000 personer --------------------- Pct. 
AKU..................................  2.598 2.627 2.678 2.691  
ATP................................... 1.994 1.991 2.032 2.060 2.115 2.157 163 8,2 
RAS (ultimo året) .............. 2.585 2.617 2.649 2.670 2.699 2.742 157 6,1 
- gennemsnitsjustering ....... -13 16 18 17 18 221  
- lønmodtagere på orlov..... 31 78 76 64 56   
- beskæftigede under 15 år 22 21 22 21 19   
- øvrig definitionstilpasn. ... 20 -12 0 2 6   
+ sort økonomi .................. 6 6 6 6 6   
Nationalregnskabet............ 2.531 2.521 2.539 2.573 2.607 2.643 112 4,4 
Forskel (RAS-NR) ............. -54 -96 -110 -97 -93 -100 -45  

 

Anm.: I ATP-opgørelsen er indbetalte ATP-bidrag omregnet til et tilsvarende antal 
fuldtidsbeskæftigede, mens RAS og NR indeholder både fuldtids- og deltidsbe-
skæftigede. 

1)  Egen vurdering af gennemsnitsjusteringen. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Revisionerne af nationalregnskabet har også givet anledning til ændringer i 
opgørelsen af BVT i den private sektor. Specielt skiftet af basisåret for fastprisbe-
regningerne fra 1990 til 1995 har haft betydning. For perioden 1994-98 er den 
samlede vækst i BVT i både den private sektor og fremstillingserhvervene redu-
ceret med knap 3 pct., jf. tabel 3.  
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Tabel 3. BVT i den private sektor. 
 1994 1995 1996 1997 1998 1993-98 
 -------------------------- Realvækst i pct. -------------------------- 
Private sektor      
FR2000..........................  5,9 4,3 3,0 3,1 3,6 21,5 
- revision ........................  -0,2 -0,8 -0,7 0,2 -1,0 -2,9 
FR2001..........................  5,6 3,5 2,3 3,3 2,6 18,6 
Fremstillingserhverv       
FR2000..........................  9,0 5,5 3,0 1,5 3,7 24,5 
- revision ........................  0,2 0,9 -5,4 5,1 -3,1 -2,9 
FR2001..........................  9,2 6,4 -2,4 6,6 0,6 21,6 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

For den private sektor som helhed er revisionerne af beskæftigelse og BVT 
parallelle, således at produktivitetsvæksten fra 1993 til 1998 – defineret som 
væksten i BVT pr. beskæftiget – er stort set uændret i forhold til FR2000. Der-
imod har revisionerne betydet en oprevision af produktivitetsvæksten fra 1993 
til 1998 i fremstillingserhvervene med knap 1 pct., jf. tabel 4. 
 
Tabel 4. BVT pr. beskæftiget i den private sektor. 
 1994 1995 1996 1997 1998 1993-98 
 -------------------------- Realvækst i pct. -------------------------- 
Private sektor      
FR2000..........................  6,4 3,2 1,5 0,8 1,1 13,7 
- revision ........................  -0,2 -0,8 -0,6 1,4 0,3 0,1 
FR2001..........................  6,1 2,5 0,9 2,2 1,4 13,8 
Fremstillingserhverv       
FR2000..........................  10,5 3,3 3,4 0,1 1,7 20,3 
- revision ........................  0,2 0,9 -5,9 7,3 -1,5 0,9 
FR2001..........................  10,7 4,3 -2,5 7,5 0,2 21,3 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Enhedslønomkostninger 
Revisionerne af lønsummer og BVT i NR har medført betydelige ændringer i 
opgørelsen af enhedslønomkostningerne, jf. figur 1. Sammen med ændrede skøn 
for 1999 har det medført, at væksten i enhedslønomkostningerne i perioden 
1988-1999 i FR2001 er opgjort til 20,9 pct. mod 10,6 pct. i FR2000.  

Enhedslønomkostningerne i udlandet er også blevet revideret siden FR2000. 
Væksten i de relative enhedslønomkostninger i perioden 1988-1999 er således 
opgjort til 6,7 pct. i FR2001 mod –3,1 pct. i FR2000, jf. figur 2. 
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Figur 1. Danske enhedslønomkostninger. Figur 2. Relative enhedslønomkostninger. 
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Kilde: ADAM’s databank, OECD, Economic Outlook 66 og 68, 2000, BLS, SAF og 
egne beregninger. 

 



Kapitel 3 – Ledigheden og tilbagetrækningsmønstret 
 

Finansredegørelse 2001 � Maj 2001 79797979
    

 
 
 

    
    

3.3.3.3.    Ledigheden og tilbagetræLedigheden og tilbagetræLedigheden og tilbagetræLedigheden og tilbagetræk-k-k-k-
ningsmønstretningsmønstretningsmønstretningsmønstret        

    
3.1.3.1.3.1.3.1.    Indledning Indledning Indledning Indledning     
Siden 1993 er ledigheden faldet fra 12,1 pct. til 5,3 pct. af arbejdsstyrken i 
februar 2001, mens løninflationen stort set har været fastholdt omkring eller 
under 4 pct. pr. år. Det bekræfter, at ledighedsfaldet først og fremmest har 
været muligt i kraft af forbedrede strukturer på arbejdsmarkedet. Ledigheds-
faldet skyldes, at risikoen for at blive ramt af ledighed er faldet samtidig med, 
at varigheden af ledighedsforløbene er reduceret.  

Det langvarige opsving og strukturforbedringerne på arbejdsmarkedet har 
ligeledes betydet, at færre personer længerevarende står uden for arbejdsmar-
kedet, og at omfanget af tidlig tilbagetrækning er reduceret. Analyserne i ka-
pitlet viser, at: 
 
• Den samlede aktuelle ledighed på omkring 150.000 personer dækker 

over, at omkring 4 gange så mange berøres af ledighed i kortere eller læn-
gere perioder. Mere end ¾ af ledighedsperioderne har en varighed på 
mindre end 3 måneder, og antallet af korterevarende ledighedsforløb vari-
erer kun lidt med konjunkturerne, da disse forløb primært skyldes almin-
delig jobomsætning på arbejdsmarkedet.  

• Der er stor variation i ledighedsrisikoen mellem forskellige befolknings-
grupper. Ledighedsrisikoen er størst for lavt uddannede, ældre, kvinder og 
personer med udenlandsk herkomst. I løbet af 1990’erne er der sket en 
markant indsnævring af forskellene i ledighedsrisiko for de enkelte alders-
grupper. Mellem erhvervene er forskellene ligeledes reduceret.  

• Ledighedsperiodernes varighed er stigende med alderen, mens uddannelse 
ikke har nogen nævneværdig betydning for varigheden. Den højere ledig-
hed for lavtuddannede skyldes således primært, at risikoen for at blive le-
dig er særlig stor for denne gruppe.   

• Den aktive arbejdsmarkedspolitik er et af de helt centrale instrumenter for 
at sikre jobsøgning, rådighed og opkvalificering af ledige. Aktiveringen 
har generelt positive effekter på den enkeltes beskæftigelsesmuligheder, 
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selvom der er stor variation mellem effekten af de enkelte typer af aktive-
ring. For eksempel giver privat jobtræning den største effekt, mens ud-
dannelsesaktivering har en mere begrænset effekt – dog med store variati-
oner mellem de forskellige typer af uddannelsesforløb.  

• Det samlede antal personer, der har modtaget midlertidige overførsler i 
mere end 80 pct. af de seneste 3 år, er faldet med ca. 20.000 personer fra 
perioden 1994-96 til 1997-99. Marginalgruppen, som er den del af grup-
pen, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, er reduceret med 25.000 
personer i løbet af perioden, mens der har været en svag stigning i social-
gruppen, som udgøres af personer med problemer ud over ledighed. 

• Afgangen fra marginal- og socialgruppen til tidlig tilbagetrækning er re-
duceret over perioden. Samtidig er omfanget af tidlig tilbagetrækning ge-
nerelt reduceret som følge af afskaffelsen af overgangsydelsen og lavere til-
gang til førtidspension. Efterlønsreformen vil først slå mærkbart igennem 
i de kommende år. 

• Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er steget 2-3 år siden det kraf-
tige dyk i 1995. Det skyldes især højere beskæftigelse for de 50-59 årige. 

• Den strukturelle ledighed er faldet betydeligt siden 1993. Faldet kan op-
gøres til ca. 5 pct.enheder. Reformerne på arbejdsmarkedet vurderes at 
have bidraget væsentligt til strukturforbedringerne. Den positive virkning 
på de offentlige finanser har udgjort 6 pct. af BNP.  

• Med en videreførelse af arbejdsmarkedsreformerne og forventningerne om 
en bedre uddannelsessammensætning af arbejdsstyrken fremover skønnes 
det muligt, at den strukturelle ledighed kan reduceres til i størrelsesorde-
nen 4½ pct. af arbejdsstyrken frem til 2010.   

 
I afsnit 3.2 beskrives udviklingen i risikoen for at blive ledig, varigheden 

af ledighedsperioderne samt hvilke personlige karakteristika, der påvirker dis-
se forhold. I afsnit 3.3 gives en beskrivelse af omfanget af midlertidig offent-
lig forsørgelse, mens udviklingen i den førtidige tilbagetrækning behandles i 
afsnit 3.4. I appendiks 3.3 redegøres for beregninger af strukturel ledighed og 
sammensætningseffekter, der kan bidrage til et yderligere fald i ledigheden 
frem til 2010.  
    
3.2.3.2.3.2.3.2.    Ledighedsrisiko og ledighedens varighedLedighedsrisiko og ledighedens varighedLedighedsrisiko og ledighedens varighedLedighedsrisiko og ledighedens varighed    
Den samlede ledighed er et gennemsnitstal, der dækker over betydelige be-
vægelser ind og ud af ledighed. I 1999 var der 158.000 fuldtidsledige, hvilket 
dækker over, at godt 600.000 personer var berørt af ledighed i kortere eller 
længere perioder i løbet af året. Det svarer til knap ¼ af de beskæftigede. Der 
blev påbegyndt godt 800.000 ledighedsforløb svarende til 1,33 ledighedspe-
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rioder pr. ledighedsberørt. Personer, som var berørt af ledighed i 1999, var i 
gennemsnit ledige i ca. 14 uger svarende til en ledighedsgrad, dvs. ledighed 
målt som andel af året, på 26 pct. Det markante fald i ledigheden siden 1993 
skyldes både, at færre bliver berørt af ledighed, og at de ledighedsberørte i 
gennemsnit er ledige i en mindre del af året i 1999, jf. tabel 3.1.  

Omkring 2/3 af faldet i ledigheden fra 1994 til 1998 skyldes, at ledig-
hedsperiodernes gennemsnitlige varighed er faldet fra ca. 15½ uger til 10 
uger, hvilket svarer til et fald på ca. 35 pct. Risikoen for at blive berørt af le-
dighed er faldet med 20 pct., hvilket modsvarer resten af ledighedsfaldet.  
 
Tabel 3.1. Ledighedsrisiko og ledighedens varighed.  
 1994 1996 1998 1999 Ændring, 

94-98, pct.
Antal ledige, 1.000 personer ........... 343 246 183 158 -47 
- Antal ledighedsberørte.................. 818 756 657 606 -20 
- Ledighedsgrad, pct. ...................... 41,9 32,5 27,9 26,1 -33 
Ledighed, indeks ............................ 100 74 53 46 -47 
- Ledighedsrisiko

1)

, pct. ................... 0,74 0,66 0,59 0,55 -20 
- Varighed2), uger............................ 15,4 12,7 10,1 9,5 -34 
Ledighed og aktivering, indeks ....... 100 72 55 - -45 
- Risiko, pct.................................... 0,72 0,61 0,54 - -25 
- Varighed, uger ............................. 19,6 16,7 14,5 - -26 

 

1) Ledighedsrisikoen angiver sandsynligheden for, at en person, der er i beskæftigel-
se i en given uge, bliver ledig i den efterfølgende uge.  Da der ikke foreligger regi-
steroplysninger om beskæftigelse på ugeniveau, er ledighedsrisikoen beregnet un-
der antagelse af, at alle overgange til ledighed og aktivering sker fra beskæftigelse.    

2) Varigheden angiver den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløb, der påbe-
gyndes i året, og opgøres som antallet af sammenhængende uger med en ugentlig 
ledighedsgrad, der er større end nul. Er ledighedsgraden mindre end én i den før-
ste og/eller sidste uge af ledighedsforløbet, tages der højde herfor ved beregningen 
af varigheden. Ved beregning af ledighedsperioderne er perioder med feriedag-
penge ikke medtaget. Den gennemsnitlige varighed er svagt undervurderet, idet 
en lille andel af ledighedsforløbene ikke er afsluttet med udgangen af 3. kvartal 
2000, der er det sidste kvartal, hvor der foreligger registeroplysninger.      

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

Ledighedsrisikoen angiver sandsynligheden for, at en person, der er i be-
skæftigelse i en given uge, bliver ledig i den efterfølgende uge. Den kan op-
gøres til 0,59 pct. i 1998. Denne ”ugentlige” ledighedsrisiko kan omregnes 
til en årlig risiko for at blive ramt af ledighed på 26 pct. Det svarer omtrent 
til andelen af de beskæftigede, der blev berørt af ledighed i løbet af 1998.  

Den aktive arbejdsmarkedspolitik, der gradvist er blevet udbygget i løbet 
af 1990’erne, har bidraget til, at den gennemsnitlige varighed af ledighedsfor-
løbene er reduceret betydeligt i perioden 1994 til 1998. Ud over de generelle 
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strukturvirkninger skyldes det blandt andet, at fremrykningen af aktivperio-
den – dvs. tidspunktet hvor ret og pligt til aktivering indtræder – har med-
virket til, at længerevarende ledighedsforløb bliver afbrudt ved påbegyndelse 
af aktiveringsforløb.  

Medtages aktiverede i opgørelsen af risiko og varighed, kan faldet i ledig-
hed og aktivering tilsammen opgøres til ca. 45 pct. siden 1994, hvilket er lidt 
mindre end faldet i ledigheden. Det dækker over, at risikoen for at overgå til 
ledighed og aktivering er faldet lidt mere end ledighedsrisikoen, mens ledig-
hedsforløbenes varighed omvendt er faldet mere end varigheden af  forløb 
med aktivering og ledighed. Det mindre fald i varigheden, når aktivering 
medtages, skal ses i lyset af styrkelsen af aktiveringsindsatsen, herunder frem-
rykning af aktivperioden med ret og pligt til aktivering.  

   
Ledighedsrisiko 
Siden 1993 er risikoen for at blive ramt af ledighed faldet med ca. 28 pct., 
især som følge af de gunstige konjunkturer og reformerne på arbejdsmarke-
det, jf. figur 3.1a og b.  
 
Figur 3.1a. Risiko pr. uge for ledighed, ef-
ter køn.  

Figur 3.1b. Risiko pr. uge for ledighed, ef-
ter alder.  
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Anm.: For definitionen af ledighedsrisiko henvises til note 1 til tabel 3.1. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

For såvel kvinder som mænd er ledighedsrisikoen faldet siden 1993. Fal-
det har været størst for mænd, selvom mændene i hele perioden har haft en 
lavere ledighedsrisiko end kvinder.  

I 1998 er der tilsyneladende kun små forskelle på ledighedsrisikoen blandt 
unge, midaldrende og ældre. I 1993 havde de unge imidlertid en væsentlig 
højere ledighedsrisiko end de øvrige aldersgrupper. Dette viser, at det gene-
relle ledighedsfald i særlig grad er kommet de unge til gode. Udviklingen skal 
ses i lyset af særlige initiativer rettet mod unge, f.eks. ungeindsatsen. For 50-
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66 årige skal den forholdsvis lave ledighedsrisiko ses i lyset af, at permanent 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet har været et alternativ til ledighed i til-
fælde af opsigelse fra job.  
 
Ledighedsrisiko og baggrundsfaktorer 
Udover alder og køn har andre personlige karakteristika som f.eks. uddannel-
se, branche og herkomst stor betydning for risikoen for at blive ledig. For en 
person fra et mindre udviklet land er risikoen for at blive ramt af ledighed så-
ledes mere end dobbelt så stor som for danskfødte. Forskellen på indvandre-
res og danskfødtes ledighedsrisiko målt i pct.enheder er reduceret siden 
1993, men der er stadig i 1998 en betydelig forskel, jf. figur 3.2a og b. 
 
Figur 3.2a. Risiko pr. uge for ledighed, ef-
ter uddannelse. 

Figur 3.2b. Risiko pr. uge for ledighed, ef-
ter oprindelsesland. 
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Anm.: For definitionen af ledighedsrisiko henvises til note 1 til tabel 3.1. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

Beregninger af den isolerede effekt af en række personspecifikke forhold 
bekræfter, at ledighedsrisikoen stiger med aftagende uddannelsesniveau og 
stigende alder, og at risikoen er større for kvinder og for personer med uden-
landsk herkomst, jf. tabel 3.2. Blandt erhvervene har ansatte i private service-
erhverv en relativt lille ledighedsrisiko, mens ansatte i byggeriet har en høj 
ledighedsrisiko – formentlig på grund af sæson og midlertidig hjemsendelse. 
Personer, der ikke er forsikret i en A-kasse, har markant lavere ledighedsrisi-
ko end forsikrede, hvilket kan skyldes, at gruppen af ikke-forsikrede er meget 
uensartet, hvor personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet – og meget 
lille ledighedsrisiko - dominerer billedet. I hovedstadsregionen er ledighedsri-
sikoen lav sammenlignet med det øvrige land, mens beskæftigede på Born-
holm har særlig stor ledighedsrisiko, formentlig i tilknytning til fiskeri og tu-
risme.  
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Tabel 3.2. Isoleret betydning af baggrundsvariable for ledighedsrisikoen. 
Baggrundsvariabel 1990 1993 1995 1997 1998 
Ugentlig ledighedsrisiko 
for standardperson, pct. 1) 

 
0,52 

 
0,63 0,58

 
0,49 

 
0,50 

 ----Ledighedsrisiko i forhold til standardperson, pct.---- 
Ufaglært .........................  0 0 0 0 0 
Faglært ...........................  -26 -23 -24 -21 -24 
KVU..............................  -41 -39 -52 -51 -51 
MVU .............................  -65 -60 -66 -61 -62 
LVU ..............................  -38 -39 -46 -38 -42 
15-24 år .........................  72 60 39 13 13 
25-29 år .........................  61 66 51 44 44 
30-49 år .........................  0 0 0 0 0 
50-59 år .........................  -16 -7 -4 -7 -1 
60-66 år .........................  -24 -28 -9 -1 -14 
Kvinder..........................  31 19 42 60 50 
Mænd ............................  0 0 0 0 0 
Mere udviklede ..............  37 42 30 19 28 
Mindre udviklede...........  75 80 72 94 89 
Danskfødt ......................  0 0 0 0 0 
Bygge og anlæg ..............  152 133 79 69 65 
Fremstilling....................  13 32 7 8 16 
Landbrug, energi m.v. ....  9 -6 -6 -3 -8 
Offentlig ........................  49 32 25 13 13 
Privat service ..................  0 0 0 0 0 
Ikke forsikret..................  -69 -68 -69 -67 -66 
Forsikret.........................  0 0 0 0 0 
Nordlige  Jylland............  50 38 34 35 43 
Sydlige Jylland ...............  29 14  3 10 11 
Fyn ................................  45 46 36 32 29 
Hovedstadsregionen.......  0 0 0 0 0 
Øvrige Sjælland..............  36 18 27 35 36 
Bornholm ......................  101 79 115 147 172 

 

1)  I tabellen er angivet den relative effekt på ledighedsrisikoen af de enkelte bag-
grundsvariable i forhold til karakteristika for en standardperson. Modellen er en  
logistisk regressionsmodel, hvor der ikke er taget hensyn til uobserveret heteroge-
nitet – dvs. individspecifikke forhold, som ikke opfanges af de baggrundsfaktorer, 
der er medtaget i modellen. Standardpersonen er en ufaglært, 30-49 årig dansk-
født mand med beskæftigelse i serviceerhvervet, og som er forsikret i en A-kasse 
med bopælskommune i hovedstadsregionen. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

I løbet af 1990’erne er der sket en markant indsnævring af de relative le-
dighedsrisici for aldersgrupperne. Alderen har således fået mindre betydning 
for ledighedsrisikoen. Specielt er der sket et markant fald i den relative ”mer-
risiko” for unge, hvilket ud over en forstærket forebyggende indsats kan være 
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påvirket af de relativt små ungdomsårgange i anden halvdel af 1990’erne og 
ungeindsatsen. Forskellene på ledighedsrisiko mellem erhvervene er ligeledes 
reduceret, og specielt inden for byggeriet er merrisikoen faldet markant. 
Denne udvikling peger isoleret set på, at der i dag er et bedre match mellem 
udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft. Den påvirkning af ledighedsrisiko-
en, der kommer fra effekten af uddannelse, forsikringsstatus og etnisk bag-
grund, er ikke ændret systematisk i perioden.   
 
Ledighedens varighed  
Hovedparten af ledighedsforløbene er af relativ kort varighed. Af de 806.000 
ledighedsforløb, der blev påbegyndt i 1999, havde ca. 63 pct. en varighed på 
mindre end 2 måneder, jf. tabel 3.3.  De mange korte ledighedsforløb skyldes 
blandt andet midlertidig hjemsendelse og kortvarig søgeledighed, som pri-
mært afspejler almindelig friktion på arbejdsmarkedet.  

Korterevarende ledighed på under 2 måneder udgør imidlertid kun knap 
20 pct. af det samlede antal fuldtidsledige i 1999, svarende til 30.600 perso-
ner.   
 
Tabel 3.3. Ledighedsperioder fordelt på varighed i 1999. 
Varighed af 
ledighedsfor-
løb, uger 

Antal  
Perioder 

Andel af 
ledigheds-

forløb 

Andel af fuld-
tidsledighed 

Akkumuleret 
andel af le-
digheden 

Antal fuld-
tidsledige

1) 

 
 1000 stk. ----------------------- pct.---------------------- 1000 pers. 
Op til 2 uger.. 243 30,2 3,4 3,4 5,4 
3-4................. 124 15,3 5,0 8,4 7,9 
5-8................. 145 17,9 11,0 19,4 17,3 
9-13............... 108 13,5 14,7 34,1 23,2 
14-26............. 115 14,3 26,8 60,9 42,4 
27-52............. 61 7,5 28,4 89,3 44,9 
over 52 uger... 11 1,3 10,7 100,0 16,8 
I alt ................ 806 100,0 100,0      100,0  158,2 

 

Anm.:  Fordelingen er baseret på varigheden af påbegyndte ledighedsforløb i 1999. An-
tallet af ledighedsforløb med en varighed på mere end 3 kvartaler er svagt under-
vurderet, idet CRAM-registeret, som beregningerne er baseret på, kun er opdate-
ret til og med 3. kvartal 2000.   

1) Antal fuldtidsledige er opregnet til niveauet i 1999. 
Kilde:  Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

Siden 1993 er antallet af påbegyndte ledighedsforløb faldet fra ca. 
1.150.000 til godt 800.000 i 1999. Det er primært antallet af længerevaren-
de ledighedsforløb, der er faldet i perioden, mens antallet af ledighedsforløb, 
med en varighed på op til 2 måneder, har været nogenlunde konstant, jf. fi-
gur 3.3a. Siden 1993 er antallet af fuldtidsledige, med ledighedsforløb over 6 
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måneders varighed, faldet med mere end 70 pct. – fra 220.000 personer til 
62.000 personer, jf. figur 3.3b.  
 
Figur 3.3a.  Ledighedsforløb opdelt på va-
righed.  

Figur 3.3b. Fuldtidsledige opdelt på va-
righed.  
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Anm.:  Dateringen af ledighedsforløbene vedrører tidspunktet for ledighedens påbegyn-
delse. Korte ledighedsforløb er defineret som ledighedsforløb under 2 måneders 
varighed, mens lange forløb har en varighed på mere end et halvt år. Antallet af 
ledighedsforløb med en varighed på mere end 3 kvartaler, er svagt undervurderet 
i 1999, idet CRAM-registeret, som beregningerne er baseret på, kun er opdateret 
til og med 3. kvartal 2000.   

Kilde.: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

Det nogenlunde konstante antal korterevarende ledighedsforløb i 
1990’erne peger på, at omfanget af korterevarende søgeledighed er stabilt 
over tid. Hertil kommer, at omfanget af midlertidig hjemsendelse af ansatte 
formentlig ligeledes er forholdsvist uafhængigt af den aktuelle konjunktursi-
tuation.  
 
Aktivering og ledighedens varighed   
Ledighedens varighedsfordeling er påvirket af den aktive arbejdsmarkedspoli-
tik. Det skyldes, at påbegyndelse af et aktiveringsforløb indebærer, at ledig-
hedsperioderne herved ophører.  

Medtages perioder på aktivering i ledighedsforløbene, påvirkes korttidsle-
digheden stort set ikke, jf. tabel 3.4.  Korterevarende ledighedsforløb mellem 
to aktiveringsforløb eller mellem aktivering og beskæftigelse spiller således en 
forholdsvis lille rolle for omfanget af den registrerede korttidsledighed. Stort 
set al korttidsledighed er derfor forbundet med korterevarende søgeledighed i 
forbindelse med jobskifte m.v. 
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Tabel 3.4. Ledighedens fordeling på varighed – med og uden AF-aktivering 
1998. 
 
Antal uger 

 
0-2  3-4 5-8 9-13

14 
-26 

27
-52 o. 52

 
I alt 

  --------------------- Pct. af arbejdsstyrke ---------------------- 
Forløb uden aktivering..... 0,2 0,3 0,7 1,0 1,7 1,6 0,9 6,5 
Forløb med aktivering...... 0,2 0,2 0,5 0,8 1,6 2,3 2,9 8,5 
 ------------------------- Personer, 1.000 ----------------------- 
Forløb uden aktivering..... 6 8 19 28 49 46 26 183 
Forløb med aktivering...... 5 6 14 23 45 66 83 241 

 

Anm.: I varighedsforløbene med aktivering indgår perioder i puljejob, støttet beskæfti-
gelse, uddannelsesaktivering samt øvrig aktivering.  Dateringen af ledighedsfor-
løbene vedrører tidspunktet for ledighedens påbegyndelse. Det samlede antal 
fuldtidsledige er opregnet til niveauet i 1998. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

I 1998 udgjorde ledighedsforløb med en varighed på mere end et år godt  
25.000 fuldtidsledige, mod knap 95.000 personer i 1994. Langtidsledig-
heden er dermed reduceret med 70.000 personer siden 1994, svarende til et 
fald på ca. 75 pct., jf. figur 3.4a og b. Medtages perioder i aktivering i bereg-
ningen af varigheden, reduceres antallet af fuldtidspersoner med forløb på 
mere end et år fra 175.000 til godt 80.000 personer – dvs. med ca. 95.000 
personer svarende til en reduktion på ca. 55 pct. Faldet i antallet af langvarigt 
ledige/aktiverede er således større, når aktivering medtages i opgørelsen af va-
righeden. Det relative fald er imidlertid mindre, hvilket primært kan tilskri-
ves fremrykningen af aktiveringsindsatsen.  
 
Figur 3.4a. Ledighed fordelt på varighed.  Figur 3.4b. Ledighed og aktivering fordelt 

på varighed.  
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Anm.:  Dateringen af ledighedsforløbene vedrører tidspunktet for ledighedens påbegyn-
delse. Det samlede antal fuldtidsledige er opregnet til niveauet i 1994 og 1998. 

Kilde:  Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
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Ledighedens varighed og baggrundsfaktorer 
En simpel model for ledighedsperiodernes varighed viser, at varigheden er 
stigende med alderen, mens uddannelse ikke har nogen nævneværdig betyd-
ning for varigheden1, jf. tabel 3.5. Indvandrere fra mindre udviklede lande og 
personer, der ikke er forsikrede, har relativt lange ledighedsperioder, mens 
der stort set ikke er forskel på varigheden for mænd og kvinder. På grund af 
midlertidig hjemsendelse er ledighedsperioderne inden for byggeriet for-
holdsvist korte, jf. boks 3.1. Midlertidig hjemsendelse spiller ligeledes en rolle 
for den lave varighed på Bornholm på grund af fiskeri og turisterhverv. 

For en række baggrundsfaktorer er der en omvendt sammenhæng mellem 
betydningen for ledighedsrisikoen og varigheden. For eksempel har ældre, 
forsikrede og personer med bopæl i hovedstadsregionen en lav ledighedsrisi-
ko, men forholdsvist lange ledighedsperioder. For disse grupper er der således 
en lav mobilitet mellem ledighed og beskæftigelse. Det modsatte gælder for 
unge, personer med tilknytning til byggeriet og personer med bopæl på 
Bornholm, hvor ledighedsrisikoen er høj, mens ledighedsperioderne er rela-
tivt korte.  

Dette viser, at en høj(lav) ledighedsrisiko ofte har sit modstykke i en lav 
(høj)varighed. Det er imidlertid ikke tilfældet for indvandrere fra mindre ud-
viklede lande, som både har en høj ledighedsrisiko og lange ledighedsperio-
der. Det peger på, at det fortsat er en stor udfordring at sikre højere – og me-
re vedvarende – beskæftigelse for denne gruppe.  
 
 
 
 
 
 

1 At uddannelse tilsyneladende ikke har betydning for varigheden, genfindes i andre lan-
de og kan skyldes, at højtuddannedes færdigheder hurtigere ”forældes” end ufaglærtes. 
Hertil kommer, at den høje ledighedsrisiko for ufaglærte medvirker til, at varigheden af 
ledighedsforløbene i gennemsnit bliver relativt korte. Det skyldes, at ufaglærte ofte be-
sidder jobfunktioner – og er ansat i brancher – hvor der er hyppige bevægelser mellem 
ledighed og beskæftigelse.   
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Tabel 3.5. Den isolerede betydning af baggrundsfaktorer for ledighedspe-
riodernes længde.   
 Betydning for ledighedsperiodernes 

varighed 
Betydning af  
risiko og va-

righed 
 1990 1993 1995 1997 1998 1998 
Varighed for standard-
person i uger...............  

 
18,1 

 
19,8 

 
16,8 

 
14,2 

 
11,9 

 
- 

 --------Varighed i forhold til standardperson, pct.-----
Ufaglært .....................  0 0 0 0 0 0 
Faglært .......................  -10 -8 -4 -7 -3 -26 
KVU ..........................  -16 -26 -17 6 3 -50 
MVU .........................  -15 -7 -12 -14 1 -62 
LVU...........................  -8 -8 -4 16 19 -31 
15-24 år .....................  3 -2 -15 -22 -15 -4 
25-29 år .....................  11 6 1 -7 -2 41 
30-49 år .....................  0 0 0 0 0 0 
50-59 år .....................  34 41 21 27 17 16 
60-66 år .....................  68 23 80 44 44 24 
Kvinder ......................  -1 -4 -1 -1 -2 47 
Mænd.........................  0 0 0 0 0 0 
Mere udviklede...........  3 10 18 13 0 28 
Mindre udviklede .......  66 73 59 40 46 176 
Danskfødte.................  0 0 0 0 0 0 
Bygge og anlæg...........  -50 -48 -37 -38 -42 -4 
Fremstilling ................  -17 -26 -11 -10 -21 -8 
Landbrug, energi m.v. -18 -15 -9 -11 -12 -19 
Offentlig ....................  -18 -10 -12 -13 -16 -5 
Privat service ..............  0 0 0 0 0 0 
Ikke forsikret ..............  5 36 37 30 47 -50 
Forsikret.....................  0 0 0 0 0 0 
Nordlige  Jylland ........  -18 -18 -27 -17 -21 13 
Sydlige Jylland............  -27 -25 -36 -30 -27 -19 
Fyn.............................  -12 -21 -30 -18 -12 14 
Hovedstadsregionen ...  0 0 0 0 0 0 
Øvrige Sjælland ..........  -5 -8 -16 -15 -14 17 
Bornholm...................  -40 -27 -42 -34 -36 74 

 

Anm.: Den anvendte statistiske model er en varighedsmodel, hvor der ikke tages hensyn 
til personlige karakteristika, som ikke opfanges af baggrundsvariablene uddannel-
se, alder, køn osv. Effekten af de enkelte baggrundsfaktorer skal fortolkes i for-
hold til karakteristika for standardpersonen, jf. note til tabel 3.3. 

Kilde:  Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 
 



Kapitel 3 – Ledigheden og tilbagetrækningsmønstret 
 

Finansredegørelse 2001 � Maj 2001 90909090  

Boks 3.1. Sæsonmæssige svingninger i ledigheden i byggefagene. 
Sæsonmønstret i byggeriet adskiller sig fra de øvrige erhverv ved, at antallet af påbegynd-
te ledighedsforløb ligger højt i vinterperioden december til marts på grund af vejrlig 
m.v., jf. figur a. De sæsonmæssige udsving i aktiviteten i bygge- og anlægssektoren skøn-
nes at indebære i størrelsesordenen 5.000 årlige fuldtidsledige. Denne sæsonbetingede 
ledighed er blandt andet et resultat af dagpengesystemets indretning – herunder mulig-
heden for midlertidig hjemsendelse – og den traditionelle arbejdstilrettelæggelse i sekto-
ren.  

Figur a. Antal påbegyndte ledighedsperio-
der, pr. år fra 1994-1998. 

Figur b. Fordelingen af varigheden af le-
dighedsperioder i bygge og anlæg, fordelt 
på påbegyndelsestidspunkt. 
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Anm.: Tidsangivelsen vedrører kalendermånederne, der ikke er sammenfaldende med 

den månedskategorisering, der ligger til grund for CRAM-statistikken. Normalt 
er CRAM-kaldenderen forskudt ca. 2 uger i forhold til den normale kalender. 
Ledigheden for januar i CRAM vedrører derfor perioden fra medio december til 
medio januar.     

Kilde.: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 

Bygningsarbejdere, der bliver ledige i vinterperioden, er i højere grad udsat for længere-
varende ledighed end tilfældet er i de øvrige måneder, jf. figur b. Eksempelvis er det kun 
godt 20 pct. af de ledighedsforløb, der påbegyndes i perioden december – februar inden-
for byggeriet, der har en varighed på under 2 uger, mens andelen i de øvrige måneder er 
knap 35 pct. Den høje sæsonbetingede ledighed skyldes således ikke mange helt korte 
ledighedsperioder i vintermånederne, men derimod mellemlange ledighedsperioder.   

 
En række strukturelle forhold på arbejdsmarkedet som f.eks. rådigheds-

regler, dagpengeperiodens længde og den aktive arbejdsmarkedspolitik har 
betydning for varigheden af ledighedsforløbene og/eller ledighedsrisikoen. 
Strukturforbedringerne på arbejdsmarkedet i løbet af 1990’erne vurderes 
først og fremmest at have reduceret varigheden af ledighedsforløbene – 
blandt andet i kraft af en styrket aktiveringsindsats og opstramning af rådig-
hedsreglerne. Det strukturbetingede bidrag til reduktionen i ledighedsrisiko-
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en kan formentlig primært henføres til opkvalificering i forbindelse med ak-
tivering og uddannelse, jf. boks 3.2.    

 
Boks 3.2. Strukturernes betydning for ledighedsrisiko og varigheden af le-
dighedsforløbene. 
En række strukturelle forhold på arbejdsmarkedet har indvirkning på risikoen for at blive le-
dig og varigheden af ledighedsforløbene.  

Omkostninger og regler ved ansættelse og afskedigelse påvirker både ledighedsrisikoen og varig-
heden. Sammenlignet med andre lande er regler og omkostninger forholdsvis lempelige i 
Danmark, hvilket er medvirkende til at skabe et fleksibelt arbejdsmarked. Lave omkostnin-
ger indebærer, at arbejdsgiverne er mindre tilbageholdende med såvel ansættelser som afske-
digelser af alle typer arbejdskraft, herunder personer med længerevarende ledighed og perso-
ner med nedsat arbejdsevne. Det reducerer den længerevarende ledighed. Lave omkostninger 
bidrager isoleret set til at reducere varigheden og øge ledighedsrisikoen.   

Den aktive arbejdsmarkedspolitik bidrager – via opkvalificering – til at ledighedsrisikoen re-
duceres. Varigheden af ledighedsperioderne er ligeledes påvirket af den aktive arbejdsmar-
kedspolitik. Dels via ”motivationseffekten”, idet udsigten til et aktiveringstilbud i sig selv til-
skynder ledige til en ekstra indsats for at komme i ordinær beskæftigelse og dels fordi længe-
revarende ledighed afbrydes ved påbegyndelse af aktiveringsforløb.  

Tabel a. Strukturernes betydning for ledighedsrisiko og varighed. 
 Ledigheds-risiko Varighed 
Lave omkostninger ved ansættelse og afskedigelse .......  Højere Lavere 
Aktiv arbejdsmarkedspolitik .......................................  Lavere Lavere 
Lav kompensationsgrad ..............................................  Lavere Lavere 
Kort dagpengeperiode ...............................................  - Lavere 
Stramme rådighedsregler ...........................................  - Lavere 
Uddannelsesniveau ....................................................  Lavere - 

En lav kompensationsgrad bidrager formentlig især til, at varigheden af ledighedsperioderne 
reduceres på grund af en høj søgeintensitet. Samtidig bidrager en lav kompensationsgrad til, 
at risikoen for ledighed reduceres ved at mindske selvvalgt overgang fra beskæftigelse til le-
dighed. I Danmark har den strukturpolitiske indsats været koncentreret om rettigheder og 
pligter til aktivering, samt skærpelse af rådighedsreglerne, som i praksis kan have samme 
virkning som en nedsættelse af kompensationsgraden, men uden at ændre indkomstforde-
lingen mellem beskæftigede og ledige.  

En kort maksimal dagpengeperiode øger isoleret set søgeintensiteten – og dermed beskæftigel-
seschancen – når tidspunktet for den maksimale dagpengeperiode nærmer sig. Dette bidra-
ger til at reducere varigheden af ledighedsperioderne.  

Stramme rådighedsregler – såvel faglige som geografisk – bidrager til en lav varighed af ledig-
hedsforløbene. Herudover har omfanget af sanktioner ved afslag på et anvist job indvirkning 
på ledighedsperiodernes varighed.   

Endelig kan en række andre forhold som f.eks. organisationsgrad, skatteregler og meget an-
det påvirke strukturledigheden. Disse forhold vil som hovedregel påvirke både ledighedsrisi-
ko og varigheden af ledighedsforløbene.    
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Den relative forskel på ledighedsperiodernes længde blandt indvandrere 
og danskfødte er indsnævret siden starten af 1990’erne, hvilket isoleret set 
peger på en vis styrkelse af integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet. 
Tilsvarende er varigheden for unge og personer i aldersgruppen 50-59 år fal-
det særlig kraftigt. Det relative fald for unge skal ses i lyset af den særlige ind-
sats for at få unge ledighedsberørte i beskæftigelse. Det relative fald for al-
dersgruppen 50-59 år efter 1995 er mere bemærkelsesværdigt, idet udfasnin-
gen af overgangsydelsen kunne forventes at trække i retning af længere ledig-
hedsperioder for denne gruppe.  

Der har været en svag tendens til, at den relative varighed er forøget for 
personer med en længerevarende uddannelse siden starten af 1990’erne. 
Sammenholdt med, at de relative ledighedsrisici for uddannelsesgrupperne 
har været stort har set konstante over tid, peger dette på, at den relative le-
dighed for kortuddannede ikke er øget i 1990’erne. Det skal formentlig ses i 
lyset af, at udbuddet af kortuddannede er aftaget i takt med efterspørgslen, 
idet lønspredningen ikke har ændret sig nævneværdigt i perioden. Kortud-
dannede har imidlertid fortsat en væsentlig større ledighed end andre.    

Udviklingen i den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene, opdelt 
på uddannelse, branche, alder m.v., viser, at de relative varigheder af ledig-
hedsforløbene er stort set de samme i 1998 som i 1994, idet hovedparten af 
grupperne har haft et fald i den gennemsnitlige varighed på i størrelsesorde-
nen 35 pct. i perioden, jf. appendiks 3.1.   

 
Virkningen af aktivering 
Målet med den aktive arbejdsmarkedspolitik er at hjælpe ledige i ordinær be-
skæftigelse. Hertil kommer, at arbejdsmarkedspolitikken skal bidrage til, at 
den ledige har relevante kvalifikationer i forhold til efterspørgslen.  

Med arbejdsmarkedsreformerne i løbet af 1990’erne er aktivering blevet 
et af de helt centrale instrumenter for at sikre jobsøgning, rådighed og opkva-
lificering af de ledige. Aktivering påvirker den lediges beskæftigelseschance 
gennem tre effekter: 
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Ved kompetenceudvikling, hvor jobtræning eller uddannelse kan øge sandsyn-
ligheden for efterfølgende beskæftigelse.  
• Ved stærkere motivation til at søge ordinær beskæftigelse, idet nogle vil 

forstærke jobsøgningen, når alternativet er aktivering på fuld tid uden 
fuld løn og uden genoptjening af dagpengeret.  

• Ved fastholdelse, idet deltagelsen i et aktiveringsforløb kan nedsætte job-
søgningen – både for den enkelte og den visiterende myndighed. Denne 
effekt bidrager isoleret set til at reducere beskæftigelseschancen.  

    
Effekten af aktivering varierer meget mellem de forskellige aktiveringsty-

per. For dagpengeberettigede er jobtræning – og navnlig privat jobtræning – 
den aktiveringstype, der giver størst positiv effekt på beskæftigelseschancen, 
jf. figur 3.5a og 3.5b. og boks 3.3.  

 
Figur 3.5a. Effekter af aktivering for dag-
pengeberettigede, 1996-1999. 

Figur 3.5a. Effekter af aktivering for dag-
pengeberettigede, 1996-1999. 
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Kilde: Arbejdsministeriet, Effekter af aktiveringsindsatsen, marts 2000 og opdaterede be-
regninger. 
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Boks 3.3. Metoder til beregning af effekten af aktivering. 
Sandsynligheden for at overgå til ordinær beskæftigelse i løbet af – eller efter – et aktiveringsforløb 
afhænger grundlæggende af en række personlige karakteristika, afgang til beskæftigelse i fravær af 
aktivering, herunder konjunktursituationen, og den isolerede effekt af aktivering. Et ideelt mål for 
effekten af aktiveringsforløbene bør således tage højde for betydningen af disse forhold.   

Udslusningsmålet er en simpel opgørelse af, hvor stor en andel, der ikke er ledige eller aktiverede 
på et givet tidspunkt efter påbegyndelsen af et aktiveringsforløb, jf. tabel a. Dette mål opfanger 
imidlertid ikke effekten af aktivering, idet der ikke tages højde for, at en del af de aktiverede også 
ville have fundet beskæftigelse uden aktivering. Udslusningsmålet indebærer derfor en klar over-
vurdering af aktiveringseffekten. Hertil kommer, at metoden ikke tager højde for, at personlige ka-
rakteristika kan have betydning for beskæftigelseschancen.  

Ideelt set bør effektberegningen foretages ved at sammenligne afgangsmønsteret fra ledighed mel-
lem to grupper, hvor den eneste forskel er deltagelse i aktivering eller ej. I praksis er det imidlertid 
ikke muligt at korrigere for alle forskelle i personlige karakteristika. Hertil kommer, at aktivering 
normalt falder på nogenlunde samme tidspunkt i ledighedsforløbet, hvorfor det er vanskeligt at 
finde en sammenlignelig gruppe, der ikke er i aktivering.    

Effekterne af aktivering kan alternativt beregnes ved at sammenligne overførselsgraden før og efter 
aktivering for de samme personer. Herved benyttes den enkelte som referencegruppe for sig selv. 
Metoden anvender den gennemsnitlige overførselsgrad for perioden 3 år før til ½ år efter afslut-
ningen af et aktiveringsforløb som referenceforløb og et mål for, hvor stor overførselsgraden ville 
have været i fravær af aktivering. Dette referenceforløb sammenholdes med den faktiske gennem-
snitlige overførselsgrad for den enkelte fra afslutningen af et aktiveringsforløb til ½ år efter, og for-
skellen mellem disse – i pct.enheder – tages som et udtryk for effekten af aktiveringsforløbet, jf. fi-
gur a.  

Ved at måle effekten i forhold til et individuelt referenceforløb tages der i nogen grad hensyn til 
betydningen af personlige karakteristika, idet disse påvirker overførselsgraden i referenceforløbet. 
Denne metode giver dermed et mere retvisende billede af aktiveringseffekten end udslusningsmå-
let. 
 
Tabel a. Effekt af aktivering, pct. 
Metode Privat job-

træning 
Effekt 
i alt 

Udslusning...................  57 27 
Overførselsgrad ............  33 14 
Anm.: Udslusningsmålet vedrører 2000, mens 

effekten beregnet med på baggrund af 
individuelle overførselsgrader vedrører 
1999.  

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsmini-
steriet. Beregnet på DREAM registeret. 

 Figur a. Reduktion i overførselsgraden. 
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Udover virkningen af aktiveringsforløbet er den procentvise reduktion i overførselsgraden imidler-
tid påvirket af den generelle konjunkturudvikling på grund af den relativt lange referenceperiode. 
Samtidig afhænger ændringer i overførselsgraden af, hvornår i ledighedsforløbet aktiveringen påbe-
gyndes, hvilket både kan trække i retning af en over- og undervurdering af effekten. Ved at medta-
ge perioden efter aktivering i referenceforløbet bidrager dette isoleret set til at undervurdere effek-
ten af aktivering, idet dette reducerer den gennemsnitlige overførselsgrad i referenceforløbet. Sam-
let set er det vanskeligt at afgøre, om aktiveringseffekten systematisk under- eller overvurderes i en 
sådan undersøgelse.
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Derimod har uddannelse en mere begrænset effekt. Det dækker imidlertid 
over betydelige forskelle mellem de forskellige uddannelsesforløb, hvor der er 
en klar tendens til, at erhvervsrettede forløb har en højere effekt end uddan-
nelsesforløb af folkeoplysende karakter som f.eks. dag- og folkehøjskoler. 
Metoden muliggør dog kun en vurdering af effekten på de umiddelbare be-
skæftigelsesmuligheder. En eventuel effekt af almendannende uddannelse må 
forventes at være langsigtet. For aktiverede kontanthjælpsmodtagere genfin-
des et tilsvarende mønster med størst effekt ved privat jobtræning2. 

Effekten af aktiveringstilbuddene til forsikrede ledige er markant dårligere 
for ældre over 50 år for samtlige aktiveringstyper, bortset fra privat jobtræ-
ning.  

Det er vanskeligt at opgøre, hvor stor betydning ret og pligt til aktivering 
har for den lediges søgeintensitet – dvs. motivationseffekten – idet den viser 
sig allerede, inden aktiveringsforløbet påbegyndes. Beregninger fra Arbejds-
ministeriet peger imidlertid på, at motivationseffekten er af stor betydning, 
idet beskæftigelseschancen generelt er stigende i perioden op til den plan-
mæssige påbegyndelse af aktiveringsforløbet.  

 
Figur 3.6a. Relativ beskæftigelseschance 
for 30-49 årige ledige, 1998/1997. 

Figur 3.6b. Relativ beskæftigelseschance 
for ledige under 25 år, 1998/1995. 
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Anm.: Kun medlemmer af KAD og SID. 
Kilde: Arbejdsministeriet, Effekter af aktiveringsindsatsen, marts 2000. 

 
Fremrykningen af aktiveringstidspunktet fra 3 til 2 års ledighed i 1998 

kan benyttes til illustration af motivationseffekten, idet den relative beskæfti-
gelseschance mellem 1997 og 1998 er øget mest for personer med mellem 2 
og 3 års ledighed, der står foran påbegyndelsen af et aktiveringsforløb, jf. fi-
gur 3.6a. Tilsvarende viser den relative beskæftigelseschance for de unge, at 
fremrykningen af aktivering i særlig grad har øget beskæftigelseschancerne i 

2 Jf. SFI, Brian Krog Graversen og Hanne Weise, Effekter af aktiveringsindsatsen over for 
kontanthjælpsmodtagere.  
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perioden omkring 6 måneders ledighed, som netop er det tidspunkt, hvor ret 
og pligt til aktivering indtræffer, jf. figur 3.6b.  

 
3.3.3.3.3.3.3.3.    UdviklUdviklUdviklUdviklingen i marginalingen i marginalingen i marginalingen i marginal---- og socialgruppen  og socialgruppen  og socialgruppen  og socialgruppen     
Stigningen i beskæftigelsen igennem opsvinget samt forbedringerne af ar-
bejdsmarkeds- og socialpolitikken i takt med ledighedsfaldet har betydet, at  
færre i den erhvervsaktive alder modtager midlertidige indkomstoverførsler 
gennem længere tid. Andelen af befolkningen i alderen 18-66 år uden over-
førsler eller med en overførselsgrad på mellem 0 og 20 pct. er således steget 
gradvist over de senere år, hvilket modsvares af en faldende andel med over-
førselsgrader over 20 pct,  jf. figur 3.7.  

 Overførselsgraden udtrykker, i hvor stor en andel af tiden personer har 
modtaget midlertidige overførsler inden for de seneste 3 år. Personer med en 
overførselsgrad på mere end 80 pct. målt over en treårig periode tilhører en-
ten marginal- eller socialgruppen, jf. boks 3.4. 
 
Figur 3.7. Udvikling i fordeling af overførselsgrad. 
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Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
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Boks 3.4. Definition af marginal- og socialgruppen. 
Marginalgruppen omfatter personer, der har været ledige, i aktivering og/eller på ud-
dannelsesorlov over 80 pct. af tiden inden for de seneste 3 år.  

Socialgruppen omfatter personer, der inden for de seneste 3 år har været på kontant-
hjælp, sygedagpenge, revalidering, i ledighed, aktivering eller på uddannelsesorlov i 
mindst 80 pct. af tiden, dog således at perioden i ledighed, aktivering eller på uddannel-
sesorlov samlet set ikke overstiger 80 pct. af tiden, idet personen da vil tilhøre marginal-
gruppen.  

En person kan altså ikke både være i marginalgruppen og i socialgruppen på samme tid. 
I praksis vil der dog være en række grænsetilfælde, hvor det kan være svært at argumen-
tere for, hvilken af de to grupper konkrete personer bør placeres i, jf. appendiks 5.1. i 
FR2000.

Det bemærkes, at den anvendte definition af marginalgruppen omfatter både personer i 
ledighed og aktivering. Endvidere indgår personer på uddannelsesorlov, fordi uddannel-
sesorlov kan indgå i et aktiveringsforløb som et led i en personlig handlingsplan eller 
som en periode med selvvalgt uddannelse. 

Denne afgrænsning blev også anvendt i FR2000, men herudover har der tidligere været 
anvendt en smallere definition af marginalgruppen, som indebar et lavere niveau og et 
kraftigere fald i størrelsen af marginalgruppen. Den nu værende definition af marginal-
gruppen anses for at være en mere dækkende afgrænsning af antallet af personer med 
langvarige ledighedsproblemer, idet en stigende andel af de ledige er i aktivering, hvilket 
oftest må ses som et alternativ til passiv ledighed. Samtidig har et forbedret datagrund-
lag muliggjort den nuværende afgrænsning af marginalgruppen.

Det samlede antal personer i marginal- og socialgruppen er faldet med ca. 
20.000 personer fra 1994-96 til 1997-99, jf. tabel 3.6.  Udviklingen dækker 
over et fald i antallet af personer i marginalgruppen på knap 25.000 personer 
og en svag stigning i socialgruppen, jf. tabel 3.6. 

 
Tabel 3.6. Marginal- og socialgruppen i to treårsperioder. 

 Bestand Gengangere Tilgang Afgang 
 1994-96 1997-99  Gnst. p.a. 

Marginalgruppen................  88 64 18 15 23 
Socialgruppen.....................  100 104 40 21 20 
Personer som skifter gruppe   - - 17 -6 -6 
I alt.....................................  188 168 75 31 38 

 

Anm.: Tilgang og afgang er korrigeret for skift mellem marginal- og socialgruppen – af-
gangen summer således til afgangen fra social- og marginalgruppen som helhed. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
  
Marginalgruppen består af personer, der vurderes at stå fuldt til rådighed 

for arbejdsmarkedet, mens socialgruppen omfatter personer med problemer 



Kapitel 3 – Ledigheden og tilbagetrækningsmønstret 
 

Finansredegørelse 2001 � Maj 2001 98989898  

udover ledighed, herunder sygdom, misbrug og sprogproblemer. Marginal-
gruppen påvirkes således i højere grad end socialgruppen af den generelle be-
skæftigelsesudvikling.  

Socialgruppen påvirkes i perioden af en stigende tilgang af indvandrere og 
flygtninge og et betydeligt fald i afgangen til førtidspension, jf. nedenfor. I 
fravær af disse ændringer ville der have været et fald i socialgruppen. Faldet i 
afgangen til førtidspension afspejler en forstærket forebyggende indsats, hvil-
ket for personer, der ikke umiddelbart opnår beskæftigelse, medfører at flere 
registreres som modtagere af langvarig midlertidig forsørgelse og aktivering i 
stedet for i permanent offentlig forsørgelse. 

Der er følgelig også en relativt større udskiftning i marginalgruppen end i 
socialgruppen. Som gennemsnit over perioden 1997-99 har afgangen fra 
marginalgruppen været lidt større end afgangen fra socialgruppen. Der har 
også været en noget mindre tilgang til marginalgruppen end til socialgrup-
pen.  

Den større udskiftning i marginalgruppen indebærer også, at der er rela-
tivt færre gengangere, dvs. personer som er i gruppen i begge perioder, end i 
socialgruppen.  

I alt 75.000 af de 188.000 personer, der var i marginal- og socialgruppen 
i treårsperioden 1994-96, var også i en af de to grupper i perioden 1997-99, 
og heraf havde 17.000 skiftet fra marginal- til socialgruppen eller omvendt.  

Omkring tre fjerdedele af nytilgangen til marginalgruppen fra 1994-96 til 
1997-99 udgøres af personer med mellemlange eller længerevarende ledig-
hedsperioder i perioden 1994-96, dvs. personer, der har været ledige i mere 
end 20 pct. af de tre år.  

Knap halvdelen af de personer, der forlod marginalgruppen mellem 1994-
96 og 1997-99, forlod gruppen til fordel for beskæftigelse. Den øvrige del af 
afgangen fordeler sig ligeligt på overgang til permanente ydelser, skift til soci-
algruppen og højere beskæftigelsesgrad/lavere overførselsgrad, jf. figur 3.8. 
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Figur 3.8. Tilgang til og afgang fra marginalgruppen, 1.000 personer. 

1994 - 96 1997-1999

Ingen eller  kort  ledighed      12

M ellem lang ledighed                21

Længerevarende ledighed          13

SociangereGengangere
Gengangere

Gengangere         18

Tilgang     46

M arginalgruppe i alt    88 M arginalgruppe i alt  64

Afgang                               70
Tilgang            46

Beskæftiget m v.   35

Højere beskæftigelsesgrad         12

Socialgruppen 11

Perm anenteydelser                         12

Gengangere                     18

 
 

Anm.: Beskæftigelse m.v. dækker over beskæftigelse (lønmodtagere og selvstændige), or-
dinær uddannelse, hjemmegående og personer, som er døde, eller ikke (længere) 
er indeholdt i stikprøven. For marginalgruppen udgør beskæftigelse som lønmod-
tager 82 pct. af ”Beskæftigelse m.v.” i gennemsnit af perioden 1. kvartal 1997 og 
4. kvartal 1997. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 
Næsten halvdelen af nytilgangen til socialgruppen udgøres af personer, 

der længerevarende har modtaget midlertidige overførsler i perioden 1994-96 
eller tidligere har været i marginalgruppen.  

Omkring 25.000 af de 60.000 personer, som har forladt socialgruppen 
siden udgangen af 1996, forlod gruppen til fordel for beskæftigelse. 15.000 
overgik til permanente ydelser. De resterende knap 20.000 personer har en-
ten reduceret deres overførselsgrad så meget, at de ikke længere indgår i soci-
algruppen eller er overgået til marginalgruppen, jf. figur 3.9.  
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Figur 3.9. Tilgang til og afgang fra socialgruppen, 1.000 personer. 

1994 - 96 1997-1999

Ikke eller kort på overførsler   15
M ellem lange overførsler 20
Længerevarende overførsler      18
M arginalgruppen                 11

Gengangere

Gengangere   40 Gengangere 40

Tilgang              64 

Socialgruppe i alt   100 Socialgruppe i alt               104

Beskæftiget  m v.                         25
Beskæftigelse m v.     25

Højere beskæftigelsesgrad       14

M arginalgruppen                          6
Perm anente ydelser                      15

Afgang         60

 
 

Anm.: Beskæftigelse m.v. dækker over beskæftigelse (lønmodtagere og selvstændige), or-
dinær uddannelse, hjemmegående og personer, som er døde, eller ikke (længere) 
er indeholdt i stikprøven. For socialgruppen udgør beskæftigelse som lønmodta-
ger 75 pct. af ”Beskæftigelse m.v.” i gennemsnit af perioden 1. kvartal 1997 og 4. 
kvartal 1997. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

De senere års reduktion af marginalgruppen er fortsat i løbet af 2. halvår 
1999 og 1. halvår 2000. I 2. kvartal 2000 var marginalgruppen således redu-
ceret til godt 59.000 personer, jf. tabel 3.7. 

Derimod har der været en lille stigning i socialgruppen fra 1994-96 til 
1997-99, som har fundet sted i løbet af 1998. 

 
Tabel 3.7. Udviklingen i marginal- og socialgruppen – overlappende tre-
årsperioder, 1.000 personer. 
 1994-96 1995-97 1996-98 1997-99 2. halvår 1997 

til 1. halvår 2000 
Marginalgruppen .... 88 83 73 64 59 
Socialgruppen ......... 100 101 105 104 - 
I alt ......................... 188 184 178 168 - 

 

Anm.: På grund af afrunding summer tallene ikke nødvendigvis til totalen. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
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Da opgørelsen af marginal- og socialgruppen sker på baggrund af treårs-
perioder, må den løbende udvikling i tilgange og afgange fra de to grupper 
nødvendigvis følges med udgangspunkt i overlappende treårsperioder. Det er 
aktuelt kun muligt at opgøre grupperne i to adskilte treårsperioder.  

Ulempen ved at opgøre til- og afgange i overlappende treårsperioder er, at 
en stor del af de målte til- og afgange udgøres af personer, hvis overførsels-
grad – målt over de forudgående tre år – kortvarigt bevæger sig over eller un-
der 0,8. En tilgang er således udtryk for et skift mellem to treårsperioder, 
hvor kun beskæftigelsen i et enkelt kvartal, svarende til maksimalt 8 1/3 pct. 
af perioden er ændret, jf. boks 3.5.  

 
Boks 3.5. Bruttobevægelser til og fra marginalgruppe og socialgruppe. 

Figur a. Overlappet i kvartalsvise opgørelse 
af bruttobevægelser. 

Bruttobevægelser fra et kvartal til det næ-
ste konstrueres ved at sammenligne soci-
algruppen eller marginalgruppen i de to 
tre års perioder, der slutter i kvartalet. 
Bruttoafgangen opgøres som det antal per-
soner, der var i gruppen i den ene perio-
de, men som havde forladt den i det efter-
følgende periode, fordi den samlede tid, 
personen modtog de relevante overførsler, 
var faldet til under 80 pct. Bruttotilgan-
gen opgøres på tilsvarende måde. Ved op-
gørelsen af overførselsgraden i to på hin-
anden følgende perioder vil 11 ud af de 
12 kvartaler indgå i overførselsgraden for 
begge perioder. 
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Ændringen i overførselsgraden fra en periode til det næste fremkommer derfor alene 
som forskellen mellem det seneste kvartals bidrag til overførselsgraden og bidraget fra 
kvartalet 13 kvartaler forud. 

Hvis et kvartal med fuld beskæftigelse udskiftes med et med ledighed, ændres overfør-
selsgraden med 8 1/3 pct.enheder. En person med en overførselsgrad på over 88 1/3 
pct. skal således være beskæftiget i mere end et kvartal, før overførselsgraden kommer 
under 80 pct.     

Personer med en overførselsgrad omkring 80 pct. kan dog ved beskæftigelse i et kvartal, 
forlade marginal- eller socialgruppen i et kvartal, men vende tilbage i næste kvartal. Fi-
gur a. viser et eksempel herpå. 

 
Niveauet for løbende til- og afgange bliver derfor meget højt i sammen-

ligning med til- og afgange mellem uafhængige treårsperioder. For eksempel 
har den kvartalsvise tilgang til marginalgruppen udgjort mellem 6.000 og 
10.000 personer i kvartalet, mens nytilgangen til marginalgruppen mellem to 
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adskilte treårsperioder har udgjort 46.000 personer, svarende til gennemsnit-
ligt 4.000 personer pr. kvartal. 

Bruttotilgangen til marginalgruppen er reduceret betragteligt siden 1997, 
hvor tilgangen udgjorde 8-10.000 personer i kvartalet. I første halvår 2000 
var den kvartalsmæssige tilgang reduceret til 6.000 personer. Afgangen er re-
duceret noget mindre end tilgangen, hvilket blandt andet kan tilskrives en 
reduktion af afgangen til permanente ydelser, dvs. efterløn og førtidspension, 
jf. tabel 3.8.  
 
Tabel 3.8. Udvikling i bestand, bruttotilgang og -afgang – overlappende 
treårsperioder. 

 
96 

kv4 
97 

kv1 
97 

kv2 
97 

kv3 
97 

kv4
98 

kv1 
98 

kv2 
98 

kv3 
98 

kv4 
99 

kv1
99 

kv2 
99 

kv3 
99 

kv4
00 

kv1 
 ------------------------------------------- 1.000 personer -------------------------------- 
Marginalgruppe  
Bestand ............... 89 87 86 85 83 81 79 76 73 69 68 67 64 60 
+ Bruttotilgang .... 10 8 8 8 9 9 8 7 6 7 7 6 6 6 
 - Bruttoafgang .... 11 9 9 10 11 10 11 11 10 8 8 9 10 7 
 - heraf til perma-
nent forsørgelse ... 1,5 1,1 1,3 1,3 1,4 1,8 2,1 1,7 1,1 0,4 0,5 1,0 0,8 0,5 
Socialgruppe            
Bestand .............. 100 99 100 99 101 102 104 106 105 105 104 104 104 - 
+ Bruttotilgang .... 11 12 11 12 12 12 12 11 11 11 10 10 - - 
 - Bruttoafgang .... 11 11 12 10 11 11 11 12 11 11 11 10 - - 
 - heraf til perma-
nent forsørgelse ... 2,2 1,9 2,3 1,7 1,8 1,9 1,7 2,3 2,6 1,4 1,7 1,3  

 

Anm.: Kvartalsangivelsen det sidste kvartal i den pågældende treårsperiode. 96kv4 svarer 
således til treårsperioden 1. kvartal 1994 – 4. kvartal 1996. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

Bruttotilgangen til socialgruppen har over perioden udgjort 10.000-
12.000 personer i kvartalet. Bruttoafgangen har det meste af perioden været 
på samme niveau som bruttotilgangen.  

I løbet af 1999 er afgangen fra socialgruppen til permanent forsørgelse re-
duceret, hvilket skal ses i sammenhæng med, at antallet af førtidspensionstil-
kendelser er reduceret med ca. 1/3 fra 1998 til 1999. 

Godt 170.000 personer har været i marginalgruppen i en eller flere over-
lappende treårsperioder fra perioden 1994-96 til perioden 1997-99. Heraf 
har 16.000 personer været i gruppen i alle 13 overlappende treårsperioder 
(kvartaler), jf. tabel 3.9. 

Til sammenligning har 35.000 af de 213.000 personer, der har været i so-
cialgruppen på et tidspunkt i løbet af de 13 kvartaler, været i socialgruppen i 
hele perioden.  

Mange af de berørte har imidlertid kun været i de respektive grupper i en 
begrænset del af de 13 kvartaler. I begge grupper har knap halvdelen af de 
berørte højst været i den pågældende gruppe i 4 af de 13 kvartaler. 
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Tabel 3.9. Personer i berøring med marginal- eller socialgruppen. 
Antal overlappende tre-
årsperioder (kvartaler). 

Marginalgruppe Socialgruppe Social/marginal-
gruppe 

 --------------------- 1.000 personer i pct. ---------------------- 
1-4 kvartaler...................  77 (45) 95 (45) 115 (35) 
5-8 kvartaler................... 53 (31) 51 (24) 89 (27) 
9-12 kvartaler................. 26 (15) 32 (15) 53 (16) 
13 kvartaler .................... 16 (10) 35 (16) 71 (22) 
Berørte i alt .................... 172 (100) 213 (100) 328 (100) 
Bestand pr. 96k4 (måle-
periode 94k1-96k4) ....... 

 
89 

 
100

  
189 

 

Bestand pr. 98k4 (måle-
periode 96k1-98k4) ....... 

 
73 

 
105

  
178 

 

Bestand pr. 99k4 (måle-
periode 97k1-99k4) ....... 

 
64 

 
104

  
168 

 

Gnst. antal kvt. pr. berørt 5,8  6,2  7,1  
 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
  

I alt 328.000 personer har været enten i marginalgruppen og/eller social-
gruppen i løbet af de 13 kvartaler. Det er 57.000 personer færre end summen 
af berørte i de to grupper for sig, hvilket afspejler, at forholdsvis mange skif-
ter mellem de to grupper. Tælling af den samlede varighed i de to grupper, 
frem for varigheder i enkelte grupper, indebærer i sagens natur en højere 
gennemsnitlig varighed af forløbene. Den gennemsnitlige varighed pr. berørt 
er dog kun omkring et kvartal højere end varigheden i de to grupper for sig.  

For begge grupper gælder ligeledes, at antallet af berørte over alle de 13 
kvartaler er omtrent dobbelt så stort, som bestanden i den pågældende grup-
pe på et given tidspunkt.  

Kun godt 10-15 pct. af de personer, der var henholdsvis i marginal- og 
socialgruppen i de to uafhængige treårsperioder 1994-96 og 1997-99, har ik-
ke været ude af gruppen på et eller andet tidspunkt i løbet af de 13 kvartaler.  

Ses der på varigheden i de to grupper under ét, øges andelen til godt en 
femtedel svarende til 71.000 personer. Sammenholdes dette med, at der inkl. 
gruppeskift var 75.000 gengangere i marginal- og socialgruppen i de to uaf-
hængige treårsperioder 1994-96 og 1997-99 fremgår, at kun 4.000 af gen-
gangerne midlertidig har været uden for grupperne i løbet af de 3 år, jf. tabel 
3.6 og 3.9. 
 
Afgangens fordeling 
Efter 2 år (8 kvartaler) har knap 70 pct. af personerne, der var i marginal-
gruppen i 1994-96, forladt gruppen. Andelen, som afgår fra socialgruppen, 
er mindre end fra marginalgruppen, idet 50-55 pct. af socialgruppen i 1994-
96 har forladt gruppen efter 2 år, dvs. ved udgangen af 1998, jf. figur 3.10a. 
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Figur 3.10a. Afgang, marginal- og social-
gruppen.

Figur 3.10b. Gennemsnitlig beskæftigel-
sesgrad, marginal- og socialgruppen. 
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Anm.: De gennemsnitlige beskæftigelsesgrader er opgjort som beskæftigelsen i de enkel-
te kvartaler, omregnet til fuldtidsbeskæftigede i de enkelte kvartaler, i procent af 
antallet af personer i hhv. marginal- og socialgruppen i  treårsperioden 1994-96.  

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 
 Personer, der forlader en af de to grupper til fordel for beskæftigelse, kan 
efterfølgende blive berørt af ledighed m.v. Årsagerne til afgang fra grupperne 
til et bestemt tidspunkt giver således ikke noget præcist billede af de pågæl-
dendes senere beskæftigelsessituation. Et sådan billede kan imidlertid fås ved 
at følge udviklingen i den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for personer, der 
var i henholdsvis marginal- og socialgruppen i en bestemt periode, jf. figur 
3.10b. Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for personer, der var i margi-
nalgruppen i perioden 1994-1996, er gradvist stigende over tid. Efter 3 år 
udgør beskæftigelsesgraden knap 30 pct. For personer i socialgruppen udgør 
den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad efter 3 år knap 20 pct. 

De forholdsvis lave beskæftigelsesgrader skal ses i lyset af, at henholdsvis 
ca. 20 pct. fortsat er i marginalgruppen og ca. 40 pct. fortsat er i socialgrup-
pen, mens andre ca. 15 pct. er overgået til permanente ydelser efter 3 år. 

I marginalgruppen og især i socialgruppen er der en markant overrepræ-
sentation af personer født uden for Danmark. Disse grupper afgår imidlertid 
i stort set samme omfang til beskæftigelse som danskere. Afgangsmønstrene 
fra marginal- og socialgruppen for personer født uden for Danmark svarer så-
ledes stort set til afgangsmønstrene for personer født i Danmark, jf. boks 3.6.  
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Boks 3.6. Fødested og afgang fra marginal- og socialgruppen. 
I marginalgruppen er der en ganske stor overrepræsentation af personer født uden for 
Danmark. Godt 15 pct. af marginalgruppen udgøres af personer født uden for Dan-
mark, hvilket kan sammenholdes med, at kun 8 pct. af befolkningen i alderen 18-66 år 
er født uden for Danmark, jf. tabel a. 

Tabel a. Marginalgruppen og socialgruppen for 3-årsperioden 1995-1997 – status 2 
år efter – fordelt på fødested, pct. 
 Marginalgruppen efter 2 år Socialgruppen efter 2 år 
 Dan-

mark 
Mindre 
udvik-
lede 

lande 

Mere 
udvik-
lede 

lande 

I alt Dan-
mark

Mindre 
udvik-
lede 

lande 

Mere 
udvik-
lede 

lande 

I alt 

Beskæftiget m.v. .  32 34 44 33 22 14 23 20 
Højere beskæfti-
gelsesgrad............  

 
21 

 
29 

 
22 

 
23 

 
18 

 
15 

 
16 

 
17 

Marginalgruppen  35 30 30 34     
Socialgruppen.....      48 65 51 52 
Permanente ydel-
ser.......................  

 
12 

 
6 

 
4 

 
11 

 
12 

 
7 

 
9 

 
11 

I alt.....................  100 100 100 100 100 100 100 100 
Andel af:  
- marginalgr. .......  

 
85 

 
11 

 
5 

 
100 

    

- socialgruppen ...      74 22 4 100 
- befolkn., ialt .....  92 4 4 100 92 4 4 100 

Kilde:  Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 

Der er ikke væsentlige forskelle på afgangsmønstrene for personer født i eller uden for 
Danmark. Personer født i mere udviklede lande afgår dog i noget større omfang til be-
skæftigelse m.v. og i mindre omfang til permanente ydelser end personer født i mindre 
udviklede lande eller i Danmark. 44 pct. af de personer, som var i marginalgruppen ved 
udgangen af 1997 og født i et mere udviklet land (ekskl. Danmark), var således i be-
skæftigelse 2 år senere mod 34 pct. af personerne født i et mindre udviklet land og 32 
pct. af personerne født i Danmark. Modstykket til den lavere afgang til beskæftigelse 
for danskfødte er en større afgang til især efterløn. 

I socialgruppen er overrepræsentationen af personer født uden for Danmark endnu me-
re markant, idet disse udgør 26 pct. af socialgruppen mod kun 8 pct. af befolkningen i 
alderen 18-66 år.  

 
Med den betydelige reduktion af marginalgruppen kunne der umiddel-

bart forventes en reduktion af andelen, der afgår til beskæftigelse, fordi de re-
lativt stærke ledige må antages at forlade marginalgruppen først. Andelen af 
marginalgruppen, som er i beskæftigelse efter ét år, er imidlertid steget fra 18 
til 23 pct. fra 1994-1996 til 1996-1998, hvilket formentlig afspejler de bedre 
beskæftigelsesmuligheder, jf. tabel  3.10.  
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Tabel 3.10. Afgangen fra marginalgruppen for tre overlappende treårsperi-
oder – status henholdsvis 1 og 2 år efter. 
 Efter et år Efter to år 
 Personer i marginalgruppen  
 1994-96 1995-97  1996-98  1994-96 1995-97  
 ----------------Pct. -------------- -------- Pct. ------- 
Beskæftiget m.v. ................  18 21 23 30 33 
Midlertidige ydelser ..........  15 15 14 24 22 
Marginalgruppen ..............  61 56 60 34 34 
Permanente ydelser ..........  6 9 3 12 11 
I alt ...................................  100 100 100 100 100 
1.000 personer, i alt ..........  88,6 82,7 72,5 88,6 82,7 

 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 
3.4.3.4.3.4.3.4.    Udviklingen i førtidig tilbagetrækningUdviklingen i førtidig tilbagetrækningUdviklingen i førtidig tilbagetrækningUdviklingen i førtidig tilbagetrækning    
På længere sigt vil det årlige antal personer, der trækker sig tilbage fra ar-
bejdsmarkedet, svare til befolkningen i de relevante aldersgrupper fratrukket 
den lille andel, der aldrig har været på arbejdsmarkedet. Tidlig tilbagetræk-
ning reducerer arbejdsstyrken og på sigt beskæftigelsen. Det belaster de of-
fentlig finanser via lavere skatter og højere udgifter til overførsler. Derved re-
duceres det finanspolitiske råderum. Ved førtidig tilbagetrækning forstås si-
tuationer, hvor personer varigt trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet før 
folkepensionsalderen. 

Den førtidige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, målt som den samlede 
tilgang til førtidspension, overgangsydelse og efterløn, udgjorde i 1999 knap 
40.000 personer, hvilket er knap 10.000 personer færre end i 1993, jf. tabel 
3.11.  

Omfanget af førtidig tilbagetrækning var med over 80.000 personer eks-
traordinært højt i 1995, hvorefter muligheden for at overgå til overgangs-
ydelse blev afskaffet.  

Den årlige tilgang til førtidspension er faldet med godt 10.000 personer  
siden 1993. Størstedelen af faldet er sket i løbet af 1998 og 1999, hvilket 
blandt andet skal ses i sammenhæng med oprettelsen af fleksjob, samt at der 
med virkning fra 1. juli 1998 blev indført skærpede krav om afprøvning af 
aktiverings- og revalideringsmuligheder m.v. forud for tilkendelse af førtids-
pension. Set over en længere periode er tilgangen til førtidspension for per-
soner over 60 år også påvirket af, at flere er gået på efterløn. 

Tilgangen til efterløn er omvendt steget siden 1993 som følge af, dels et 
stigende antal 60-66-årige, dels at en stigende andel af de 60-66-årige har 
valgt at gøre brug af ordningen. 
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Tabel 3.11. Bruttotilgang til førtidig tilbagetrækning, 1.000 personer. 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Overgangsydelse 3,0 9,0 33,6 5,0 0 0 0 0 
Efterløn3) ..........  23,0 20,4 22,6 25,2 25,0 24,8 25,61) - 
Førtidspension..  23,5 25,2 24,3 23,1 21,9 19,1 13,0 13,32) 
 - 25-49 årige....  9,0 10,6 10,1 8,1 8,2 7,9 5,2 - 
 - 50-59 årige....  9,0 9,1 9,6 8,9 9,0 7,7 5,3 - 
 - 60-66 årige....  4,5 4,2 3,5 4,9 4,6 2,5 2,0 - 
I alt ..................  48,0 54,4 80,8 53,2 46,9 43,9 38,6 - 
 ----------------- Pct. af befolkningen i aldersgruppen ------------------- 
Overgangsydelse 0,5 1,5 5,3 0,8 0 0 0 0 
Efterløn3) ..........  6,9 6,2 6,8 7,6 7,4 7,3 7,4 - 
Førtidspension..  0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4 - 
 - 25-49 årige....  0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 - 
 - 50-59 årige....  1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,1 0,7 - 
 - 60-66 årige....  1,4 1,3 1,0 1,5 1,4 0,7 0,6 - 
I alt4) .................  1,7 1,8 2,7 1,8 1,6 1,4 1,3 - 

 

1) Skøn. 
2) Skøn på baggrund af foreløbige tal for 2000. 
3) Ekskl. tilgang fra overgangsydelse. 
4) Procent af 25-66 årige i alt. 
Kilde: Arbejdsdirektoratet, Den Sociale Ankestyrelse samt egne beregninger. 

 
Trods faldet i tilgangen til førtidspension har andelen af de under 25-

årige, som tilkendes førtidspension, ikke ændret sig væsentligt fra 1993 til 
1999, jf. figur 3.11a.  

 
Figur 3.11a. Tilgang til førtidige tilbage-
trækningsydelser, 18-49-årige. 

Figur 3.11b.Tilgang til førtidige tilbage-
trækningsydelser, 50-66-årige. 
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Anm.: Tilbagetrækningsfrekvenserne er opgjort i forhold til befolkningen i de enkelte 
årgange primo året ekskl. personer, som i tidligere år er overgået til førtidige til-
bagetrækningsydelser.  

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
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Det skal ses i sammenhæng med, at denne del af tilgangen overvejende 
udgøres af personer med svære og ofte medfødte fysiske eller psykiske handi-
cap, som det næppe vil være muligt i væsentlig udstrækning at hjælpe til en 
placering på arbejdsmarkedet, heller ikke i fleksjob.  

Andelen af de 25-49-årige, der tilkendes førtidspension, er derimod faldet 
markant. For de 45-49-årige er andelen omtrent halveret fra 1993-95 til 
1999, jf. figur 3.11a.   

Det markante fald i den aldersbetingede tilgang til førtidspension skal ses 
i sammenhæng med, at de 25-49-årige i årene forud for 1999 i et større om-
fang blev tilkendt forhøjet almindelig førtidspension, der forudsætter en 
mindre nedsættelse af erhvervsevnen end ved tilkendelse af højeste og mel-
lemste førtidspension. Hertil kommer, at omfanget af forudgående afprøv-
ning af aktiverings- og revalideringsmulighederne er vokset i perioden. 

I 1995, hvor overgangsydelsen blev afskaffet, forlod næsten 10 pct. af de 
50-59-årige arbejdsmarkedet førtidigt, jf. figur 3.11.b. I 1999 var andelen re-
duceret til omkring 2 pct., hvilket er lidt lavere end i 1993. Det lavere niveau 
kan dels henføres til afskaffelsen af overgangsydelsen, dels den lavere tilgang 
til førtidspension. 

Ændringerne i tilbagetrækningsfrekvenserne for personer over 50 år har  
tilsammen bevirket, at den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for både 
mænd og kvinder er steget betydeligt efter dykket i 1995-96, hvor afgangen 
toppede, jf. figur 3.12. 
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Figur 3.12.Udviklingen i den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder1). 

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

82 84 86 88 90 92 94 96 98

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Mænd Kvinder

År År

 
 

1)  Beregnes på baggrund af udviklingen i erhvervsfrekvenserne på 1-årsalders-
intervaller for personer i alderen 50-75 år i to på hinanden følgende år.  For per-
soner over 75 år antages, at erhvervsfrekvensen er 0. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Afskaffelsen af overgangsydelsen bidrog til et noget højere beskæftigelses-
niveau for 50-59 årige jf. figur 3.13a og b. Parallelt med afskaffelsen af ord-
ningen blev faldet i beskæftigelsesfrekvensen for 50-59-årige vendt til en 
stigning.  
 
Figur 3.13a. 50-59 årige befolkning for-
delt efter status. 

Figur 3.13b. 60-66 årige befolkning for-
delt efter status. 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Andelen af den 60-66-årige befolkning, der modtager efterløn er steget 
med 15 pct.enheder siden 1990. Stigningen skyldes primært, at en større an-
del af årgangene er berettiget til efterløn, blandt andet fordi en stigende andel 
af de 60-66-årige kvinder har været på arbejdsmarkedet i længere perioder. 
Der har også været et fald i beskæftigelsesfrekvensen blandt 60-66 årige. 

Tilbagetrækningsmønstret blandt de 18-49-årige var omtrent uændret fra 
1990 til 1997. Den faktiske tilgang til førtidspension svarede således stort set 
til det forløb, som ville være fremkommet, hvis tilbagetrækningssandsynlig-
hederne var forblevet uændret på 1990-niveau, jf. figur 3.14a. 

Faldet i antallet af førtidspensionstilkendelser i løbet af 1998 og 1999 har 
betydet, at den årlige tilgang til førtidspension blandt de 18-49-årige i 1999 
lå ca. 4.000 personer under forløbet med tilbagetrækningssandsynligheder på 
1990-niveau. 

I 1999 lå den aldersbetingede afgang blandt personer over 50 år for første 
i gang løbet af 1990’erne på et lavere niveau end i 1990, jf. figur 3.14b. 
  
Figur 3.14.a. Førtidig tilbagetrækning, 18-
49 årige. 

Figur 3.14b. Førtidig tilbagetrækning, 50-
66 årige. 
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Kilde: Danmarks Statistik, Den Sociale Ankestyrelse og egne beregninger. 
 
Efterlønsreformen, som trådte i kraft 1. juli 1999, forventes i de kom-

mende år at kunne bidrage til en yderligere reduktion af den aldersbetingede 
afgang og dermed til en højere gennemsnitlig tilbagetrækningsalder.  

Personer, der vælger efterløn, har i væsentligt mindre omfang forudgåen-
de modtaget offentlig forsørgelse end personer, der tilgår førtidspension. Det 
afspejler ordningernes forskellighed, idet førtidspension er en visiteret ydelse, 
mens efterløn kan tilvælges af den enkelte uanset muligheden for fremtidig 
beskæftigelse, hvis personen opfylder de nødvendige optjeningskrav i form af 
a-kassemedlemskab i en vis længere periode og fra 1. juli 1999 har indbetalt 
efterlønskontingent. 

Omkring tre fjerdedele af de personer, som overgik til efterløn i 1999, 
havde maksimalt modtaget overførsler i 20 pct. af tiden i de sidste 3 år forud 
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for overgangen. Blandt de nye førtidspensionister i 1999, havde under en 
tredjedel modtaget overførsler i mindre end 20 pct. af de foregående 3 år. 

Omvendt havde godt en tredjedel af personerne, som overgik til førtids-
pension i 1999, modtaget overførsler i mindst 80 pct. af de foregående 3 år, 
mens dette kun er tilfældet for godt hver tiende af de personer, som overgik 
til efterløn. Afgangen fra marginal- og socialgruppen til førtidige tilbage-
trækningsydelser er sammen med det samlede antal personer i marginal- og 
socialgruppen en afgørende indikator for omfanget af svære arbejdsmarkeds-
problemer. I den forstand er det positivt, at afgangen fra marginal- og social-
gruppen til varige ydelser er reduceret fra 1997 til 1999, jf. tabel 3.12 og af-
snit 3.2. 

Tabel 3.12. Tilgang til førtidspension og efterløn fordelt efter overførsels-
grad i forudgående 3 år, 1.000 personer.  

 1997 1999 
Overførselsgrad Førtids-

pension 
Efterløn  I alt  Førtids-

pension 
Efterløn  I alt 

0,000 – 0,200 ........  8,7 16,9 25,6 4,1 19,3 23,4 
0.201 – 0,400 ........  2,7 1,2 3,8 1,9 1,5 3,4 
0,401 – 0,600 ........  2,2 1,5 3,7 1,4 0,9 2,3 
0,601 – 0,800 ........  2,1 1,0 3,1 1,7 1,3 3,1 
Marginal- og soci-
algruppen...............  6,6 4,1 10,7 5,2 3,0 8,2 
Total......................  22,4 24,6 47,0 14,3 26,1 40,4 
Tilgang til efterløn 
fra OGY.................  - 6,0 - - 5,5 - 
Total inkl. tilgang  
til efterløn fra OGY - 30,6 53,0 - 31,6 45,9 

 

Anm.: OGY angiver overgangsydelse. Tilgangstallene er opgjort som personer, der mod-
tog den pågældende ydelse i tællingsåret, men ikke året forud. De opgjorte brut-
totilgange er ikke fuldt sammenlignelige med de officielle bruttotilgangstal. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

Fra 1997 til 1999 er andelen af nye førtidspensionister, som har modtaget 
offentlig forsørgelse i mindre end 20 pct. af de foregående 3 år reduceret fra 
knap 40 til knap 30 pct. Den lavere tilgang af personer, som kun kortvarigt 
har modtaget overførsler, kan blandt andet skyldes de skærpede krav til 
kommunernes aktiverings- og revalideringsindsats forud for tilkendelse af 
førtidspension.  

For nye efterlønsmodtagere har udviklingen været den modsatte. Andelen 
af nye efterlønsmodtagere, som har modtaget overførsler i mindre end 20 
pct. af de foregående 3 år, er således steget fra 1997 til 1999. Det er forment-
lig en følge af den stigende beskæftigelse i perioden, som indebærer, at en 
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større andel af de 60-66-årige er i beskæftigelse frem til det tidspunkt, hvor 
der er mulighed for at gå på efterløn.  
   Knap halvdelen af de personer, som overgik til efterløn i 1999, havde ikke 
modtaget midlertidig offentlig forsørgelse i de forudgående 3 år. Heraf havde 
godt en tredjedel haft en lønindkomst på mere end 250.000 kr. i året forud 
for overgang til efterløn, jf. tabel 3.13.  
 
Tabel 3.13. 18-66-årige med overførselsgrad på 0 i forudgående 3 år, for-
delt efter bruttoindkomst i 1998 og status i 1999. 
 Status 1999 
Bruttoindkomst i 1998, kr. Ikke tilbagetrukket Efterløn Førtidspension 
 -------------------- 1.000 personer -------------------- 
<0 ....................................  0,0 0,0 0,0 
0 ......................................  187,4 1,0 1,4 
1 – 50.000 ........................  181,2 0,1 0,3 
50.001 – 150.000 .............  190,7 1,1 0,2 
150.001-200.000 ..............  189,4 2,9 0,2 
200.001-250.000 ..............  329,8 4,5 0,4 
250.001-300.000 ..............  270,0 2,5 0,2 
Over 300.000....................  349,4 2,1 0,2 
Total .................................  1.697,8 14,3 2,9 

 

Anm.: Tilgangstallene er opgjort som personer, der modtog den pågældende ydelse i tæl-
lingsåret, men ikke året forud. De opgjorte bruttotilgange kan derfor afvige noget 
fra de officielle bruttotilgangstal. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 
Omkring en femtedel af dem, der overgik til førtidspension i 1999, havde 

en forudgående overførselsgrad på 0. Heraf havde godt halvdelen ingen ind-
komst i 1998. Denne gruppe udgøres primært af ældre hjemmegående kvin-
der og unge handicappede.    
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Varighed af lediVarighed af lediVarighed af lediVarighed af ledigggghedsforløb hedsforløb hedsforløb hedsforløb     
 
Tabel 1. Gennemsnitlig varighed af ledighedsperioder og perioder med 
ledighed og aktivering, uger.  
 Ordinær ledighed Ledighed og aktivering 
 1994 1998 Æn-

dring i 
pct. 

1994 1998 Æn-
dring i 

pct. 
I alt ................................. 15,4 10,1 -34,4 19,6 14,5 -26,0 
Ufaglært..........................
Faglært............................
KVU...............................
MVU..............................
LVU ...............................

17,1 
14,2 
12,8 
15,6 
15,1 

11,0 
9,3 

10,1 
9,7 

11,7 

-35,7 
-34,5 
-21,1 
-37,8 
-22,5 

21,4 
18,4 
16,2 
19,6 
18,1 

16,3 
13,3 
13,8 
12,7 
15,5 

-23,8 
-27,7 
-14,8 
-35,2 
-14,4 

15-24 år..........................
25-29 år..........................
30-49 år..........................
50-59 år..........................
60-66 år..........................

14,1 
15,6 
14,5 
19,2 
23,7 

9,6 
9,9 

10,0 
10,7 
13,0 

-31,9 
-36,5 
-31,0 
-44,3 
-45,1 

17,7 
19,9 
19,3 
21,6 
24,4 

13,7 
14,3 
14,5 
15,3 
13,5 

-22,6 
-28,1 
-24,9 
-29,2 
-44,7 

Kvinder...........................
Mænd.............................

15,4 
15,5 

10,0 
10,3 

-35,1 
-33,5 

20,1 
19,0 

15,1 
13,9 

-24,9 
-26,8 

Mere udviklede ...............
Mindre udviklede ...........
Danskfødte .....................

17,8 
25,4 
14,8 

11,6 
15,4 
9,7 

-34,8 
-39,4 
-34,5 

22,1 
34,6 
18,7 

17,1 
24,2 
13,7 

-22,6 
-30,1 
-26,7 

Bygge og anlæg ...............
Fremstilling ....................
Landbrug, energi m.v......
Offentlig.........................
Uoplyst...........................
Privat service...................

9,8 
14,0 
14,9 
16,1 
25,2 
16,4 

6,9 
9,0 
9,7 
9,8 

17,5 
11,4 

-29,6 
-35,7 
-34,9 
-39,1 
-30,6 
-30,5 

11,3 
17,1 
17,4 
21,6 
33,6 
20,3 

8,2 
12,6 
12,6 
15,0 
29,2 
15,9 

-27,4 
-26,3 
-27,6 
-30,6 
-13,1 
-21,7 

….. fortsættes næste side 
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Tabel 1. Fortsat. 
 Ordinær ledighed Ledighed og aktivering 
 1994 1998 Æn-

dring i 
pct. 

1994 1998 Æn-
dring i 

pct. 
Ikke forsikret ..................
Forsikret .........................

18,8 
15,0 

13,8 
9,6 

-26,6 
-36,0 

25,0 
18,9 

21,2 
13,5 

-15,2 
-28,6 

Nordlige  Jylland ............
Sydlige Jylland ................
Fyn .................................
Hovedstadsregionen........
Øvrige Sjælland ..............
Bornholm .......................

14,2 
12,8 
14,0 
18,9 
16,0 
13,5 

9,3 
8,7 

10,3 
12,2 
10,0 
7,6 

-34,5 
-32,0 
-26,4 
-35,4 
-37,5 
-43,7 

18,5 
17,2 
18,2 
22,9 
20,1 
16,4 

13,3 
12,7 
15,0 
17,0 
15,0 
10,4 

-28,1 
-26,2 
-17,6 
-25,8 
-25,4 
-36,6 

 

Anm.: Dateringen vedrører tidspunktet for påbegyndelsen af ledighedsforløbet.  
Kilde: IDA og CRAM-registeret samt egne beregninger. 
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Appendiks 3.2. Appendiks 3.2. Appendiks 3.2. Appendiks 3.2.     
OverførselsgraderOverførselsgraderOverførselsgraderOverførselsgrader    
Marginalgruppen udgøres af personer, der i gennemsnit over en treårig periode 
har været ledige, aktiverede og/eller på uddannelsesorlov fra ledighed i mindst 80 
pct. af tiden. Gruppen omfatter A-dagpengemodtagere og ledige kontant-
hjælpsmodtagere (AF-tilmeldte). I alt faldt antallet af personer i marginalgrup-
pen med knap 25.000 personer, fra perioden 1994-96 til perioden 1997-99, 
hvor gruppen udgjorde i alt 64.000 personer, jf. tabel 1.  
 
Tabel 1. Fordeling af marginalgruppegrad over 3 år. 18-66 år og 30-39 år1). 

 Alle (18-66 år) 30-39 år 

Måleperiode 94kv1 – 96kv4 97kv1 – 99kv4 94kv1 – 96kv4 97kv1 – 99kv4 
Marginalgrpgrad: -------------------------- 1.000 personer (pct.) ------------------------- 

Ej berørt..............  2.452 (68) 2.617 (72) 484 (60) 494 (60) 
0,01-0,20 ............  585 (16) 609 (17) 169 (21) 198 (24) 
0,21-0,60 ............  397 (11) 294 (8) 104 (13) 93 (11) 
0,61-0,80 ............  105 (3) 70 (2) 30 (4) 24 (3) 
0,81-1 (Marg.gr.)  89 (2) 64 (2) 26 (3) 17 (2) 
I alt .....................  3.627 (100) 3.655 (100) 813 (100) 826 (100) 

 

1) Alder er ultimo opgørelsestidspunktet. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

Ud af det samlede fald på 25.000 personer er 9.000 personer i aldersgruppen 
30-39 år. Denne aldersgruppe, som stort set ikke er berørt af uddannelse eller af 
tidlig tilbagetrækning, er således faldet med 35 pct., mens den samlede margi-
nalgruppe er faldet med 27 pct. 

I perioden 1997-99 var der 165.000 flere 18-66 årige uden berøring med le-
dighed og aktivering end i perioden 1994-96. Stigningen udgør 4 pct. af den 
erhvervsaktive befolkning. Antallet af 18-66-årige er steget med 28.000 personer 
fra 1996 til 1999. 

Socialgruppen omfatter personer, der inden for de seneste 3 år har været 
på kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, i ledighed, aktivering eller på 
uddannelsesorlov i mindst 80 pct. af tiden, dog således, at perioden i ledig-
hed, aktivering eller på uddannelsesorlov samlet set ikke overstiger 80 pct. af 
tiden, idet personen da vil tilhøre marginalgruppen. Fra 1994-96 til 1997-
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1999 er antallet af personer, der er i socialgruppen steget med ca. 4.000 perso-
ner, fra 100.000 til 104.000 personer, jf. tabel 2.  
 
Tabel 2. Fordeling af personer berørt af overførsler gennem seneste 3 år ved 
yderligere at inddrage kontanthjælp, sygedagpenge og revalidering. 
 Alle (18-66 år) 30-39 år  
Måleperiode 94kv1 – 96kv4 97kv1 – 99kv4 94kv1 – 96kv4 97kv1 – 99kv4 
Grad: -------------------------- 1.000 personer (pct.) -------------------------- 
0,01-0,20 ............ 223 (6) 251 (7) 50 (6) 54 (7) 
0,21-0,60 ............ 43 (1) 60 (2) 5 (1) 10 (1) 
0,61-0,80 ............ 37 (1) 41 (1) 10 (1) 13 (2) 
0,81-1 (Soc.gr.) ... 100 (3) 104 (3) 37 (5) 40 (5) 
Ialt berørte .......... 403  456  102  117  
Ialt, personer ...... 3.627 (100) 3.655 (100) 813 (100) 830 (100) 

 

Anm.: Ekstra personer, der berøres af en overførselsgrad, når de overførsler, der tæller 
med i graden, udvides fra kun at omfatte ledighed og aktivering til også at omfat-
te kontanthjælp, sygedagpenge og revalidering. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

Ved at inddrage kontanthjælp, revalidering og sygedagpenge i den tre-årige 
overførselsgrad øges antallet af berørte i perioden 1994-96 med 403.000 perso-
ner og med 456.000 personer i perioden 1997-1999. Over halvdelen – ca. 
250.000 personer – har en overførselsgrad under 20 pct. Antallet af personer 
med en samlet overførselsgrad (opgøres som andelen af den samlede tid, hvor 
personen er ledig, i aktivering, på kontanthjælp, i revalidering eller på sygedag-
penge) på over 80 pct. som gennemsnit over de seneste 3 år er faldet med 
20.000 personer fra 1994-1996 til 1997-99, jf. tabel 3.  
 
Tabel 3. Fordeling af samlet overførselsgrad1) over 3 år. 18-66 og 30-39 år. 

 Alle (18-66 år) 30-39 år  
Måleperiode 94kv1 – 96kv4 97kv1 – 99kv4 94kv1 – 96kv4 97kv1 – 99kv4 
Overførselsgrad: -------------------------- 1.000 personer i pct. -------------------------- 
Ej berørt..............  2.049 (56) 2.161 (59) 382 (47) 377 (46) 
0,01-0,20 ............  808 (22) 860 (24) 219 (27) 252 (31) 
0,21-0,60 ............  440 (12) 355 (10) 109 (13) 103 (12) 
0,61-0,80 ............  142 (4) 111 (3) 44 (5) 37 (4) 
0,81-1 (Sg+Mg) ..  188 (5) 168 (5) 63 (8) 57 (7) 
I alt .....................  3.627 (100) 3.655 (100) 813 (100) 826 (100) 

 

1) Ved beregningen af den samledes overførselsgrad indgår foruden ledighed og 
aktivering også kontanthjælp, sygedagpenge og revalidering. Tabellen viser derfor 
den simultane fordeling på personer af marginal- og socialgruppegrader.  

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
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I samme periode er antallet af personer, som gennem de seneste 3 år ikke har 
modtaget nogen af de nævnte overførsler, øget med ca. 110.000 personer, mens 
der har været en stigning i antallet af personer med en overførselsgrad mellem 0 
og 20 pct. på ca. 50.000 personer, jf. tabel 3.  

Idet antallet af personer i den erhvervsaktive alder er øget med 20.000 perso-
ner fra 3-årsperioden frem til udgangen af 1996 til 3-årsperioden frem til ud-
gangen af 1999, modsvares det større antal personer, der har en overførselsgrad 
på under 20 pct., af færre personer med en overførselsgrad over 20 pct. Faldet er 
sket for alle tre grupper, dvs. der er færre med en overførselsgrad på 20-60 pct., 
60-80 pct. og 80-100 pct. 
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Appendiks 3.3. Appendiks 3.3. Appendiks 3.3. Appendiks 3.3.     
Strukturel ledighed og betydningen Strukturel ledighed og betydningen Strukturel ledighed og betydningen Strukturel ledighed og betydningen 
af misaf misaf misaf mis----matchmatchmatchmatch    
Strukturledigheden er det ledighedsniveau, der sikrer en stabil og lav inflation, 
som er forenelig med fastkurspolitikken og dermed ECB’s målsætning om en 
inflation, der på mellemfristet sigt ikke overstiger 2 pct. På baggrund af den 
historiske udvikling i ledighed, lønstigningstakt og inflation kan den strukturelle 
ledighed skønnes til ca. 5½ pct. af arbejdsstyrken, hvilket er lidt over det faktiske 
ledighedsniveau, jf. figur 1a og b.  
 
Figur 1a. Ledighed, løn og inflation. Figur 1b. Indikator for strukturledighed. 
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Anm.:  Beregningen af strukturledigheden er behæftet med usikkerhed. Til illustration af 
usikkerheden angiver konfidensintervallet, at den faktiske strukturledighed med 
80 pct. sandsynlighed ligger inden for dette interval. 

Kilde: ADAM’s databank, DA’s lønstatistik og egne beregninger 
 

Det er behæftet med usikkerhed at skønne over strukturledigheden. Ud fra 
en statistisk betragtning har strukturledigheden imidlertid ikke været signifikant 
større end den faktiske ledighed siden foråret 20001. Dermed er sket et markant 
fald i den strukturelle ledighed siden 1993, hvor den udgjorde godt 10,5 pct. 

1 Opgørelsen over udviklingen i den strukturelle ledighed kan foretages med en række 
forskellige metoder, og valget af metode påvirker resultatet, jf. ”Estimation af strukturel 
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Det beregnede mål for den strukturelle ledighed beregnes indirekte på bag-
grund af især sammenhængen mellem inflation og ledighed. Den beregnede 
strukturledighed giver i sig selv ingen forklaring på dens størrelse eller ændrin-
gerne over tid. Mange forhold er med til at bestemme størrelsen af den struktu-
relle ledighed og kun en del af dem kan påvirkes effektivt med den økonomiske 
politik. Nogle af de væsentligste forhold er kompensationsgraden, rådighedsreg-
ler, skattesystemet samt uddannelsesindsatsen og mis-match på arbejdsmarkedet, 
jf. boks 3.1 ovenfor. 
 På baggrund af en model for sammenhængen mellem lønkvoten og en række 
faktorer som skatteforhold, kompensationsgrad m.v., kan faldet i den strukturel-
le ledighed ligeledes opgøres til ca. 5 pct. af arbejdsstyrken. Beregningen er do-
kumenteret i et internt arbejdspapir.   

Faldet i strukturledigheden har haft afgørende betydning for de offentlige fi-
nanser og for husholdningernes gennemsnitlige forbrugsmuligheder. Ved uænd-
ret offentlig service og samme gældsforløb ville skattetrykket eksempelvis have 
været knap 3 pct.enheder højere i 2000 stigende til knap 6 pct.enheder i 2010, 
hvis strukturerne på arbejdsmarkedet ikke var blevet forbedret, jf. figur 2a og b. 

 
Figur 2a. Effekter af strukturforbedringer 
på skattetrykket. 

Figur 2b. Effekter af strukturforbedringer 
på forbrugsmulighederne. 
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Anm.: Forbrugsmulighederne angiver udviklingen i de private disponible indkomster 
pr. indbygger. Beregningsteknisk er skatterne tilpasset, så den offentlige gældsaf-
vikling og den offentlige service er den samme i de tre scenarier. 

Kilde: Egne beregninger på ADAM. 
 
Det svarer til, at forbrugsmulighederne pr. person i gennemsnit forøges med 

ca. 6 pct.enheder som følge af strukturforbedringerne på arbejdsmarkedet, jf. 
figur 2b.   

    

ledighed og output-gab” i symposium for anvendt statistik, 2001, Økonomisk institut og 
Danmarks Statistik.   
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Mis-match mellem udbud og efterspørgsel  
Beregningerne af betydningen af baggrundsfaktorer, jf. afsnit 3.2, ovenfor  viste, 
at der er store forskelle på ledighedsrisikoen – og til dels på varigheden – afhæn-
gig af uddannelse, køn, alder, herkomst m.v.  

Forskydninger i uddannelsessammensætningen bidrager isoleret set til, at 
mis-matchet på arbejdsmarkedet er blevet reduceret, jf. figur 3a. Det skyldes 
først og fremmest, at andelen med en længerevarende uddannelse er steget, og at 
disse grupper har en forholdsvis lille ledighedsrisiko. Samtidig er forskellene i 
varigheden – og i mindre grad ledighedsrisikoen – blevet reduceret mellem ud-
dannelsesgrupperne, hvilket ligeledes peger på et bedre match mellem udbud og 
efterspørgsel jf. figur 3b.  
 Det kraftige fald i ungdomsledigheden – både lavere ledighedsrisiko og lavere 
varighed – har medvirket til en mere ligelig fordeling af ledigheden på tværs af 
aldersgrupper. Arbejdsstyrkens alderssammensætning har understøttet denne 
udvikling i kraft af de små ungdomsårgange. Der er derimod ikke nogen entydig 
tendens til ændringer i det geografiske mis-match på arbejdsmarkedet. 
 
Figur 3a. Indikator for mis-match fra 
ændringer i arbejdsstyrkens sammensæt-
ning.  

Figur 3b.  Indikator for mis-match fra 
effekter af ændringer i ledighedsrisiko og 
varighed mellem grupper. 
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Anm: Indikatoren for mis-match fra ændringer i arbejdsstyrkens sammensætning er 
beregnet som et indeks for den gennemsnitlige risiko og varighed ved at fastholde 
ledighedsrisiko og varighed på niveauet i 1990. Dermed afspejler ændringer i in-
dekset kun fordelingen af arbejdsstyrken på de enkelte baggrundsfaktorer uddan-
nelse, alder mv. Effekten af ændringer i ledighedsrisiko og varighed på mismatch-
indikatoren er beregnet på baggrund af udviklingen i summen af de vægtede ab-
solutte forskelle mellem ledigheden i den enkelte grupper i forhold til gennem-
snittet. Som vægt er benyttet andelen i arbejdsstyrken i den enkelte gruppe.  

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

Selvom beregningerne er behæftet med usikkerhed er der samlet set meget 
der tyder på, at matchet mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft er 
blevet bedre i løbet af 1990’erne. Dette har formentlig været medvirkende til det 
markante fald i den strukturelle ledighed.  
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Arbejdsstyrke, ledighed og uddannelse 
Den demografiske udvikling bidrager til, at arbejdsstyrkens uddannelsesniveau 
styrkes i det kommende tiår. Det skyldes, at ældre, der forlader arbejdsmarkedet, 
i gennemsnit er mindre uddannet end de ungdomsårgange, der træder ind. I en 
fremskrivning, hvor erhvervsfrekvenserne fastholdes på niveauet i 2000, når der 
opdeles på køn, alder og herkomst, vil andelen af arbejdsstyrken uden en er-
hvervskompetencegivende uddannelse falde med ca. 4 pct.enheder, jf. tabel 1. 
 
Tabel 1. Uddannelsessammensætning og bidrag til fald i ledigheden.  
 2000 2005 2010 
Andel af arbejdsstyrken uden erhvervskompeten-
cegivende uddannelse 

   

Uændrede erhvervsfrekvenser, pct. ....................... 41,9 39,5 37,8 
Erhvervsfrekvenser som i fremskrivningen, pct.  41,9 40,0 38,5 
Ledighed, 1.000, personer .................................... 151 149 146 
Ændring fra 2000................................................. - -2 -5 

 

Anm.: Det isolerede bidrag til faldet i ledigheden fra ændringer i uddannelsessammen-
sætningen er beregnet ved at fastholde ledighedsrisiko og varighed i de enkelte 
uddannelsesgrupper på niveauet i udgangsåret. Sammenholdt med fremskrivnin-
gen af arbejdsstyrkens uddannelsesfordeling beregnes et indeks for effekten af 
ændret uddannelsessammensætning på ledigheden fremover. Indekset er opreg-
net til fuldtidsledige.   

Kilde.: Egne beregninger. 
 

Forudsætningen om en styrkelse af erhvervsdeltagelsen – primært for over 
50-årige – påvirker imidlertid uddannelsessammensætningen af arbejdsstyrken. 
Det skyldes, at de årgange, som forventes at trække sig senere tilbage, har en 
anden uddannelsessammensætning end gennemsnittet i arbejdsstyrken. Med en 
beregningsteknisk antagelse om, at styrkelsen af erhvervsdeltagelsen påvirker de 
enkelte uddannelsesgrupper proportionalt samme måde, kan det anslås, at ande-
len af personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i arbejdsstyr-
ken, vil falde med ca. 3½ pct.enheder. Faldet er således stort set af samme stør-
relse som i forløbet med uændrede erhvervsfrekvenser, jf. figur 4, men en smule 
mindre.  

Beregningsmetoden undervurderer dog faldet i andelen af ufaglærte i forløbet 
med stigende erhvervsfrekvenser, idet det formentlig primært vil være personer 
med højere uddannelse og indkomst, der vælger at udskyde tilbagetræknings-
tidspunktet. Det skyldes, at disse grupper med efterlønsreformen har fået en 
særlig tilskyndelse til at udskyde  tidspunktet for tilbagetrækning.  

Sammenholdes de beregnede effekter af uddannelsens betydning for ledig-
hedsrisiko og varighed med fremskrivningen af arbejdsstyrkens uddannelses-
sammensætning, kan det beregnes, hvor meget ændringer i uddannelsessammen-
sætningen kan bidrage til et yderligere fald i ledigheden ved at give et bedre 
match mellem udbud og efterspørgsel.  
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Beregningerne peger på, at ledigheden isoleret set kan falde med i størrelses-
ordenen 5.000 personer frem til 2010 som følge af et højere uddannelsesniveau 
på arbejdsmarkedet, jf. tabel 1.  
 
Jobskifte og mobilitet mellem brancher 
En høj mobilitet for de beskæftigede mellem forskellige arbejdssteder og bran-
cher er et tegn på høj tilpasningsevne i arbejdsstyrken og kan medvirke til at 
mindske kapacitetsproblemer i produktionen i form af mangel på kvalificeret 
arbejdskraft. Høj mobilitet bidrager således isoleret set til færre mis-match pro-
blemer og dermed lavere strukturledighed. Der er generelt en høj jobomsætning, 
idet mere end 20 pct. af de beskæftigede skifter arbejdssted i løbet af et år, jf. 
figur 4a og b. Det svarer til en gennemsnitlig ansættelsestid på knap 5 år. Jobom-
sætningen er særlig stor blandt de unge, hvor op mod 40 pct. skifter arbejdssted 
i løbet af et år.  

I de seneste knap 20 år har jobomsætningen været nogenlunde konstant – 
dog med lidt større omsætning under opsvinget i 1986/1987.    
 
Figur 4a. Andelen af de beskæftigede der 
har skiftet arbejdssted i løbet af et år. 

Figur 4b. Andelen af beskæftigede der 
skifter branche i løbet af et år.   
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Anm.: Databrud i 1993 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

Ud af de ca. 20 pct. beskæftigede, der skifter arbejdssted i løbet af et år, fore-
tager ca. 7-8 pct. samtidig et brancheskift mellem hovedsektorerne. Inden for 
den offentlige sektor og serviceerhvervene har andelen, der skifter branche, været 
nogenlunde konstant i de seneste knap 20 år. Derimod er andelen, der forlader 
byggeriet, faldet siden starten af 1990’erne hvilket formentlig skyldes de gunstige 
konjunkturer i anden halvdel af 1990’erne.   
 
Geografisk mobilitet og ledighed 
I perioden 1980 til 1998 er den geografiske mobilitet gradvist blevet øget, idet 
den gennemsnitlig afstand mellem bopæls- og arbejdsstedskommune for beskæf-
tigede er forøget med knap 50 pct. i perioden – fra 8,4 km til 12,4 km, jf. figur 
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5a og b. Øget mobilitet kan medvirke til, at ledige job besættes hurtigere end 
ellers, og at rekrutteringsgrundlaget øges, således at der sker et bedre match mel-
lem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft. Med en reduktion af mis-matchet 
på arbejdsmarkedet kan øget geografisk mobilitet medvirke til at reducere den 
strukturelle ledighed.  
 
Figur 5a. Pendlingsafstand mellem bopæl 
og arbejdssted. 

Figur 5b. Pendlingsafstand og ledigheds-
grad.  
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Anm.: Pendlingsafstanden er opgjort som afstanden mellem bopælskommune og ar-
bejdsstedskommune.  Ledighedsgraden er opgjort i 1. til 3. kvartal, mens pend-
lingsafstand vedrører beskæftigelse i 4. kvartal.  

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Socialforskningsregister og IDA. 
 

Personer, der er berørt af ledighed umiddelbart før, der opnås beskæftigelse, 
er generelt mere mobile end personer med varig beskæftigelse. Samspillet mellem 
rådighedsreglerne og den lediges villighed til at søge arbejde langt fra bopæls-
kommunen understøtter et velfungerende arbejdsmarked. Siden 1992 er der sket 
en forholdsvis kraftig stigning i pendlingsafstanden for personer der opnår be-
skæftigelse efter længerevarende ledighed.  
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4. Indkomster ved arbejde og4. Indkomster ved arbejde og4. Indkomster ved arbejde og4. Indkomster ved arbejde og    
lllleeeedigheddigheddigheddighed    

 
4.1.4.1.4.1.4.1.    Indledning Indledning Indledning Indledning     
Resultaterne af de seneste 8 års arbejdsmarkedspolitik har vist, at ledigheds-
problemet kan afhjælpes markant uden forringelser af dagpengenes niveau. 
Arbejdsmarkedets strukturproblemer er nedbragt ved anvendelse af andre 
midler, herunder især opkvalificering, aktiv arbejdsmarkedspolitik og klarere 
rådighedsregler.  

Det er imidlertid fortsat væsentligt, at ”det kan betale sig at arbejde”. Selv 
om rådighed og accept af tilbud om arbejde er forudsætningen for at modta-
ge dagpenge, har det også betydning, at forskellen mellem beskæftigelse og 
ledighed kan ses på indkomsten. Dette kapitel kortlægger forskellen i dispo-
nibel indkomst ved arbejde og ledighed – som i det følgende benævnes for-
skelsbeløbet – samt faldet i marginalskatten af arbejdsindkomst. 

For langt hovedparten på arbejdsmarkedet er der en mærkbar forskel på 
indkomsten ved beskæftigelse frem for ledighed. Forskellen udgjorde som 
gennemsnit 4.900 kr. om måneden i 1997, og over tre fjerdedele af de be-
skæftigede havde et forskelsbeløb, der var større end 2.000 kr. om måneden, 
jf. afsnit 4.2. Forskelsbeløbet er blevet lidt større fra 1994 til 1997, og grup-
pen med små forskelsbeløb – det vil sige på under 500 kr. om måneden – er 
faldet fra ca. 11 pct. i 1994 til ca. 8 pct. af de beskæftigede i 1997.   

Den gennemsnitlige kompensationsgrad var i 1997 ca. 67 pct. Kompen-
sationsgraden har været næsten uændret siden 1993 og er størst for lavtløn-
nede. Dette sikrer den økonomiske tryghed ved ledighed, som har haft høj 
prioritet – specielt for personer med forholdsvis lave lønninger. Udviklingen 
på arbejdsmarkedet har vist, at dette med anvendelse af andre midler kan 
forenes med lav ledighed.   

Unge, kvinder og personer med kort uddannelse er dominerende i grup-
pen med små forskelsbeløb. Herudover indeholder gruppen forholdsmæssigt 
mange, som enten er ledige en del af året, som midlertidigt har en lav ar-
bejdsindkomst eller som har specielle fradragsforhold – eksempelvis dagpleje-
re.  
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  Der er i høj grad sammenhæng mellem omfanget af varig tilbagetræk-
ning, ledighed og størrelsen af forskelsbeløbet. Forskelsbeløbene for personer 
helt uden beskæftigelse, herunder fuldtidsledige, orlovsmodtagere og perso-
ner med efterløn og overgangsydelse, er således generelt mindre end for de 
beskæftigede, jf. afsnit 4.4.    

Udskiftningen er forholdsvis stor blandt beskæftigede med små for-
skelsbeløb, jf. afsnit 4.5. Af de ca. 250.000 beskæftigede, der i 1994 havde 
små forskelsbeløb, havde lidt over halvdelen i 1997 et større eller væsentligt 
forskelsbeløb. Af de resterende ca. 120.000 personer i gruppen med små 
forskelsbeløb, svarende til 4 pct. af de beskæftigede, var ca. 60.000 fortsat i 
gruppen tre år senere, mens resten var ude af beskæftigelse - heraf ca. 25.000 
personer, som var trådt ud af arbejdsmarkedet til efterløn, overgangsydelse 
eller førtidspension.  

Gruppen med små forskelsbeløb er mindre i denne undersøgelse end i en 
tilsvarende undersøgelse fra 1998 finansieret af Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed, jf. afsnit 4.6. Forskellene kan dels henføres til datagrundlag og 
beregningsmetode, men især til at det her er indregnet, at arbejdsmarkeds-
pensionen er en del af fordelen ved beskæftigelse, og at personer med børn 
forudsættes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og derfor har udgifter til 
pasning af børn også ved ledighed.  

Over hele perioden fra 1993 til 2002 vil den økonomiske politik have bi-
draget til en lille stigning i det gennemsnitlige forskelsbeløb. Regelændrin-
gerne i delperioden 1994-1997 har ligeledes øget forskelsbeløbene, men er 
kun i begrænset omfang forklaringen på faldet i gruppen med små forskels-
beløb, jf. afsnit 4.7. Hovedforklaringen på faldet er ændringer i beskæftigel-
sens sammensætning. 
  Både skatte- og arbejdsmarkedspolitikken afspejler, at fordelingspolitiske 
hensyn vægter højt. At en del af de beskæftigede har indkomster forholdsvis 
tæt på dagpengene er uundgåeligt, når der ønskes en høj kompensation ved 
ledighed for personer med lav indkomst. Den begrænsede forskel i brutto-
indkomsten mellem en lav løn og dagpengene betyder også, at skattepolitik-
ken kun i beskedent omfang kan påvirke forskelsbeløbet i bunden af lønska-
laen.  

Danmark har ved sammenligning med de fleste andre nordvesteuropæiske 
lande en lavere marginalbeskatning af lave lønindkomster, jf. afsnit 4.8. Pro-
gressionen i beskatningen af lønindkomster er kraftigere i Danmark end i 
andre lande. Det er dog kun for personer med høje lønindkomster, at den 
direkte beskatning af lønindkomst er højere i Danmark. 
 Dette har tilsyneladende ingen nævneværdig effekt på mobiliteten af per-
soner over landegrænsen. Selv om højtuddannede og højtlønnede er mere 
mobile end resten af befolkningen, er nettovandringen selv for de bedst ud-
dannede grupper stort set i balance. Stigende internationalisering må dog 
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forventes at øge mobiliteten med tiden. Den største mobilitet findes især 
blandt forholdsvis unge personer, hvilket tyder på, at vandringerne i høj grad 
er relateret til erhvervelsen af uddannelse. 

I forhold til strukturerne på arbejdsmarkedet samler opmærksomheden 
sig derfor om betydningen af marginalskatten for antallet af arbejdstimer, 
tilskyndelsen til uddannelse og opkvalificering, samt omfanget af sort og gør-
det-selv arbejde. Her kan hensynet til målretning mod arbejdsmarkedets 
behov ikke nødvendigvis forenes med fordelingspolitiske hensyn.  

Et bærende princip i den hidtidige reformindsats har været at udnytte det 
potentiale, der har været for at forene strukturpolitiske og fordelingsmæssige 
hensyn. De fordelingsmæssige konsekvenser af lavere skat på arbejdsind-
komst er blevet opvejet af færre og mindre fradrag, som primært blev udnyt-
tet af personer med høj indkomst. Da hovedparten af disse effektiviseringer 
nu er sket, er muligheden for at foretage yderligere strukturforbedringer uden 
fordelingsmæssige konsekvenser blevet mindre. 
  
4.2.4.2.4.2.4.2.    Forskelsbeløb for beskæftigede personer i 1994 og 1997Forskelsbeløb for beskæftigede personer i 1994 og 1997Forskelsbeløb for beskæftigede personer i 1994 og 1997Forskelsbeløb for beskæftigede personer i 1994 og 1997    
Forskelsbeløbet angiver, hvor meget den disponible indkomst ændres ved 
fuldtidsbeskæftigelse i hele året frem for ledighed og er beregnet på basis af  
en registerbaseret stikprøve på ca. 3 pct. af befolkningen i alderen 15 til 66 
år, jf. appendiks 4.11. 
 Beløbet er i dette afsnit og i afsnit 4.3 beregnet for alle personer, der har 
været i beskæftigelse i hele året eller en del af året, mens det i afsnit 4.4 er 
skønnet for personer, der har været uden beskæftigelse hele året.  
 I gennemsnit er den månedlige disponible indkomst knap 5.000 kr. høje-
re ved at være i fuldtidsbeskæftigelse frem for at være ledig. 76 pct. af de be-
skæftigede har mindst 2.000 kr. mere til rådighed pr. måned ved beskæftigel-
se frem for ledighed. For ca. 8 pct. er forskelsbeløbet mindre end 500 kr., jf. 
tabel 4.1.  

Forskelsbeløbet er sammensat af en række delelementer. Indkomst og 
nettopensionsindbetalinger påvirker forskelsbeløbet i positiv retning, hvor 
indkomst er defineret som løn fratrukket overførsler og arbejdsmarkedsbi-
drag. Omvendt påvirker skattebetalinger (ekskl. arbejdsmarkedsbidraget), 
transportomkostninger og andre omkostninger forskelsbeløbet i negativ ret-
ning, jf. tabel 4.1 og boks 4.1 nedenfor.

1 Ændringer over tid i forskelsbeløb behøver ikke at modsvares af parallelle ændringer i 
indkomstfordelingen. Ved opgørelse af indkomstfordelingen inddrages alle indkomster 
efter skat, dvs. inklusive betydningen af fradrag mv., der ikke isoleret set ændres ved 
overgang mellem beskæftigelse og ledighed. Der henvises til kapitel 5 for en analyse af 
udviklingen i indkomstfordelingen.  
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Det fremgår endvidere, at ændringer i boligstøtte og daginstitutionsbeta-
ling har lille betydning, da det er en forholdsvis lille andel af befolkningen, 
der modtager disse ydelser. 

Tabel 4.1. Månedlig ændring i indkomst ved beskæftigelse frem for ledig-
hed. Beskæftigede i 1997. 
Forskelsbeløb Under 

500 
500 – 
1.000 

1.000 – 
2.000 

2.000 – 
5.000 

Over 
5.000 

Alle 

--------------------------------------- Pct. ------------------------------------ 
Andel................... 8,1 4,4 11,3 40,6 35,7 100,0 
 ------------------------------ Antal, 1.000 pers. ---------------------------- 
Personer............... 190 100 270 960 850 2.370 
 ------------------------------------ Gnst. kr. --------------------------------- 
Forskelsbeløb....... -30 750 1.500 3.500 9.200 4.900 
Heraf indkomst ... 890 1.500 2.750 5.800 16.400 8.600 
Skat ..................... -400 -700 -1.250 -2.700 -8.200 -4.200 
Pensionsopsp. ...... 180 250 350 600 1.300 800 
Transport ............ -270 -250 -250 -200 -200 -200 
Andre omk .......... -380 0 0 0 0 0 
Andet .................. -50 -100 -100 -100 -100 -100 

 

Anm.: ”Andre omkostninger” dækker over dagplejemødres udgifter, kompensation til 
havfiskere og andre lønmodtagerudgifter, som svarer til andet lønmodtagerfra-
drag. ”Andet” omfatter boligstøtte, daginstitution og ændringer i ægtefælles ind-
komsterstattende overførsler. Andelen af dagplejemødre og andre med store løn-
modtagerudgifter er relativt stor blandt personer med små forskelsbeløb. Dette 
skyldes ikke, at store lønmodtagerudgifter forekommer hyppigere blandt perso-
ner med lave lønniveauer, men i stedet at der til disse andre lønmodtagerfradrag 
svarer en omkostning, der alene reducerer den disponible indkomst i beskæftigel-
se, idet denne falder bort ved ledighed.  

Kilde: Egne beregninger. 
 
Generelt er forskelsbeløbet for beskæftigede steget lidt fra 1994 til 1997. 

Således var forskelsbeløbet i gennemsnit godt 300 kr. pr. måned større, lige-
som andelen med forskelsbeløb under 500 kr. pr. måned faldt fra ca. 11 pct. 
til 8 pct., jf. figur 4.1a og tabel 4.1 samt appendiks 4.1. 
 Kompensationsgraderne er over hele indkomstspektret faldet en smule fra 
1994 til 1997, jf. figur 4.1b. Således faldt den gennemsnitlige kompensati-
onsgrad på individniveau fra ca. 70 pct. i 1994 til ca. 67 pct. i 1997. Kom-
pensationsgraden er opgjort som forholdet mellem den disponible indkomst 
ved henholdsvis ledighed og beskæftigelse, og tallene hviler dermed på sam-
me informationsgrundlag som forskelsbeløbene. Kompensationsgrader på 
familieniveau er opgjort som forholdet mellem familiens samlede disponible 
indkomst ved henholdsvis ledighed og beskæftigelse for den ene person, 
hvorfor denne er højere end på individniveau, jf. figur 4.1b. 
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Figur 4.1a. Forskelsbeløb for beskæftige-
de. 

Figur 4.1b. Kompensationsgrader på 
individ- og familieniveau. 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
Kompensationsgrader på individniveau er relevante for en vurdering af 

forholdet mellem ydelser ved ledighed og indkomst ved beskæftigelse, isoleret 
set, mens den relevante kompensationsgrad for en vurdering af familiens 
økonomiske situation, når den ene er henholdsvis i og uden for beskæftigelse, 
er kompensationsgraden på familieniveau.  

Stigningen i det gennemsnitlige forskelsbeløb fra 1994 til 1997 er i særlig 
grad en følge af, at ændringen i skat – ekskl. arbejdsmarkedsbidrag – ved 
beskæftigelse frem for ledighed er faldet lidt fra 1994 til 1997, jf. tabel 4.2. 
Faldet i ændringen i skat mellem beskæftigelse og ledighed kan delvist henfø-
res til indfasningen af omlægningen fra indkomstskat til arbejdsmarkedsbi-
drag. 
 
Tabel 4.2. Gnst. månedlig ændring i indkomst og skat m.v. ved beskæfti-
gelse frem for ledighed. Alle beskæftigede. 
 1994 1997 Ændring 
 ------------------------------- Kr. pr. måned -------------------------- 
Indkomst ..................  8.750 8.650 -100 
Skat ..........................  -4.670 -4.220 450 
Pensionsopsparing ....  810 790 -20 
Transport..................  -230 -220 10 
Andre omk. .............  -50 -50 0 
Andet........................  -70 -70 0 
I alt ...........................  4.540 4.870 330 

Kilde: Egne beregninger. 
 
På trods af den generelle optrapning af indbetalingsprocenten i nye ord-

ninger for arbejdsmarkedspensioner siden 1993 er forskellen i pensionsop-
sparingen ved henholdsvis beskæftigelse og ledighed faldet fra 1994 til 1997. 
Dette skyldes, at effekten af den højere arbejdsmarkedspension domineres af 
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effekten af optrapningen i ATP-bidraget for kontanthjælps- og dagpenge-
modtagere. 

  
Boks 4.1. Opgørelse af forskelsbeløbet. 
Beregningsgrundlaget for beskæftigede personer i 1997 opregnet til befolkningsniveau: 
 1.000 personer   
Antal 15-66 årige: .......................................    3.653   
Personer under 18 år: .................................  - 173   
Førtidspensionister:.....................................  - 267   
Selvstændige1): .............................................  - 165   
Efterlønsmodtagere: ....................................  - 121 → 
Personer på overgangsydelse: .......................  - 41 → 
Revalidenter: ...............................................  - 25 → 
Personer ikke i beskæftigelse:.......................  -391 → 
Personer i støttet beskæftigelse: ...................  - 50  

Flertallet af disse 
indgår i beregning 
af  forskelsbeløb for 
ikke-beskæftigede 
personer 

Elever (med timelønninger under 65 kr.): ...  - 59   
Personer der ikke er fuldt skattepligtige 
mv.: ............................................................  

- 10   

Personer med beregnede forskelsbeløb:........  = 2.351   
1) Defineres som personer, der har virksomhedsindkomster, der overstiger personfra-
draget.  
Personerne udvælges i ovenstående rækkefølge. 

Forskelsbeløb for beskæftigede konstrueres som følger: 

Forskelsbeløb = 

+ ∆indkomst, (løn - arbejdsmarkedsbidrag) - overførsler 

- ∆skattebetaling 

+ ∆pensionsindbetalinger; netto 

- ∆transportomkostninger; netto 

- ∆ andre omkostninger; netto 

- ∆(boligstøtte + daginstitutionsbetalinger + ægtefælles  
indkomsterstattende overførsler) 

 

De beskæftigedes overførsels-
indkomster fastsættes på bag-
grund af forsikringsforhold og 
timeløn.  

 

Med henblik på at rense for den generelle lønudvikling i perioden 1994 til 1997 defla-
teres med den lønudvikling, der ligger til grund for satsreguleringen, uden fradrag for 
pensionsindbetalinger.    
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4.3.4.3.4.3.4.3.    Variation i forskelsbeløb imellem forskellige gruVariation i forskelsbeløb imellem forskellige gruVariation i forskelsbeløb imellem forskellige gruVariation i forskelsbeløb imellem forskellige grupppppepepeper 
Kompensationsgraden for forsikrede er i gennemsnit højere end for ikke-
ledighedsforsikrede, jf. figur 4.2a og 4.2b. Således var den gennemsnitlige 
kompensationsgrad – på individniveau – for forsikrede beskæftigede ca. 73 
pct. i 1997, mens den for ikke forsikrede var ca. 41 pct. Begge størrelser er 
faldet svagt i perioden 1994-1997.   
 
Figur 4.2a. Kompensationsgrader på indi-
vidniveau, 1994. 

Figur 4.2b. Kompensationsgrader på indi-
vidniveau, 1997. 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
Forskellen mellem kompensationsgraderne for forsikrede og ikke-

forsikrede afspejler, at overførslerne – specielt for gifte – er højere i dagpen-
gesystemet, men også at forsikringstilbøjeligheden er lavere for personer med 
de højeste lønindkomster.    

Således er andelen af personer med små forskelsbeløb større blandt forsik-
rede end blandt ikke forsikrede. I 1997 var andelen af forsikrede med små 
forskelsbeløb ca. 10 pct., mens den tilsvarende andel for ikke forsikrede var 
ca. 1 pct. 

Det gennemsnitlige forskelsbeløb blandt deltidsledige2 er steget med ca. 
400 kr. fra 1994 til 1997, mens det for deltidsansatte omvendt er faldet med 
ca. 600 kr., jf. tabel 4.3. Endvidere er antallet af deltidsledige og deltidsansat-
te i perioden faldet betydeligt med henholdsvis ca. 100.000 og 34.000 per-
soner. 
  Andelen blandt deltidsledige med små forskelsbeløb er generelt faldende 
med beskæftigelsesgraden. Blandt gruppen af deltidsledige med små forskels-
beløb havde ca. 31 pct. en beskæftigelsesgrad på mindre end 0,2, mens ca. 19 
pct. havde en beskæftigelsesgrad på mere end 0,6. 

2 Deltidsledige (fortrinsvis personer, der er ledige en del af året) er defineret som perso-
ner, der modtager indkomsterstattende overførsler, som overstiger personfradraget, mens 
deltidsansatte ikke modtager indkomsterstattende overførsler. 
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Forskelsbeløbet er markant større for deltidsansatte end for deltidsledige, 
hvilket afspejler en højere timeløn i gennemsnit. 

 
Tabel 4.3. Beskæftigelsesgrader – forskelsbeløb 1997. 
 Deltidsledige Deltidsansatte 
 Under 

500 
Over 
5.000 

Alle Forskels-
beløb 

Under 
500 

Over 
5.000 

Alle Forskels-
beløb 

 
----- Pct. ----- 

1.000 
pers. 

Kr. 
(gnst.) ----- Pct. ----- 

1.000 
pers. 

Kr. 
(gnst.) 

0,0-0,2 ........ 31 21 72 3.700 4 67 22 12.300 
0,2-0,4 ........ 25 15 81 2.800 7 48 33 6.100 
0,4-0,6 ........ 21 13 102 2.600 9 41 40 5.100 
0,6-0,8 ........ 19 11 83 2.500 11 26 119 3.900 
Alle i 1997... 24 16 235 2.900 10 37 214 5.300 
Alle i 1994... 30 13 337 2.500 10 40 248 5.900 

 

Anm.: Deltidsledige er her defineret som personer, der har indkomsterstattende over-
førsler som overstiger personfradraget. I denne forbindelse er SU ikke medregnet 
som indkomsterstattende overførsel. 

Kilde: Egne beregninger. 
  

Lidt over halvdelen af de deltidsledige med beskæftigelsesgrader under 0,4 
havde et forskelsbeløb på 500 kr. eller derunder. Dette forhold samt det be-
tydelige fald i antallet af deltidsledige er en del af forklaringen på den falden-
de andel af personer med små forskelsbeløb i perioden. 

Fra 1994 til 1997 er forskelsbeløbet steget lidt for samtlige uddannelses-
kategorier. Denne tendens er især tydelig for gruppen af personer med lavere 
uddannelsesniveauer, jf. tabel 4.4.    

Tabel 4.4. Forskelsbeløb opdelt efter uddannelse.  
 1994  1997 Pers. der i 1997 

var under ud-
dannelse 

Pers. der i 1997 
ikke var under 

uddannelse 
 Under 

500 
Over 
5000 

Under 
500 

Over 
5000 

Under 
500 

Over 
5000 

Under 
500 

Over 
5000 

 -------------------------------- Pct. af gruppen ------------------------------------- 
Folkeskole...  16 18 12 25 11 40 12 21 
Gymnasium   9 41 7 49 4 51 8 47 
Basis ...........  18 19 14 22 11 41 14 20 
Faguddan... . 11 23 9 29 14 34 8 29 
Kort vid ..... . 5 33 4 39 15 39 3 39 
Mellem vid . 2 56 2 61 5 49 2 61 
Lang vid..... . 2 78 2 77 3 58 2 80 
 

Anm.: Basisuddannelser er defineret som de tidligere 1-årige EFG-basisuddannelser m.v. 
Personer er opdelt efter højst fuldførte uddannelse. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Som forventet stiger størrelsen på forskelsbeløbet med uddannelsesni-
veauet. Næsten 80 pct. af gruppen med en længerevarende uddannelse har et 
forskelsbeløb på over 5.000 kr., mens ca. 16 pct. af gruppen med folkeskole 
som højeste fuldførte uddannelse har et forskelsbeløb på 500 kr. eller under. 

Fra 1994 til 1997 har der også for samtlige aldersgrupper været en lille 
stigning i forskelsbeløbet – især for unge, jf. figur 4.3a.  
 
Figur 4.3a. Forskelsbeløb efter alder. Figur 4.3b. Forskelsbeløb efter arbejds-

markedsstatus. 
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Anm.: Tallene over søjlerne i figur 4.4b angiver antallet af personer i gruppen. Lønnen 
for personer på overgangsydelse og efterløn er skønnet, jf. afsnit 4.4. 

Kilde:  Egne beregninger. 
 

Blandt beskæftigede er små forskelsbeløb mest udbredt i de yngste alders-
grupper, hvilket i høj grad er en følge af forholdsvis lave lønninger ved ind-
træden på arbejdsmarkedet. Faldet i andelen af unge med små forskelsbeløb 
fra 1994 til 1997 kan blandt andet forklares ved de gennemførte ændringer i 
kontanthjælpsreglerne for unge under 25 år. 

Blandt de 25-39 årige har relativt mange personer små forskelsbeløb. Det-
te kan til dels forklares ved de indkomstafhængige børnepasningstilskud og 
den store andel af børnefamilier i denne gruppe. Faldet i forekomsten af små 
forskelsbeløb for beskæftigede over 50 år fra 1994 til 1997 kan til dels forkla-
res ved det større antal personer på overgangsydelse, efterløn og førtidspensi-
on i 1997, idet det især er de lavtlønnede over 50 år, som har forladt ar-
bejdsmarkedet, jf. også afsnit 4.4. 

I gruppen over 50 år har de beskæftigede væsentligt større forskelsbeløb 
end det, der skønnes for personer på henholdsvis overgangsydelse og efterløn, 
jf. figur 4.3b.  

Dette er tilfældet, selv om dagpengesatsen typisk er højere end satsen for 
efterløn og overgangsydelse, hvilket isoleret set trækker i retning af større 
forskelsbeløb for personer på overgangsydelse og efterløn end for beskæftige-
de (der sammenlignes med ydelser ved ledighed) i samme aldersgruppe.  
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De skønnede lønninger for gruppen af personer, der har valgt tidlig tilba-
getrækning, er imidlertid relativt lave, hvilket skyldes, at der blandt disse er 
en væsentligt større vægt af ufaglærte end i gruppen af beskæftigede personer 
i den tilsvarende aldersgruppe.  

At det især er lavtlønnede personer, der går på overgangsydelse og efter-
løn, fremgår ligeledes af indkomstmobiliteten, jf. afsnit 4.5, hvor der blandt 
personer på overgangsydelse og efterløn er en overrepræsentation af personer 
med små forskelsbeløb i 1994.  

Forskelsbeløbet er steget både for par og enlige fra 1994 til 1997, jf. tabel 
4.5. Generelt har par større gennemsnitlige forskelsbeløb end enlige, hvilket 
til dels skyldes, at gennemsnitsalderen for par er højere end for enlige. Enlige 
med børn har markant mindre forskelsbeløb end par med og uden børn, 
hvilket skyldes reglerne for boligstøtte og daginstitutionsbetaling. For be-
folkningen som helhed bidrager aftrapning af daginstitutionsfriplads og bo-
ligstøtte kun i stærkt begrænset omfang til at mindske det gennemsnitlige 
forskelsbeløb. 
 
Tabel 4.5. Enlig og par – forskelsbeløb 1994 og 1997. 
 Enlig 1994 Enlig 1997 Par 1994 Par 1997 
Antal 
børn 

Under 
500 

Over 
5000 

Under 
500 

Over 
5000 

Under 
500 

Over 
5000 

Under 
500 

Over 
5000 

 -------------------------------------- Pct. af gruppen -------------------------------------- 
0 10 32 7 36 9 35 7 37 
1 17 20 14 21 11 32 8 35 
2 22 13 17 16 10 34 9 36 
3- 31 13 33 12 14 33 10 36 

 

Kilde: Egne beregninger. 
 

Enlige med børn har i gennemsnit et lavere forskelsbeløb end enlige uden 
børn, og forskelsbeløbet falder, når antallet af børn stiger. 

For parrene er forskelsbeløbene for børnefamilier og ikke-børnefamilier i 
gennemsnit næsten ens. Endvidere har det meget begrænset betydning for 
forskelsbeløbenes størrelse, hvor mange børn familien har.  

Stort set alle med små forskelsbeløb er medlemmer af en A-kasse og er for 
en stor dels vedkommende ufaglærte, jf. tabel 4.6. Endvidere er der i gruppen 
en overrepræsentation af lavtlønnede, personer under 25 år samt af kvinder. 

Der er kun ca. 12.000 enlige med børn blandt personer med små for-
skelsbeløb, hvilket til dels kan forklares ved, at denne gruppe udgør en lille 
andel af arbejdsmarkedet som helhed. 

Andelen af personer under 25 år, ufaglærte samt deltidsledige udgør i 
1997 en mindre andel af gruppen med små forskelsbeløb end i 1994, mens 
lavtlønnede personer og dagplejere udgør en større andel i 1997 end i 1994. 
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Tabel 4.6. Personer med små forskelsbeløb i 1994 og 1997. 
 1994 1997 
 Antal 

1.000 
pers. 

Andel af  
gruppen af 

beskæft. 
med små 

forskelsbe-
løb 

Andel af  
gruppen 

af be-
skæft. 

Antal 
1.000 
pers. 

Andel af  
gruppen af 

beskæft. 
med små 

forskelsbe-
løb 

Andel af  
gruppen 

af be-
skæft. 

  --------- Pct. --------  --------- Pct. ---------- 
I alt .....................  261 100 100 189 100 100 
Enlig med børn ...  16 6 3 12 6 3 
Under 25 år ........  60 23 15 36 19 14  
Kvinder...............  184 71 48 132 70 48 
Ufaglærte ............  126 48 32 83 44 29 
Lavtlønnede1).......  127 49 10 106 56 9 
Deltidsledige .......  119 46 17 62 33 11 
Forsikrede ..........  254 97 81 184 97 81 
Dagplejere m.m.2)  24 9 2 24 13 2 
Indvandrere.........  18 7 4 14 7 5 

 

1) Lavtlønnede defineres som de personer, der i 1994 havde de 10 pct. laveste løn-
ninger. Den højeste løn i denne gruppe fremskrives til 1997 lønniveau. Personer 
der har lavere løn end dette beløb, defineres som lavtlønnede i 1997. 

2) Dagplejere dækker over alle personer, der har andet lønmodtagerfradrag på over 
10.000 kr. om året i 1997 lønniveau. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
4.4.4.4.4.4.4.4.    Forskelsbeløb for ikkeForskelsbeløb for ikkeForskelsbeløb for ikkeForskelsbeløb for ikke----beskæftigede personerbeskæftigede personerbeskæftigede personerbeskæftigede personer    
For personer uden for beskæftigelse er det behæftet med betydelig usikkerhed 
at skønne over størrelsen af forskelsbeløbet, da der ikke findes nogen aktuel 
lønindkomst, der kan bruges til at skønne over den evt. mulige årsindkomst 
som beskæftiget, jf. boks 4.2.  

Generelt er tendensen for ikke-beskæftigede – som for beskæftigede – at 
forskelsbeløbet er øget lidt fra 1994 til 1997. Andelen af personer med små 
forskelsbeløb er markant højere for de ikke-beskæftigede. Således var andelen 
af ikke-beskæftigede personer med et forskelsbeløb på 500 kr. pr. måned eller 
derunder ca. 21 og 18 pct. i henholdsvis 1994 og 1997, jf. figur 4.4a. 
 Som for beskæftigede er andelen af personer med små forskelsbeløb større 
blandt forsikrede end blandt ikke forsikrede, jf. figur 4.4b. Faldet i andelen af 
personer med små forskelsbeløb i perioden er specielt stort blandt forsikrede, 
hvor andelen faldt fra ca. 37 pct. til ca. 24 pct., hvilket kan hænge sammen 
med en stigende andel af personer med forholdsvis lang uddannelse i tilbage-
trækningsordninger. 
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Figur 4.4a. Forskelsbeløb for ikke-
beskæftigede. 

Figur 4.4b. Forskelsbeløb for ikke-
beskæftigede efter forsikringsforhold.  
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Kilde: Egne beregninger.  
 

Som for beskæftigede er der en større andel blandt forsikrede personer, 
enlige med børn samt personer med lavere uddannelsesniveauer med små 
forskelsbeløb. Blandt de yngste – 18 til 25 år – og ældste – 55 til 66 år –  er 
der et fåtal med små forskelsbeløb. At der blandt yngre er få med små for-
skelsbeløb, kan til dels forklares ved den relativt store andel af gruppen, som 
er under uddannelse – og derfor modtager ganske lave indkomstoverførsler – 
og dels ved, at lønnen ved beskæftigelse anslås ud fra uddannelsesbaggrun-
den, der for blandt andet studerende er forholdsvis høj. At der blandt ældre 
er få med små forskelsbeløb skyldes, at denne gruppe omfatter mange perso-
ner på overgangsydelse og efterløn, som forudsættes at kunne opnå en løn 
ved beskæftigelse, der modsvarer deres kvalifikationer, jf. boks 4.2. 
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Boks 4.2. Opgørelse af forskelsbeløb for ikke-beskæftigede. 
Beregningsgrundlaget for forskelsbeløb for ikke-beskæftigede personer i 1997 - opregnet 
til befolkningsniveau er: 

 1.000 personer 
Antal 0-66 årige i stikprøven ...............................    3.653 
Personer under 18 år: .........................................  - 173 
Førtidspensionister: .............................................  - 267 
Selvstændige1): .....................................................  - 348 
Beskæftigede:.......................................................  - 2.337 
Personer med lønindkomst2) ................................  - 69 
Personer med negative overførsler:.......................  - 0,4 
Personer med negative umiddelbare nettoforskel:  - 0,9 
Personer der ikke er fuldt skattepligtige: ..............  - 8 
Personer med beregnede nettoforskel:..................  = 450 
1) Defineres som personer, der har virksomhedsindkomster, som er forskellig fra 0. 
2) Der beregnes ikke forskelsbeløb for personer med lønindkomst på over 10.000 kr. 

for hvem, beskæftigelsesgraden ikke desto mindre er nul, jf. appendiks 4.1. 
Forskelsbeløb for ikke-beskæftigede opgøres som følgende: 

Forskelsbeløb = 

+ ∆indkomst, (løn-arbejdsmarkedsbidrag)-overførsler 

- ∆skattebetaling  

+ ∆pensionsindbetalinger; netto 

- ∆transportomkostninger; netto 

- ∆ andre omkostninger; netto 

- ∆andet; netto 

For ikke-beskæftigede personer 
estimeres en sandsynlig arbejds-
indkomst. For ikke-beskæftigede 
personer på efterløn og over-
gangsydelse samt SU modtagere, 
skønnes en løn på ud fra disses 
uddannelse, alder og køn. For 
den resterende del fastsættes den 
opnåelige indkomst som lønind-
komsten for den første person i 2. 
decil blandt beskæftigede perso-
ner i den betragtede stikprøve. 
Denne løn var i 1997 85,22 kr. i 
timen. For ikke-beskæftigede 
personer sættes indkomsten under 
overførselsalternativet lig den 
indkomst, personerne faktisk 
modtager som overførsler. 

 

 
4.5.4.5.4.5.4.5.    IndkomstmobilitetenIndkomstmobilitetenIndkomstmobilitetenIndkomstmobiliteten    
En stor andel af de beskæftigede med små forskelsbeløb i 1994 var i 1997 
fortsat i beskæftigelse, men nu med et betydeligt større forskelsbeløb, jf. figur 
4.5. Dette afspejler, at beskæftigelse til lav løn ofte er et midlertidigt fæno-
men. Over halvdelen af gruppen i 1994 var i 1997 i beskæftigelse med en 
højere eller væsentlig højere løn.   
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Figur 4.5. Status i 1997 for personer i 1994. 

12%

4%

38%

2%4%

35%

5%13%6%

9%

2%

21%

23%

26%

Forskelsbeløb under 500 kr. i 1994 Forskelsbeløb over 500 kr. i 1994

Øvr. ikke-besk. Varig tilbagetrækning Alder, død
Beskæftigede: Under 500 500-2000

2000-5000 Over 5000

Status i 1997:

 

Kilde: Egne beregninger. 
 

Blandt beskæftigede med et forskelsbeløb på under 500 kr. pr. måned i 
1994 var ca. 76 pct. fortsat i beskæftigelse i 1997, mens ca. 10 pct. havde 
forladt arbejdsmarkedet til overgangsydelse, efterløn eller førtidspension, og 
ca. 12 pct. var uden beskæftigelse i øvrigt.  

Sandsynligheden for varig beskæftigelse stiger med forskelsbeløbet. Ca. 90 
pct. blandt de, der i 1994 havde et forskelsbeløb over 500 kr., var stadig be-
skæftigede, mens ca. 4 pct. var på overgangsydelse, efterløn eller førtidspensi-
on og ca. 4 pct. var uden beskæftigelse i øvrigt.  

Endvidere er der blandt personer på overgangsydelse, efterløn og førtids-
pension samt øvrige ikke-beskæftigede i 1997 en overrepræsentation af per-
soner, der i 1994 var i beskæftigelse med små forskelsbeløb. 

Blandt enlige med børn som i 1994 var i beskæftigelse med et lille for-
skelsbeløb, var ca. 5.000 personer fortsat i beskæftigelse i 1997, med et lille 
forskelsbeløb, jf. tabel 4.7, som illustrerer status for beskæftigede i 1997 som 
i 1994 var i beskæftigelse med et lille forskelsbeløb. Det svarer til ca. 7 pct. af 
det samlede antal af beskæftigede, der i både 1994 og 1997 var i beskæftigel-
se  med et lille forskelsbeløb. 
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Tabel 4.7. Personer med små forskelsbeløb i både 1994 og 1997. 
Status i 1997 Pers. som i 

både 1994 og 
1997 var i 

beskæftigelse 
med små 

forskelsbeløb 

Andel af grup-
pen som i både 
1994 og 1997 
var i beskæfti-
gelse med små 
forskelsbeløb 

Andel af grup-
pen som i både 
1994 og 1997 
var i beskæfti-
gelse og i 1994 

med et lille 
forskelsbeløb 

Andel af be-
skæftigede i 

1997 

 - 1.000 pers. - ---------------- Pct. ----------------- ------- Pct. ------ 
Enlig med børn...   5 7 5 3 
Under 25 år ........  7 11 17 114 
Kvinder...............  51 83 71 48 
Ufaglærte ............  31 49 33 29 
Lavtlønnede........  28 46 18 9 
Deltidsledige.......  17 27 23 11 
Forsikrede ..........  61 99 94 81 
Dagplejere ..........  16 27 10 2 
Indvandrere ........  3 6 5 5 
I alt .....................  62 100 100 100 
 

Kilde: Egne beregninger. 
 

Blandt kvinder, deltidsledige, forsikrede og indvandrere, som i 1994 var i 
beskæftigelse med små forskelsbeløb, var ca. 60-75 pct. i beskæftigelse med 
større forskelsbeløb i 1997. Blandt enlige med børn, som i 1994 var i beskæf-
tigelse med små forskelsbeløb, var omtrent halvdelen i beskæftigelse med 
større forskelsbeløb i 1997, mens der blandt dagplejere og lavtlønnede, som 
var i beskæftigelse med små forskelsbeløb i 1994, blot var henholdsvis ca. 8 
og 13 pct. i beskæftigelse med større forskelsbeløb i 1997. 

Blandt alle, der i 1994 var uden beskæftigelse, var ca. 30 pct. kommet i 
beskæftigelse i 1997. Heraf havde ca. to tredjedele et forskelsbeløb over 2000 
kr., jf. figur 4.6a.  

Udviklingen i forskelsbeløb for beskæftigede og ikke-beskæftigede har væ-
ret stort set parallel, jf. figur 4.6b. For begge grupper er der en overvægt af 
personer, der har større forskelsbeløb i 1997, end de havde i 1994. 
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Figur 4.6a. Status i 1997 for personer der 
i 1994 var ikke-beskæftigede. 

Figur 4.6b. Ændring i forskelsbeløb 1994-
1997 for beskæftigede og ikke-
beskæftigede i 1994. 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
4.6.4.6.4.6.4.6.    Betydningen af pensionsindbetalinger og skøn for oBetydningen af pensionsindbetalinger og skøn for oBetydningen af pensionsindbetalinger og skøn for oBetydningen af pensionsindbetalinger og skøn for om-m-m-m-

kostnikostnikostnikostninnnngergergerger    
Indregningen af pensionsindbetalingerne i indkomsten ved henholdsvis be-
skæftigelse og ledighed betyder isoleret set, at andelen af beskæftigede med 
forskelsbeløb under 500 kr. reduceres fra 15 til 11 pct. for 1994 og fra 11 til 
8 i 1997, jf. figur 4.7.  

Indregningen af ikke-forsikrede medfører et fald i andelen af personer 
med små forskelsbeløb på 3 og 2 pct. i henholdsvis 1994 og 1997, sammen-
lignet med beregningerne for de forsikrede alene.  

Det antages, at børn af ikke-beskæftigede forældre fortsat er i daginstitu-
tioner. Daginstitutionsbenyttelse er i praksis ikke påvirket af beskæftigelses-
graden i større omfang og muligheden er også en forudsætning for at være til 
rådighed for arbejdsmarkedet3. Antages det i stedet, at forældre i tilfælde af 
ledighed tager børnene ud af dagsinstitutionen, ville andelen af personer med 
små forskelsbeløb stige med ca. 3 pct.  

I analysen foretages der et skøn over transportomkostningerne. For at un-
dersøge, hvor robuste resultaterne er overfor dette skøn, er beregningerne  
foretaget med en alternativ antagelse om dobbelte transportomkostninger. 
En fordobling af transportomkostningerne ved beskæftigelse medfører, at 
andelen af personer med små nettoforskelle stiger ca. 3 pct., mens antallet af 
personer med større nettoforskelle falder ca. 3 pct. 

 
 

3 Beregninger på den registerbaserede stikprøve viser, at blandt beskæftigede personer 
med børn har ca. 51 pct. børn i daginstitutioner, mens der blandt ledige personer med 
børn er ca. 54 pct., der har børn i daginstitutioner.    
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Figur 4.7. Forskellige faktorers betydning for andelen af beskæftigede  med 
forskelsbeløb på mindre end 500 kr. 
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Kilde: Egne beregninger. 
 

Ved udeladelse af pensionsindbetalinger, daginstitutionsudgifter ved le-
dighed såvel som ikke-ledighedsforsikrede personer i beregningen af forskels-
beløb, fås en lidt højere andel af personer med små forskelsbeløb i 1994 – ca. 
20 pct. – end analysen fra Rockwool Fonden viste for 1993. Også med disse 
korrektioner er der imidlertid et fald i andelen af personer med små forskels-
beløb fra 1994 til 1997, hvor der var en stigning fra 1993 til 1996 ifølge  
Rockwool Fondens undersøgelse, jf. boks 4.3.   
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Boks 4.3. Forskelle til analysen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. 
Den hidtil eneste offentliggjorte sammenlignelige undersøgelse i Danmark er foretaget 
af Rockwool Fonden og vedrører årene 1993 og 1996, jf. Rockwool Fondens forsk-
ningsenhed, Arbejde, incitamenter og ledighed, 1998. Analysen viste, at andelene af be-
skæftigede ledighedsforsikrede med små forskelsbeløb steg i perioden fra 1993 til 1996 
fra ca. 17 pct. til ca. 20 pct. Blandt samtlige ledighedsforsikrede var de tilsvarende ande-
le ca. 20 pct. og 25 pct. i henholdsvis 1993 og 1996. Denne betydelige forskel i resulta-
terne kan til dels tilskrives forskelle i datagrundlag, personkreds og metode. Forhold 
som pensionsindbetalinger, daginstitutionsbenyttelse og transportomkostninger er alle 
forhold som adskiller den registerbaserede undersøgelse fra Rockwool Fondens analyse, 
jf. nedenstående. Den væsentligste forskel er, at ikke-ledighedsforsikrede også indgår i 
den registerbaserede undersøgelse. 

Forskelle til analysen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed:    

• Pensionsindbetalinger medregnes, hvilket ikke var tilfældet i Rockwool Fondens 
analyse. Indbetalingerne medregnes med nettoværdien efter en skønnet, sammensat 
beskatning på udbetalingstidspunktet.    

• Det antages, at forældre i tilfælde af ledighed fortsat vil beholde deres børn i dagin-
stitution, hvilket ikke er tilfældet i analysen fra Rockwool Fonden, hvor det antages, 
at forældrene i tilfælde af ledighed tager børnene ud af daginstitutionen.  

• Transportomkostninger er i analysen skønnet på basis af afstanden mellem bopæl og 
arbejdsplads, hvilket ikke er tilfældet i analysen fra Rockwool Fonden, hvor trans-
portomkostninger ved beskæftigelse er baseret på en survey undersøgelse. 

• Ikke-forsikrede medtages, hvilket ikke er tilfældet i Rockwool Fondens analyse. 

• Analysen er baseret på registerdata med høj detaljeringsgrad, mens analysen fra 
Rockwool Fonden er baseret på survey undersøgelser samt registerdata med en lave-
re detaljeringsgrad. 

• Den beregnede timeløn for ikke-beskæftigede er givet ved en konstrueret lønfunk-
tion, hvorimod analysen af Rockwool er baseret på de adspurgte personers forvent-
ninger til timeløn. 

 
4.7.4.7.4.7.4.7.    Betydningen af den økonomiske politikBetydningen af den økonomiske politikBetydningen af den økonomiske politikBetydningen af den økonomiske politik    
Den økonomiske politik, dvs. regelændringer, kan kun delvist forklare ud-
viklingen i forskelsbeløbene fra 1994 til 1997. Af den konstaterede stigning 
på ca. 325 kr. i det gennemsnitlige forskelsbeløb kan ca. 120 kr. henføres til 
virkningerne af ændrede regler, mens resten skyldes andre faktorer.  

Betydningen af regelændringerne for udviklingen i andelen med forskels-
beløb under 500 kr. er endnu mindre. Af faldet fra 11,1 til 8,1 pct. kan kun 
ca. 0,4 pct.enhed henføres til virkningerne af ændrede regler, mens resten af 
faldet skyldes andre faktorer, jf. tabel 4.8. 

Sammensætningseffekter spiller således en stor rolle for ændringen i ande-
len med små forskelsbeløb.   
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Tabel 4.8. Ændring i forskelsbeløb opdelt på virkningen af regelændringer 
og andre ændringer.  
 Under 

500 
500-
1.000 

1.000-
2.000 

2.000-
5.000 

Over 
5.000 

Gnst. for-
skelsbeløb 

 ------------------------------ Pct. --------------------------- ---- Kr. --- 
1994 ...................  11,1 5,5 13,0 37,9 32,6 4.547 
Bidrag fra regler ..  -0,4 -0,3 -0,5 -0,9 2,1 123 
Bidrag fra andet ..  -2,6 -0,8 -1,2 3,6 1,0 203 
1997 ...................  8,1 4,4 11,3 40,6 35,7 4.874 

 

Kilde: Egne beregninger. 
 

Fra 1994 til 1997 har der været en markant stigning i antallet af personer 
på overgangsydelse, efterløn og førtidspension. Denne sammensætningseffekt 
kan alt andet lige forklare en del af faldet i andelen af beskæftigede med små 
forskelsbeløb, idet det især er personer med små forskelsbeløb, der har valgt 
tidlig tilbagetrækning.  

Fra 1994 til 1997 faldt andelen af lavtlønnede, ufaglærte, deltidsledige og 
unge blandt beskæftigede jf. figur 4.8, der illustrerer sammensætningseffekter 
blandt beskæftigede fra 1994 til 1997. 
 
Figur 4.8. Ændring i andelen af beskæftigelsen, 1994 til 1997. 
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Kilde: Egne beregninger. 



Kapitel 4 – Indkomster ved arbejde og ledighed 

Finansredegørelse 2001 � Maj 2001 144144144144    

Denne ændring i beskæftigelsessammensætningen forklarer hovedparten 
af ændringerne i forskelsbeløbene i perioden. 

At udviklingen med en faldende andel af deltidsledige blandt beskæftige-
de øger forskelsbeløbet skyldes, at en relativ stor andel af deltidsledige er 
lavtlønnede, og at en betydelig årsag til faldet i antallet af deltidsledige er 
højere beskæftigelsesgrad. Der er en positiv sammenhæng mellem størrelsen 
på forskelsbeløbet og beskæftigelsesgraden. 

Ligeledes er en betydelig andel af ufaglærte lavtlønnede, hvorfor faldet i 
andelen af denne gruppe ligeledes trækker i retning af en forøgelse af for-
skelsbeløbet.  

Generelt har ændringer i reglerne fra 1993 og frem til 2002 inkl. beslut-
tede skatteændringer efter 1997 medført en forøgelse af forskelsbeløbene, jf. 
tabel 4.9. Det gennemsnitlige forskelsbeløb er ca. 600 kr. større med reglerne 
i 2002 end med reglerne i 1993. Dette er skønnet ved at beregne forskelsbe-
løbene under de forskellige regelsæt men med samme indkomst- og arbejds-
markedsforhold.  
 
Tabel 4.9 Forskelsbeløb for befolknings- og arbejdsmarkedssammensæt-
ning i 1997 med de i 1993, 1997 og 2002 gældende regler. 
 Under 

500 
500-
1000 

1000-
2000 

2000-
5000 

Over 
5000 

Gnst.  for-
skelsbeløb 

 ----------------------- Pct. -------------------------- ----- Kr. ----- 
1997 med 1993 regler ..  8,7 5,0 12,2 42,6 31,5 4.492 
Bidrag fra ændring i 
regler, 1993 til 1997 ....  -0,6 -0,6 -0,9 -2,0 4,2 

 
382       

Bidrag fra ændring i 
regler, 1997 til 2002 ....  -1,2 -0,7 -0,8 -0,3 3,0 

 
214 

1997 med 2002 regler ..  6,9 3,7 10,5 40,3 38,7 5.088 
 

Kilde: Egne beregninger. 
 

Ændringerne har påvirket alle grupper, så forskelsbeløbene er blevet hævet 
lidt generelt, og andelen med små forskelsbeløb er reduceret lidt. 

Hovedparten af regelændringerne kan henføres til virkningerne af de to 
store skattereformer. Begge reformer har sigtet mod at nedsætte beskatningen 
af arbejdsindkomst og dermed også skatten på forskellen mellem løn og dag-
penge/kontanthjælp, jf. tabel 4.10. Den gennemsnitlige marginalskat for 
fuldt beskæftigede er reduceret med 5 pct.enheder – målt inkl. arbejdsmar-
kedsbidrag og en stigning i den gennemsnitlige kommuneskat fra 30,2 pct. i 
1993 til 33,2 pct. i 2001. 

Finansieringen af lavere skat på arbejdsindkomst er sket med en betydelig 
sanering af fradrag og en lavere skatteværdi af negativ nettokapitalindkomst, 
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jf. kapitel 5. Samlet har disse omlægninger betydet, at et mærkbart fald i 
marginalskatterne har været muligt.  
 
Tabel 4.10. Virkninger af skattereformerne, fuldt beskæftigede 25-59 åri-
ge. 
 1993 2002 Ændring 
 ------------------ Pct. ----------------- 
Gennemsnitlig  marginalskattepct., erhvervsindk. .  59,3 54,3 -5,0 
Gennemsnitlig skattepct., al indkomst....................  38,6 39,2 0,6 

 

Kilde: FR98/99 og supplerende beregninger. 
 

Skattereformernes bidrag til at forøge forskelsbeløbet er lidt mindre end 
faldet i den gennemsnitlige marginalskat antyder. Det skyldes, at nedsættel-
sen af skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag også omfatter en del om-
kostninger, der direkte knytter an til beskæftigelse frem for ledighed, herun-
der særlige lønmodtagerfradrag samt transportudgifter.  

Den resterende del af den ændring i forskelsbeløbet, som kan henføres til 
regler, skyldes afvigelser mellem den gennemsnitlige lønstigningstakt og re-
guleringen af dagpenge og kontanthjælp. Sådanne afvigelser fortolkes som en 
del af de regelbaserede ændringer i forskelsbeløbet, selv om der – med undta-
gelse af de ændrede kontanthjælpssatser for unge under 25 år – ikke er ænd-
ret ved satserne eller de tilhørende reguleringsmekanismer i perioden.  

Bidraget fremkommer blandt andet, fordi der årligt reserveres en pulje på 
0,3 pct. af udgifterne til omprioriteringer af de sociale ydelser (satsregule-
ringspuljen). Da en del af disse forbedringer udmøntes på andre områder end 
dagpenge og kontanthjælp, herunder målrettede forbedringer af den offentli-
ge service, vil forbedringerne ikke indgå i det datagrundlag, denne analyse 
bygger på. Desuden reguleres satserne for indkomstoverførsler med to års 
forsinkelse, hvilket - som følge af opgangen i lønstigningstakten fra det lave 
niveau i 1993 - over perioden betyder, at lønningerne er vokset svagt mere 
end overførslerne. Såfremt lønstigningstakten aftager, vil den tilhørende ned-
justering af reguleringstakten således også ske med forsinkelse, hvilket vil 
reducere forskelsbeløbene.  
    
4.8.4.8.4.8.4.8.    Betydningen for arbejdsmarkedet af progression i Betydningen for arbejdsmarkedet af progression i Betydningen for arbejdsmarkedet af progression i Betydningen for arbejdsmarkedet af progression i 

skaskaskaskatttttestestestesyyyystemet stemet stemet stemet     
Det høje fordelingspolitiske ambitionsniveau har betydning for arbejdsmar-
kedets funktionsmåde i både bunden og toppen af indkomstskalaen. Struk-
turen i dagpengesystemet, med høje bruttokompensationsgrader i bunden af 
lønskalaen og stærkt faldende kompensationsgrader med stigende indkomst 
indebærer, at forskelsbeløbene i bunden af indkomstskalaen stort set udeluk-
kende er bestemt af dagpengeniveauet. Marginalskatterne har således for-
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holdsvis begrænset betydning for forskelsbeløbene i bunden af lønskalaen. 
Det betyder også, at mulighederne i den generelle skattepolitik for at ændre 
på forskelsbeløbene i bunden er forholdsvis begrænsede4.  

Sammenlignet med en række andre europæiske lande er både marginal- 
og gennemsnitsbeskatningen af lønindkomst forholdsvis lav i bunden af løn-
skalaen, jf. figur 4.9. For en skatteyder med lønindkomst, der svarer til 75 
pct. af gennemsnittet for fuldtidsbeskæftigede i fremstillingssektoren, er mar-
ginalskatten således godt 10 pct.enheder lavere end i Tyskland. 

Selv om marginalskatterne kun kan påvirke forskelsbeløbet ganske lidt i 
bunden af lønskalaen, er andre arbejdsmarkedsforhold påvirket af marginal-
skatten ved lav lønindkomst. Det gælder arbejdsudbuddet, herunder valget af 
ugentlig arbejdstid, mængden af overarbejde og sort arbejde samt tilskyndel-
serne til opkvalificering.  

Ud fra disse betragtninger er de forholdsvis lave marginalskatter i bunden 
af skatteskalaen en styrke ved det danske system sammenlignet med udlandet 
– både ud fra en struktur- og en fordelingspolitisk betragtning.  

 

4 Det vil sige i form af generelle nedsættelser af marginalskatterne, som vil være mulige 
inden for rammerne af det nuværende skattesystem. Hvis skattesystemet skal påvirke 
forskelsbeløbet mærkbart, kræves således, at systemet indrettes på en måde, så der kan 
gives forholdsvis store skattelettelser kun til beskæftigede personer med relativt lave 
lønninger. Dette ville enten virke fordelingsmæssigt som en reduktion af dagpengenes 
kompensationsgrad eller også kræve, at de effektive marginalskatter sættes betydeligt op 
lidt højere oppe i skatteskalaen. De negative strukturvirkninger heraf må forventes at 
overstige den tilsigtede fordel ved sidstnævnte omlægning.  
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Figur 4.9. Marginal- og gennemsnitsskatter, 1998-regler.
Figur 4.9a. Danmark. Figur 4.9b. Sverige. 
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Figur 4.9c. Holland. Figur 4.9d. Frankrig. 
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Figur 4.9e. Tyskland. Figur 4.9f. Samlet personskat.
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Anm.: Indkomsten består af bruttoløn samt sociale bidrag og er på individniveau. De 
beregnede gennemsnits- og marginalskatter gælder for den ene indkomstmodta-
ger i et par, hvor den andens indkomst svarer til 0,5*APW (gennemsnitlig løn for 
arbejdere). Der er ikke taget højde for bl.a. kapitalindkomst og fradrag m.v., der 
påvirker gennemsnitsskatten. 

Kilde: OECD og egne beregninger. 
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Den relativt kraftige progression betyder til gengæld, at marginalskatterne 
som gennemsnit og især for personer med høje indkomster ligger på niveau 
med eller over en del af de øvrige nordvesteuropæiske lande, jf. tabel 4.11.  
 
Tabel 4.11. Gennemsnitsskatter i forskellige lande, pct., 1998-regler. 
Løn i pct. af gnst. løn 
i fremstillingvirk-
somhed  Sverige  Danmark Holland Frankrig Tyskland 
0,75-1,25 ................  49,9 41,7 39,6 43,3 48,9 
1,25-1,75 ................  53,4 46,3 41,3 45,1 51,1 
1,75-2,25 ................  56,1 49,3 43,1 45,7 49,8 
2,25-2,75 ................  57,5 50,9 44,8 46,1 48,6 
Forskel mellem top 
og bund...................  7,6 9,2 5,2 2,8 -0,3 

 

Anm.: Jf. note til figur 4.9. 
Kilde: OECD samt egne beregninger. 

 
Her er de potentielle virkninger på adfærden således større i Danmark 

end i de fleste andre lande. Det gælder såvel marginalskatten som den gen-
nemsnitlige beskatning. Den relativt høje marginalskat for velstillede i Dan-
mark indebærer større risiko for afledte negative virkninger på de højtlønne-
des arbejdsudbud målt i timer.  

Det skyldes primært, at skatten på højeste skalatrin er relativt høj i Dan-
mark i forhold til Holland, Frankrig og Tyskland. Samtidig ligger progressi-
onsgrænsen på højeste skalatrin relativt lavt i Danmark. Det betyder, at 
mange af de fuldtidsbeskæftigede i Danmark befinder sig på det højeste mar-
ginalskattetrin, jf. tabel 4.12. 

Hertil kommer betydningen af, at afgiftstrykket – der belaster den del af 
indkomsten, der er betalt indkomstskat af – er højere i Danmark end i andre 
lande. Det forhold, at der skal betales afgifter for at kunne forbruge, og at 
indkomst erhverves med henblik på forbrug, taler for, at afgiftsbelastningen 
også har en betydning for adfærden på arbejdsmarkedet. Afgiftsbetalingen er 
dog i princippet mulig at undgå ved at foretage opsparing til forbrug i ud-
landet eller på et senere tidspunkt, hvor afgifterne kan være faldet. Afgifterne 
har som følge af denne usikkerhed næppe samme betydning for adfærden på 
arbejdsmarkedet som indkomstskatten, hvorfor en sammenligning skal for-
tolkes med forbehold.  

Inklusiv betydningen af afgifterne er den gennemsnitlige marginalskat på 
lønindkomst for fuldt beskæftigede med dette forbehold således ca. 65 pct. 
Isoleret set skaber beskatningen dermed et incitament for de relativt velstille-
de til at flytte fra Danmark til f.eks. Tyskland.  
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Tabel 4.12. Marginalskatter på løn, fuldt beskæftigede 25-59 årige. 
2002-regler Bidrag fra 

direkte skat-
ter1) 

Bidrag fra 
indirekte 
skatter2) 

Marginalskat 
i alt 

Andel af 
gruppen 

  --------------------------------- Pct. -------------------------------- 
Bundskat ........................... 44,3 13,1 57,4 11,9 
Mellemskat........................ 49,7 11,8 61,5 46,5 
Topskat ............................. 63,3 8,6 71,9 41,6 
Gennemsnit ...................... 54,3 11,1 65,4 100,0 

 

1) Arbejdsmarkedsbidrag, særligt pensionsbidrag til ATP, kirkeskat, kommuneskat 
samt bund-, mellem- og topskat til staten. 

2) Der er forudsat en gennemsnitlig afgift af privat forbrug på 23,5 pct. Bidraget fra 
afgiften er aftagende med indkomsten, fordi afgiften påvirker den – mindre – del 
af indkomsten, der er tilbage efter direkte skat.

Kilde: FR98/99 samt egne beregninger.

Unge, højtuddannede og personer med et højt indkomstniveau er mere 
mobile end resten af befolkningen. Mobiliteten over landegrænsen er imid-
lertid stadig forholdsvis beskeden og går i begge retninger. Den kraftigere 
progression i den danske beskatning af høje lønindkomstniveauer – sammen-
lignet med en række andre europæiske lande – har således tilsyneladende kun 
beskeden effekt på mobiliteten. 

I 1997 var der en samlet nettoudvandring af ca. 700 danskere, jf. tabel 
4.13. Til sammenligning var der en nettoindvandring på ca. 13.000 personer 
med udenlandsk statsborgerskab, heraf 3.500 fra OECD-området. 

Det er især unge og personer med et højt uddannelsesniveau, der er mobi-
le. Således udgjorde andelen af personer under 35 år ca. 70 pct. af den sam-
lede vandring, jf. tabel 4.13. For personer med videregående uddannelser, 
niveau 3-5, fremstår en samlet nettoudvandring på ca. 1.000 personer, mens 
der for personer med et uddannelsesniveau svarende til grundskole, fremstår 
en samlet nettoindvandring på ca. 12.000 personer. Da uddannelsesniveauet  
blandt indvandrede udenlandske statsborgere ikke registreres fuldt ud er 
dette billede formentlig ikke korrekt. Blandt andet er vandrende statsborgere 
fra OECD-området altovervejende registreret med kun grundskole og før-
skole-uddannelse, selv om uddannelsesniveauet reelt næppe adskiller sig væ-
sentligt fra danskernes. Nettoindvandringerne fra EØS5, USA og Canada på 
3.400 personer er derfor i praksis registreret med uddannelsesniveau 0, jf. 
tabel 4.13. Korrigeret herfor må nettoindvandringerne for personer med 
videregående uddannelser, niveau 3-5, vurderes at være i balance eller even-
tuelt positiv. 

5 EU-landene, Norge og Island er medlemmer af EØS. 



Kapitel 4 – Indkomster ved arbejde og ledighed 

Finansredegørelse 2001 � Maj 2001 150150150150    

Tabel 4.13. Ind- og udvandrede personer over 18 år, 1997.  
 Udvandring Indvandring Nettoindvan-

dring 
 ------------------------- 1.000 personer -----------------------
Danskere..............................  15,6 14,9 -0,7 
-heraf studerende..................  5,9 2,7 -3,2 
EØS, USA og Canada 4,6 8,0 3,4 
Andre lande .........................  4,7 14,1 9,4 
I alt ......................................  24,9 37,0 12,1 
Under 25 år .........................  7,8 12,1 4,3 
Mellem 25 og 35 år..............  9,9 13,6 3,7 
Mellem 35 og 55 år..............  6,0 8,5 2,5 
Mellem 55 og 65 år..............  0,7 1,6 0,9 
Over 65 år............................  0,5 11,3 0,7 
Uddannelsesniveau 0............  13,9 26,2 12,3 
Uddannelsesniveau 1............  2,5 2,8 0,3 
Uddannelsesniveau 2............  3,8 4,4 0,6 
Uddannelsesniveau 3............  1,1 0,8 -0,3 
Uddannelsesniveau 4............  1,9 1,4 -0,5 
Uddannelsesniveau 5............  1,6 1,4 -0,2 

 

Anm.: Uddannelsesniveauer: 0: Grundskole og førskole-uddannelser. 1: Almen gymna-
siale uddannelser, EFG-2.dels uddannelser. 2: Lærlingeuddannelser og grundlæg-
gende eksamensuddannelser. 3: Kortere videregående uddannelser. 4: Mellem-
lange videregående uddannelser. 5: Lange videregående uddannelser. 

Kilde: Egne beregninger på basis af en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 1997. 
Stikprøven er begrænset til personer over 18 år. 

 
 Danske statsborgere, der vandrer, har en gennemsnitsindkomst, der er 
højere end for fastboende, især når der korrigeres for studerende, jf. tabel 
4.14. Fraregnet studerende er gennemsnitsindkomsten en anelse højere 
blandt indvandrede end blandt udvandrede, hvilket formentligt skyldes en 
lidt højere alder og arbejdserfaring efter ophold i udlandet. Inkl. studerende 
er indkomsten for indvandrede danske statsborgere noget højere end for 
udvandrede, hvilket i høj grad kan være påvirket af, at de studerende vender 
tilbage efter et udlandsophold til beskæftigelse. Indkomsten er opgjort før 
skat og ekskl. offentlige overførsler. 

For udenlandske statsborgere fra EØS, USA og Canada er indkomsten for 
indvandrede væsentligt højere end for udvandrede, mens der omvendt frem-
står en tendens for statsborgere fra øvrige lande til, at indkomsten er lavere 
for indvandrere end for udvandrere. 

Samlet set er nettovandringerne i forhold til uddannelse og indkomst 
stort set neutrale. Vandringerne som sådan for personer med højere uddan-
nelse og indkomst må forventes at have positiv betydning for velstanden, idet 
det bidrager til oplæring og udveksling af viden på tværs af grænserne. 
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Tabel 4.14. Indkomstniveau i 1997 for ind- og udvandrede over 18 år. 
  --------------- Ekskl. studerende -------------- 
Samtlige 
personer 

 

Danske 
statsborgere 

Danske 
statsborgere 

Udenlandske 
statsborgere - 
EøS, USA og 

Canada 

Udenlandske 
statsborgere 
fra øvrige 

lande 
---------------------- Gnst. privatindkomst, 1.000 kr. ---------------------- 

Fastboende....... 150 153 162 164 81 
Udvandrere ...... 143 151 203 87 68 
Indvandrere...... 131 169    209 138 56 

 

Anm.: Til beregning af den gennemsnitlige indkomst i 1997 for indvandrede personer, 
betragtes alene personer som indvandrede i 1994 og som stadig er bosat i landet i 
1997. Til beregning af det gennemsnitlige indkomstniveau i 1997 for udvandre-
de personer, betragtes alene personer som i 1998 udvandrede. 

Kilde: Egne beregninger på basis af en stikprøve på ca. 3 pct. af befolkningen i 1994 og  
1997. Stikprøven er begrænset til personer, som har en indkomst hele året og 
endvidere til personer over 18 år. Begrænsningen af stikprøven medfører, at an-
delen af udlændinge blandt vandrede personer mindskes relativt til andelen af 
danskere.  

 
 Et skifte i retning af en betydende nettoudvandring af personer med høj 
indkomst kan imidlertid medføre et tab af produktion og skattebase. Selv om 
hensynene i personbeskatningen alt i alt foreløbigt synes at kunne tilrettelæg-
ges efter primært indenlandske forhold er det sandsynligt, at vandringerne og 
måske også nettoudvandringen for personer med høj uddannelse og ind-
komst med tiden kan vokse i takt med stigende internationalisering.  

Det er ikke skatternes niveau eller struktur som sådan, der påvirker den 
økonomiske tilskyndelse til valg af opholdsland, men sammensætningen af 
det samlede sæt af skatter og offentlige ydelser. Det økonomiske udbytte af at 
vælge et andet lands system er således knyttet til størrelsen af den enkeltes 
nettobidrag til det offentlige og dermed til den samlede omfordeling. I tidli-
gere analyser, jf. blandt andet FR2000, fremgår det, at omfordelingen er 
meget høj i Danmark. Endvidere er det vist, at nettobidragsyderne især er 
højtuddannede og i aldersgruppen 45 til 60 år.  

Eksempelvis vil lande, der bruger sociale bidrag med tilhørende optje-
ningsbaserede rettigheder have et system, der – selv for identiske skattesatser 
– omfordeler betydeligt mindre end i Danmark,  jf. boks 4.4.  
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Boks 4.4. Omfordeling med offentlige pensioner i Danmark og udlandet. 
Specielt i Danmark, men også i Sverige, er de årlige indbetalinger til det offentlige pen-
sionssystem målt i forhold til udbetalingerne som pensionist, stigende med lønindkom-
sten, jf. figur a. I Holland og Tyskland er forholdet mellem indbetalinger og udbetalin-
ger derimod uafhængig af indkomstniveauet.  

Figur a. Årlige pensionsbidrag i forhold 
til årlige pensionsudbetalinger for forskel-
lige lønniveauer i en række offentlige 
pensionssystemer, 2000-regler. 

TysklandHollandSverigeDanmark
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Andel Andel

Anm.: Figuren viser den gennemsnitlige 
  årlige indbetaling som erhvervsak-
  tiv ift. den årlige udbetaling som 
  pensionist. 
Kilde: Socialforskningsinstituttet og egne 

beregninger. 

• Udbetalinger er efter skat. 
• Indbetalinger antages foretaget årligt i 

40 år og er fratrukket eventuelle fra-
drag. 

• Lønniveauer er identiske arbejdsgiver-
lønomkostninger svarende til omreg-
ning af  en APW, 1,5APW og 2APW i 
Sverige i 2000 til national valuta. Det 
svarer i Danmark til lønomkostninger 
på henholdsvis ca. 268.000 kr., 
403.000 kr. og 537.000 kr. Lønnen er 
antaget konstant ud over almindelige 
lønstigninger.  

• For Danmark er folkepensionen anta-
get finansieret gennem bund-, mellem- 
og topskat. ATP og SP er medregnet. 
Der er antaget indbetaling til en ar-
bejdsmarkedspension med 16,6 pct. i 
40 år. 
 

For en dansk arbejder med arbejdsgivertilknyttede omkostninger på 537.000 kr. årligt 
udgør de årlige indbetalinger til pension omkring ¾ af de årlige pensionsudbetalinger, 
mens forholdet for en lønmodtager med arbejdsgivertilknyttede omkostninger på ca. 
268.000 er under 1/5. Progressionen i det danske offentlige pensionssystem skyldes, at 
finansieringen er stigende med indkomsten samtidig med, at pensionen ikke stiger med 
indkomsten som erhvervsaktiv. Det medvirker til omfordelingen, at privat pensionsind-
komst modregnes i dele af den offentlige pension. Den private pensionsopsparing er 
oftest stigende med indkomsten.  

Progressionen i det svenske pensionssystem skyldes, at der er loft over den pensionsret-
tighedsgivende indkomst, men ikke den indkomst, der betales bidrag af. 
 

I forhold til strukturen på arbejdsmarkedet samler interessen i skattepoli-
tikken sig på kort sigt især om betydningen af marginalskatter for antallet af 
udførte arbejdstimer, herunder ønskerne om mere ferie eller kortere arbejds-
uge, samt tilskyndelsen til opkvalificering og videreuddannelse.  
  I forhold til en eventuel prioritering af en lavere marginalskat – naturlig-
vis ud over finansieringen og de fordelingsmæssige virkninger – vil et vigtigt 
aspekt være, hvor den største marginalskatteeffekt kan opnås, jf. tabel 4.15.  
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Tabel 4.15. Provenu- og marginalskattevirkninger af ændringer i satser og 
grænser i personbeskatningen. 
 
 
2002-regler og priser 

Provenu 
 
 

Gnst. mar-
ginalskat 

 

”Pris” pr. 
marginal-

skatteenhed 

Ændring i 
Gini-

koeff. 1 

 Mia.kr. Pct.enhed Mia.kr. Pct. 
Bundskat 1 pct. enhed ned.......... -7,0 -0,9 7,7 0,3 
Mellemskat 1 pct. enhed ned ...... -1,9 -0,4 4,5 0,6 
Topskat 1 pct. enhed ned............ -1,0 -0,2 5,1 0,7 
Ml.skattegrænse 10.000 kr. op .... -1,2 -0,2 5,7 - 
Topskattegrænse 10.000 kr. op ... -1,2 -0,3 3,5 - 

 

1) Fordelingsvirkningen er målt som den procentvise ændring i Gini-koefficienten 
for disponibel indkomst ved en skattesænkning svarende til et provenufald på 1 
mia.kr., hvor det antages at det heraf afledte fald i skatteprovenuet medfører et 
ensartet fald i enten en offentlig serviceydelse eller en overførsel til hele befolk-
ningen, jf. FR2000. 

Kilde: Skatteministeriet samt egne beregninger. 
 

Det fremgår, at en lavere bundskat – eller kommuneskat – har en for-
holdsvis stor effekt på den gennemsnitlige marginalskat, fordi mange berøres, 
jf. tabel 4.16. Det gælder dog, at prisen for en given marginalskattereduktion 
er betydeligt højere end ved at bruge mellem- eller topskatten, hvilket skyldes 
at skattebasen er mindre her. 

Sådanne overvejelser må suppleres med vurderinger af, hvor på indkomst-
skalaen en given ændring i marginalskatten vil have størst adfærdsvirkning. 
De fleste undersøgelser viser, at adfærdsvirkningerne er en del større ved 
niveauet for lave lønninger end i toppen af indkomstfordelingen6. 

Endelig skal de fordelingspolitiske konsekvenser overvejes nøje, hvor om-
fordelingen er betydelig mere følsom over for marginalskatteændringer i top-
pen end i bunden af indkomstskalaen, jf. også FR2000.   

I et dynamisk perspektiv vil både fordelings- og provenuvirkningen af 
skatteændringer afhænge af den konkrete finansiering, de adfærdsvirkninger, 
skatteændringen giver anledning til, og konsekvenserne heraf for lønspred-
ning, spredning i arbejdstid og de offentlige finanser.  

6 Jf. Graversen, Ebbe Krog,  Labour supply and work incentives, Ph.D. Thesis, 1997, 
kapitel 5, samt Rockwool Fondens Forskningsenhed, Arbejde, incitamenter og ledighed, 
1998, kapitel 8. 
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Appendiks 4.1. Appendiks 4.1. Appendiks 4.1. Appendiks 4.1.     
DatagrundlagDatagrundlagDatagrundlagDatagrundlag 
 
Datagrundlag 
Datagrundlaget for analysen er stikprøver af befolkningen, hvor identiske indi-
vider kan følges over tid. Stikprøverne omfatter ca. 3 pct. af befolkningen i alde-
ren 15-66 år, samt alle disse personers husstandsmedlemmer.  
 
Beregning af årslønindkomster – 1994 og 1997 
Timelønsoplysninger findes i lønstatistikken og sygedagpengeregisteret. Årsløn 
findes ved at gange med det årlige antal timer for en fuldtidsansat. Hvis der ikke 
findes timelønsoplysninger, bestemmes timelønnen ved at sætte personens løn-
indkomst i forhold til beskæftigelsesgraden.  

For personer på efterløn, overgangsydelse og studerende uden beskæftigelse, 
skønnes en mulig løn på baggrund af en lønfunktion estimeret på basis af bl.a. 
uddannelse, alder og køn. For de resterende personer uden beskæftigelse, fastsæt-
tes den skønnede indkomst som lønindkomsten for den første person i 2. decil 
blandt beskæftigede personer i stikprøven. 
 
Pensionsindbetalinger 
For personer omfattet af lønstatistikken kendes omfanget af pensionsindbetalin-
ger. I 1997 findes der endvidere informationer for alle personer om de samlede 
indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede ordninger.  

For tjenestemandsansatte skønnes en pensionsindbetaling svarende til 15 pct. 
af den pensionsgivende timeløn. 

Der findes ingen oplysninger vedrørende de samlede pensionsindbetalinger 
for de resterende personer i 1994. For disse imputeres indbetalingerne ved an-
vendelse af indbetalingerne i 1997.  

Det antages generelt, at personer med en positiv beskæftigelsesgrad ikke for-
tager privat pensionsindbetaling (ud over ATP) i overførselsalternativet. For 
personer uden for beskæftigelse, der foretager private indbetalinger, sættes pensi-
onsindbetalingerne ved beskæftigelse og ledighed lig de faktiske indbetalinger 
opgjort på årsbasis. 
 Pensionsindbetalingerne indgår med værdien efter den skønnede fremtidige 
skat ved udbetalingen. 
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Øvrige beregninger 
På baggrund af de to sæt af beregnede indkomster beregnes arbejdsmarkedsbi-
drag, skattebetalinger, økonomisk friplads i daginstitution og boligstøtte efter 
gældende regler.  

Deltidsbeskæftigedes A-kassekontingent, befordringsfradrag og andre løn-
modtagerfradrag skaleres til fuldtidsbeskæftigede. 

Transportudgifter estimeres på baggrund af informationer om afstanden mel-
lem hjem og arbejde. De personer, der ikke har oplysninger om afstand mellem 
hjem og arbejde samt for ikke-beskæftigede, tildeles transportudgifter svarende 
til 3-zoners månedskort fra DSB/HT. 

Kontanthjælp og pensionstillæg er afhængige af ægtefællens indkomst. Æn-
dringerne efter skat mv. i ægtefællens indkomst medregnes personens forskelsbe-
løb. 
 
Forskelsbeløb i 1994 
Tabel 1 illustrerer ændringen i disponibel indkomst ved beskæftigelse og ledig-
hed for beskæftigede i 1994, parallelt med tabel 4.1 som viser de tilsvarende tal 
for 1997.  
 
Tabel 1. Månedlig ændring i indkomst ved beskæftigelse frem for ledighed for 
beskæftigede i 1994, i 1997-kr. 
 Under 

500 
500 – 
1.000 

1.000 – 
2.000 

2.000 – 
5.000 

Over 
5.000 

Alle 

 ------------------------------------- Pct. ------------------------------------- 
Andel .................. 11,1 5,6 13,2 38,2 32,0 100,0 
 ------------------------------ Antal 1.000 pers. ------------------------------ 
Personer .............. 260 130 310 910 760 2.380 
 ------------------------------------ Gnst. kr. ---------------------------------- 
Forskelsbeløb....... -120 750 1.500 3.370 9.490 4.550 
Indkomst............. 750 1.450 2.770 6.040 18.500 8.750 
Skat ..................... -560 -710 -1.370 -3.020 -10.120 -4.670 
Pensionsopsp....... 260 330 430 660 1.410 810 
Transport ............ -270 -230 -240 -220 -210 -230 
Andre omk. ......... -250 -20 -20 -20 -30 -50 
Andet .................. -60 -70 -80 -80 -70 -70 

 

Anm.: Se tabel 4.1. 
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5.5.5.5.    Familiernes indkomster Familiernes indkomster Familiernes indkomster Familiernes indkomster ––––    
vækst og fordelingvækst og fordelingvækst og fordelingvækst og fordeling        

5.1.5.1.5.1.5.1.    IndledningIndledningIndledningIndledning    
De disponible realindkomster voksede i 1998 med godt 3 pct. for alle voksne 
danskere som gennemsnit. Det er højt i forhold til gennemsnittet for de fo-
regående år og understreger, at den særlige ATP-opsparing og Pinsepakkens 
bidrag til at mindske væksten i indkomster og forbrug kom på det rigtige 
tidspunkt, jf. afsnit 5.2.  

Væksten i de disponible indkomster har i 1998 været nogenlunde jævnt 
fordelt over aldersgrupper og indkomstniveauer. Derfor er indkomstforskel-
lene nogenlunde uændrede i forhold til året før, jf. afsnit 5.3.  

Indkomstforskellene er faldet i perioden fra 1983 frem til 1995. Fra 1995 
til 1998 har der været en svag stigning i indkomstforskellene. Perioden efter 
1998 er endnu ikke dækket af registerbaserede oplysninger, men Pinsepak-
ken vil isoleret set dæmpe væksten i den disponible indkomst for personer 
med høje indkomster.  

Stigningen i indkomstforskellene blandt 25-59 årige fra 1995 til 1998 har 
alene sin oprindelse i større kapitalindkomst for personer med høj indkomst 
og ikke større forskelle i indkomsterne på arbejdsmarkedet eller mindre om-
fordeling via skattesystemet, jf. afsnit 5.4. 

Siden 1993 er forskellene mellem årslønnen for beskæftigede faldet lidt, 
og der har ikke været væsentlige ændringer i forskellene mellem beskæftigede 
og personer på overførsler. Forholdene på arbejdsmarkedet har dermed virket 
neutralt i forhold til indkomstfordelingen. For den samlede personlige ind-
komst har forskellene således været nogenlunde uændrede siden 1993.  

Faldet i marginalskatten, der er gennemført for at styrke strukturerne på 
arbejdsmarkedet, har gjort progressionen i beskatningen af personlig ind-
komst mindre. Det har haft sit klare fordelingsmæssige modstykke i ændrin-
gerne i beskatningen af kapitalindkomst samt ophævelse og begrænsning af 
en række fradrag og undtagelser i beskatningen. Skatteværdien af renteudgif-
ter er faldet betydeligt, især for personer med høje lønindkomster. Også æn-
dringerne i beskatningen vurderes således samlet set at have påvirket ind-
komstfordelingen nogenlunde neutralt. Skattereformerne, herunder Ny kurs 
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mod bedre tider fra 1993, har således kunnet forbedre strukturerne uden at 
bidrage til stigende indkomstforskelle.  

For personer med høj indkomst har der imidlertid været en forholdsvis 
stor stigning i kapitalindkomsten og især et stort fald i størrelsen af renteud-
gifterne for disse. Årsagerne hertil er stigende boligformuer, faldende rente-
niveau og stigende personlig opsparing, hvilket er en konsekvens af en række 
gunstige samfundsøkonomiske faktorer og adfærdsændringer. Personer med 
høj indkomst har med skattereformerne fået en særlig ekstra tilskyndelse til 
at nedbringe personlig gæld og afvikle lånefinansierede skatteprojekter, idet 
skatteværdien af rentefradraget frem til 1986 var særlig høj for personer med 
høj indkomst. 

Som følge af den stigende kapitalindkomst og faldende renteudgifter er 
skattebetalingen for den tiendedel af de 25-59 årige, der har størst indkomst, 
steget væsentligt kraftigere end for gruppen som helhed, og i kraft af virknin-
gen på de offentlige finanser er det en betydelig samfundsøkonomisk fordel.  

En del af forklaringen på den målte stigning i nettokapitalindkomsten for 
højindkomstgruppen kan skyldes, at en større andel af kapitalindkomsten for 
disse nu registreres på selvangivelserne, mens den tidligere i højere grad hav-
de form af skattebegunstigede placeringer i anparter, afkast baseret på skatte-
frie kursgevinster eller særligt begunstigede former for pensionsopsparing.
Dermed kan en del af stigningen i de samlede indkomstforskelle fra 1995 til 
1998 også være en følge af ændret registrering. 

En del af de indkomstforskelle, der gøres op for et enkelt år, skyldes, at en 
række personer har svingende indkomster over tid – for eksempel fordi de 
har selvstændig virksomhed, eller fordi de er unge og under uddannelse. Må-
linger af indkomster over en sammenhængende årrække betyder, at sådanne 
bidrag til indkomstforskellene bliver mindre, jf. afsnit 5.5. Eksempelvis fal-
der indkomstforskellene i hele befolkningen med ca. 9 pct., når forskellene 
sammenlignes over en 6-årig periode frem for kun et enkelt år. 
    
5.2.5.2.5.2.5.2.    Væksten  i de disponible realindkomsterVæksten  i de disponible realindkomsterVæksten  i de disponible realindkomsterVæksten  i de disponible realindkomster 
De disponible realindkomster er fra 1997 til 1998 i gennemsnit vokset med 
godt 3 pct. for befolkningen som helhed. Væksten har været bemærkelses-
værdigt jævnt fordelt for alle aldersgrupper, jf. tabel 5.1.  

For hele perioden 1983-1998 voksede realindkomsten derimod stærkere 
for de over 39-årige end for yngre aldersgrupper. Særligt gruppen af alders-
pensionister – fra 67 år og op – har over perioden som helhed oplevet en 
stærk realindkomstudvikling. 
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Tabel 5.1. Udviklingen i realindkomsterne, 1983-98. 
  

Gennemsnitlig 
indkomst 1998 

 
 

Antal i 1998 

Vækst i 
realindkomst 

1983-98 

Vækst i 
realindkomst 

1997-98 
 1.000 kr. 1.000 pers. Pct. Pct. 
18-24 årige ....  76 425 -7,8 3,3 
25-39 årige ....  126 1.132 7,1 2,7 
40-59 årige ....  148 1.492 21,6 2,7 
60-66 årige ....  131 362 22,8 3,8 
Over 66 år .....  105 757 28,2 2,9 
Alle voksne ....  125 4.168 17,7 3,1 

 

Anm.: Den nominelle vækst i indkomsterne er deflateret med forbrugerprisindekset. 
Disponibel indkomst er opgjort inkl. positiv nettokapitalindkomst. Indkomsten-
heden er familier, og derfor korrigeres den samlede indkomst for forskelle i fami-
liestørrelse og -sammensætning. Se boks 5.1 for definitioner.  

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 
 

Væksten fra 1997 til 1998 skal sammenholdes med en gennemsnitlig 
vækst i lønnen ekskl. arbejdsmarkedspension på 3,4 pct. og en stigning i 
forbrugerpriserne på 1,9 pct. i samme periode. Den resterende del af væksten 
er resultatet af en række faktorer: 

 
• Skattelettelser, der som led i indfasningen af Ny Kurs skattereformen fra 

1993, fandt sted fra 97 til 98, herunder nedsættelsen af bundskatten fra 
10 til 8 pct., delvist modvirket af den samtidige stigning i kommuneskat-
ten på 0,5 pct.enhed. 

• Ændringer i sammensætningen af befolkningens indkomster, og af be-
folkningssammensætningen i retning af relativt flere beskæftigede. 

• Stigende ejendomsvurderinger, idet 4 pct. af vurderingen teknisk henreg-
nes som en del af indkomsten for boligejere. 

 
5.3.5.3.5.3.5.3.    Udviklingen i indkomstforskellene i befolkningenUdviklingen i indkomstforskellene i befolkningenUdviklingen i indkomstforskellene i befolkningenUdviklingen i indkomstforskellene i befolkningen 
Indkomstforskellene i befolkningen som helhed, såvel som for de 25-59 åri-
ge, er i perioden fra 1983 til 1998 indsnævret med knap 5 pct. opgjort ved 
den såkaldte Gini-koefficient, der er et mål for de samlede indkomstforskelle, 
jf. FR2000, appendiks 3.1. For 25-59 årige har der stort set været tale om et 
jævnt fald i forskellene i disponible indkomster frem til 1994, efterfulgt af en 
svag forøgelse af spredningen i indkomsterne frem til 1998, jf. figur 5.1. 

Samme tendens gør sig gældende for befolkningen som helhed, mens ud-
viklingen i pensionistgruppen har været mere ujævn. Således er indkomst-
forskellene blandt personer over 66 år siden 1991 vokset til knap samme 
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niveau som i 1983, og spredningen i indkomsterne blandt pensionister er i 
1998 stort set af samme størrelsesorden som spredningen blandt 25-59 årige. 

 
Figur 5.1. Udviklingen i forskellene i disponibel indkomst 1983-1998. 
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Anm.: Indkomstbegrebet er personlig indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst 
fratrukket skat. Indkomstforskellene er målt ved Gini-koefficienten. For 25-59 
årige er spredningen i den månedlige disponible indkomst i 1998 typisk +/-2.100 
kr. omkring medianindkomsten, som er ca. 11.000 kr., hvilket modsvarer en Gi-
ni-koefficient på 0,192.  Spredningen kan fortolkes på den måde, at den forven-
tede – eller typiske – indkomstforskel mellem to tilfældigt udvalgte personer vil 
være det dobbelte af spredningen, dvs. 4.200 kr. 

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.
 

Udviklingen i indkomstforskellene for de over 66-årige skal fortolkes med 
forsigtighed, da forskellene overvejende kan henføres til forudgående forskel-
le i opsparing foretaget i løbet af den erhvervsaktive alder, og dermed for-
bundne forskelle i graden af omflytning af forbrugsmuligheder over livsfor-
løbet. Årsagerne til stigningen i indkomstforskellene blandt over 66-årige er 
blandt andet stigende udbetalinger fra pensionsopsparing kombineret med 
de i perioden foretagne nedsættelser af indkomst- og formueskatten. 

Indkomstforskellene blandt pensionisterne er i øvrigt stort set uforandre-
de fra 1997 til 98. Udviklingen i pensionistgruppens indkomstforhold og –
forskelle i perioden 1983 til 97 er indgående behandlet i FR2000, kapitel 3, 
hvortil der henvises. 
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Boks 5.1. Anvendte indkomstdefinitioner m.v. 
Personlig indkomst betegner overalt i kapitlet en korrigeret personlig indkomst før ar-
bejdsmarkedsbidrag. De skattefrie overførsler lægges til den personlige indkomst, men 
omregnes først til et skattepligtigt niveau. Dette er især af betydning for en korrekt 
sammenligning af kontanthjælpsmodtagere og andre henholdsvis før og efter 1994. 
Både skattepligtige og skattefrie overførsler omregnes desuden til et arbejdsmarkedsbi-
dragspligtigt niveau, således at overførslernes bruttoniveau også efter 1993 er direkte 
sammenlignelige med f.eks. lønindkomster. Den samlede skat korrigeres med nøjagtigt 
samme beløb, således at den disponible indkomst er upåvirket af korrektionen. 

Kapitalindkomsten opgøres i overensstemmelse med de skattemæssige regler, med und-
tagelse af det såkaldte skattemæssige overskud af ejerbolig, der ikke medtages i indkom-
sten. For alle boligejere indregnes der i stedet et afkast af ejerbolig, som i alle årene 
udgør 4 procent af ejendomsvurderingen. Hermed opnås, at boligejeres indkomstfor-
hold er sammenlignelige på tværs af aldersgrupper. 

Bruttoindkomsten er personlig indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst, men der 
vises desuden et alternativt bruttoindkomstbegreb, hvor samlet nettokapitalindkomst 
indgår. Medregnes den samlede nettokapitalindkomst fremstår indkomsten for perso-
ner med store renteudgifter som lav, uagtet at renteudgifterne må opfattes som et til-
valgt forbrug og ikke en årsag til lave forbrugsmuligheder. Indkomsten inkl. positiv 
nettokapitalindkomst er derfor det bedste mål ved sammenligning af indkomst på et 
givet tidspunkt og er endvidere det mål, der bedst muliggør en sammenligning mellem 
ejere og lejere uafhængigt af deres boligform. På den anden side har ændringer i rente-
udgifterne over tid forholdsvis stor betydning i perioden, og indkomsten inkl. hele 
kapitalindkomsten kan derfor fortolkes som en indikator på skiftet i forbrugsmulighe-
derne over tid, hvor der også indregnes blandt andet en lavere ”pris” på lånefinansieret 
forbrug og boligkøb samt effekten af højere opsparing.  

Disponibel indkomst er bruttoindkomsten fratrukket indkomstskat og – for boligejere – 
desuden ejendomsskat. Disponibel personlig indkomst er den personlige indkomst fra-
trukket en beregnet skat, som denne ville være i fraværet af al kapitalindkomst. Kapital-
indkomstens størrelse påvirker således hverken direkte eller indirekte størrelsen af den 
disponible personlige indkomst. 

Indkomsten er opgjort på såkaldt C-familieniveau (en C-familie kan bestå af henholds-
vis en enlig voksen, et ægtepar eller papirløst samlevende par, alle med eller uden 
hjemmeboende børn under 18 år) og derefter fordelt ligeligt på voksne medlemmer af 
familien. Indkomsterhvervelsesenheden er altså familien, mens analyseenheden er per-
soner. Familiens faktiske indkomst korrigeres, så der tages højde for forskelle i famili-
ernes størrelse og sammensætning. Hertil anvendes et ækvivalensmål givet ved (antal 
voksne)0,8+½(antal børn)0,8. Ækvivalensmålet indebærer dels en antagelse om stordrifts-
fordele indenfor familien, dels en antagelse om, at forekomsten af børn reducerer for-
brugsmulighederne for familiens voksne medlemmer.  

På nær opgørelsen af korrigeret personlig indkomst, svarer indkomstbegreber, ind-
komstopgørelsesenhed samt valg af ækvivalensskala til de i fordelingsanalysen i 
FR2000, kapitel 3, anvendte metoder. 
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Indsnævringen af indkomstforskellene fra 1983 til 98 er blandt andet et 
resultat af de i denne periode gennemførte skattereformer og af konjunktur-
forløbet i perioden, herunder i særlig grad konjunkturernes betydning for 
udviklingen i ejerboligernes værdi. Med tallene for indkomstforskellene i 
1998 omfatter perioden den fulde indfasning af Ny Kurs mod bedre tider fra 
1993. 

Indfasningen af Pinsepakken finder derimod først sted fra og med 1999, 
hvorfor de forventede bidrag herfra til mindre spredning i de disponible ind-
komster endnu ikke er omfattet af den statistisk dækkede periode.  

Beregninger af Pinsepakkens virkninger på indkomstfordelingen viser, at 
omlægningen må forventes at få klare fordelingsmæssige virkninger, jf. tabel 
5.2. Målt ved ændringen i Gini-koefficienten, kan Pinsepakken således for-
ventes isoleret set at bidrage til en reduktion af indkomstforskellene på ca. 
0,4 Gini-point både blandt de 25-59 årige og i hele befolkningen, jf. 
FR2000.  
 
Tabel 5.2. Ændringer i indkomstforskellene fra 1983-98 samt bidrag til 
ændringer efter 1998 fra diverse politikændringer. 
Bidrag til ændring i Gini-koefficienten fra 25-59 årige Hele befolkningen 
 ------------------- Gini-point------------------- 
Faktisk udvikling 1983-95 ....................... -1,97 -1,49 
Faktisk udvikling 1995-98 ....................... 0,77 0,73 
Pinsepakken ............................................. -0,42 -0,36 
Stigning i kommuneskatten efter 1998..... -0,02 -0,02 
Særligt ATP-bidrag................................... -0,03 -0,00 
Politikændringer efter 1998, i alt .............. -0,47 -0,38 

 

Anm.: Beregningerne vedrørende virkningerne af Pinsepakken er foretaget på en stik-
prøve af befolkningen i 1995, og afspejler dermed til en vis grad den sammen-
sætning af befolkningens indkomster, der var gældende i dette år. En vurdering af 
Pinsepakkens fordelingsmæssige virkninger på basis af sammensætningen af ind-
komsterne i 1998-99 må forventes at give kvantitativt, men ikke kvalitativt andre 
resultater. Virkningen af det særlige ATP-bidrag vedrører kun værdien af den se-
nere udbetaling, idet effekten af den proportionale finansiering i forvejen er ind-
regnet i det generelle mål for indkomstforskellene i 1998. 

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen samt bereg-
ninger fra Skatteministeriet. 

 
De siden 1998 stedfundne stigninger i kommune- og amtsskatterne og 

det særlige ATP-bidrag fra 1999, der opkræves proportionalt med indkom-
sten, men udbetales med samme kronebeløb til alle indskydere, bidrager 
ligeledes isoleret set til et mindre fald i indkomstforskellene.  
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5.4.5.4.5.4.5.4.    Årsager til udviklingen i indkomstforskellene blandt de Årsager til udviklingen i indkomstforskellene blandt de Årsager til udviklingen i indkomstforskellene blandt de Årsager til udviklingen i indkomstforskellene blandt de 
25252525----59 årige i peri59 årige i peri59 årige i peri59 årige i periooooden 1993den 1993den 1993den 1993----98989898 

Spredningen i årslønnen blandt fuldt beskæftigede i alderen 25-59 år, målt 
som forskellene i erhvervsindkomsterne på årsbasis, er siden 1993 indsnævret 
med godt 2 pct., jf. figur 5.2. Størstedelen af indsnævringen fandt sted frem 
til 1995, derefter var lønspredningen uforandret frem til 1997, for at stige 
lidt i 1998. 
 
Figur 5.2. Årslønspredning for fuldt beskæftigede og forskelle i personlig 
indkomst, 25-59 årige, 1993-98. 

90

95

100

105

93 94 95 96 97 98

90

95

100

105

Erhvervsindkomst (fuldt beskæftigede personer)

Personlig indkomst, alle 25-59 år

Indeks 1993=100 Indeks 1993=100

 
 

Anm.: ’Fuldt beskæftigede’ er her afgrænset ved fuld tilknytning til arbejdsmarkedet og 
en ledighedsgrad, der ikke overstiger 10 pct. Erhvervsindkomsten er opgjort for 
fuldt beskæftigede personer, mens personlig indkomst er opgjort på familieniveau 
og korrigeret for familiestørrelse, jf. boks 5.1. Indkomstforskellene er målt ved 
Gini-koefficienten. 

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 
  
 Arbejdsmarkedsreformerne har således på samme tid muliggjort bedre 
strukturer på arbejdsmarkedet i form af højere beskæftigelse og færre passivt 
forsørgede og en uændret fordeling af erhvervsindkomsterne blandt de be-
skæftigede.  
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Forskellene i den personlige indkomst1 har været konstante i perioden 
1993-98 som helhed. Indsnævringen af forskellene fra 1993 til 95 er mindre 
end den underliggende spredning i årslønningerne for de fuldt beskæftigede. 
Dette kan hænge sammen med, at et antal 25-59 årige, der i forvejen havde 
relativt lave indkomster, i denne periode valgte en midlertidig eller perma-
nent tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i form af orlov eller overgangsydel-
se, og dermed valgte en lavere indkomst.  
 
Personlig indkomst efter skat  
Et vigtigt led i skattereformerne, herunder også Ny Kurs mod bedre tider, har 
været at gøre det mere attraktivt at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet 
ved at sænke marginalskatten på erhvervsindkomsterne på alle indkomstni-
veauer, jf. figur 5.3a. Isoleret set indebærer det større fordele, jo højere ind-
komsten er, og forskellene i den disponible personlige indkomst, dvs. person-
lig indkomst fratrukket skatten, som denne ville være i fraværet af kapital-
indkomster, er derfor vokset lidt i perioden 1993-98, jf. figur 5.3b.  

Nogle finansieringselementer indgår ikke i de disponible indkomster, som 
de opgøres her, herunder grønne afgifter og en del af de lukkede skattehuller.  

Inklusive afgifter har prisudviklingen over perioden virket stort set neu-
tralt over for personer med forskellig indkomst. Mens stigningen i de betalte 
grønne afgifter isoleret set kan have været forholdsvis større for personer med 
lav indkomst har prisudviklingen på blandt andet energi før afgift og prisud-
viklingen på andre produkter således trukket i modsat retning, jf. FR2000, 
kapitel 3. 

Tilsvarende indgår heller ikke værdien af den offentlige service i bereg-
ningerne. Den offentlige service er udbygget igennem perioden, hvilket med-
fører et betydeligt bidrag til omfordeling af de samlede forbrugsmuligheder 
til fordel for personer med lav indkomst. 

Afgifterne, herunder grønne afgifter, medgår til at finansiere de offentlige 
indkomstoverførsler og den offentlige service og medvirker derved til den 
samlede omfordeling af indkomst og forbrugsmuligheder til fordel for perso-
ner med lav indkomst. Den omfordelende effekt af afgifter er knap så stor 
som for indkomstskatten, jf. FR2000. 

 

1 Summen af erhvervsindkomster, øvrige personlige indkomster og offentlige overførsler 
benævnes i det følgende ’personlige indkomster’, men fordi skattefrie overførsler også 
medtages samtidig med, at overførselsindkomsterne opregnes med arbejdsmarkedsbidra-
get til et niveau, der er sammenligneligt med erhvervsindkomsterne, svarer begrebet ikke 
helt til det tilsvarende, skattemæssige indkomstbegreb, jf. boks 5.1. 
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Figur 5.3a. Skalamarginalskatter og pct.vis 
fordeling af  25-59 årige på skattetrin.  

Figur 5.3b. Udvikling i forskellene i per-
sonlig indkomst, 25-59 årige, 1993-98. 
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Anm.: Tallene over søjlerne i figur 5.3a viser fordelingen af de 25-59 årige på henholds-
vis bund-, mellem- og topskattetrinet. Den vandrette streg angiver for hvert af 
årene den vægtede, gennemsnitlige marginalskat på erhvervsindkomster.  Figur 
5.3b viser udviklingen i forskellene i personlig indkomst og i ’disponibel person-
lig indkomst’, jf. boks 5.1. Der findes kun tal for sidstnævnte for årene 1993, 
1995, 1997 og 1998. 

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen samt 
FR98/99. 

 
Virkningerne af de lavere marginalskatter på alle indkomsttrin er ud fra 

både samfundsøkonomiske og fordelingsmæssige hensyn balanceret af en 
betydelig fradragssanering og ændringer i skatten på kapitalindkomst, herun-
der ved at skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst siden 1986 er sæn-
ket ganske betydeligt. Virkningen af den lavere rentefradragsværdi og den 
deraf følgende større tilskyndelse til opsparing, har været størst blandt perso-
ner med høje indkomster, der havde en særlig høj skatteværdi af rentefradra-
get før 1986. 

Skattebetalingen er fra 1993 til 98 øget markant mere for de 10 pct. af de 
25-59 årige, der har de højeste indkomster, end for gennemsnittet, mens 
størrelsen af den betalte skat blandt de 30 pct. med lavest indkomst er faldet 
sammenlignet med gennemsnittet, jf. figur 5.4. 
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Figur 5.4. Afvigelser fra gennemsnit for væksten i skattebetalingen, 25-59 
årige, 1993-98. 
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Anm.: De 25-59 årige er rangordnet efter stigende indkomst, de tre første søjler inde-
holder hver 30 pct. af aldersgruppen, mens sidste søjle består af de 10 pct. af 
gruppen, der har de højeste disponible indkomster.  Søjlernes højde angiver  væk-
sten i gruppens skattebetaling i pct. fratrukket den gennemsnitlige vækst for alle. 
Skatten er korrigeret, så det forhold, at visse overførsler er skattefrie, samtidig 
med at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af overførslerne, ikke påvirker væk-
sten i skattebetalingen fra 1993-98. 

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 
 
Kapitalindkomsten 
Forskellene i væksten i skattebetalingen skyldes især, at der har været en mar-
kant variation i væksten i kapitalindkomsterne i forskellige indkomstgrupper. 
Der har særligt for personer med høj indkomst været en stærk vækst i 
kapitalindkomsterne inkl. faldende renteudgifter, jf. tabel 5.3.  

I perioden 1993-98 er der en række faktorer, der har påvirket hushold-
ningernes kapitalindkomster i gunstig retning: 

 
• rentefaldet i perioden, som har en varig effekt, hvis renten forbliver lav, 

og kursgevinster på obligationer og aktier, som har en forbigående virk-
ning 

• mulighederne fra og med 1994 for konvertering af realkreditgæld, som 
netop har været attraktive pga. den faldende rente, 
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• øget opsparing som følge af tilskyndelsen fra de lavere fradragsværdier for 
renteudgifter, der har været en vigtig del af skattereformerne, 

• de i takt med konjunkturopgangen stigende ejendomsvurderinger.  
 
Tabel 5.3. Væksten i kapitalindkomsten, 25-59 årige, 1993-98. 

Afkast af ejerbolig 
Positiv netto-

kapitalindkomst 
Samlet netto-

kapitalindkomst 
Disponibel   
indkomst i  
1.000 kr., 1998 

Nominel 
vækst  
i  kr. 

I pct. af 
disp. indk. 

 i 1998 

Nominel 
vækst  
i kr. 

I pct. af 
disp. indk. 

 I 1998 

Nominel 
vækst  
i kr. 

I pct. af 
disp. indk. 

 i 1998 
Op til   83 ........... -200 -0,4 -800 -1,3 -600 -0,9 
83 – 101.............. 600 0,6 -200 -0,2 -400 -0,5 
101 – 112............ 700 0,6 -600 -0,5 -300 -0,2 
112 – 122............ 1.100 1,0 -400 -0,4 100 0,1 
122 – 133............ 1.500 1,2 0 0,0 1.200 0,9 
133 – 143............ 1.600 1,1 200 0,1 1.600 1,2 
143 – 156............ 1.600 1,1 200 0,1 2.600 1,7 
156 – 171............ 2.200 1,3 700 0,5 4.600 2,8 
171 – 196............ 2.200 1,2 1.100 0,6 6.300 3,4 
Over 196............. 3.600 1,5 6.900 2,9 21.600 9,0 
Gennemsnit......... 1.500 0,9 700 0,2 3.700 1,8 
 

Anm.: Intervalgrænserne er fastsat, så der er 10 pct. af aldersgruppen i hvert interval 
(deciler). 

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 
 

Afkastet af ejerbolig har i forholdsvis beskedent omfang bidraget til større 
indkomstforskelle frem til 1998, idet virkningen påvirker indkomstgrupper-
ne med nogenlunde samme størrelsesorden, dog med en tendens til at stig-
ningerne er størst for familier med størst indkomst. I procent af den dispo-
nible indkomst i 1998 har væksten i afkastet af ejerboliger udgjort mellem 1 
og 1½ pct. for de 70 pct. af personerne med størst indkomst og knap ½ pct. 
for resten af aldersgruppen. Det skal understreges, at opgørelsen bygger på 
ejendomsvurderingerne – og ikke de faktiske ejendomspriser, der frem til 
1998 steg væsentligt hurtigere, men først senere er slået fuldt igennem på 
ejendomsvurderingerne. 

Med indregning af al positiv nettokapitalindkomst fremstår en klarere ef-
fekt, idet familierne med størst indkomst har en mærkbart større stigning 
end øvrige.  
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Boks 5.2. Trækprocenten og skat af erhvervs- og kapitalindkomst. 
Figur a. Variation i væksten fra 1993 til 
1998 i pers. indk. og pers. indk. fratrukket 
samlet skat, 25-59 årige.
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Anm.: I figuren er de 25-59 årige rangord-

net efter stigende disponibel ind-
komst, hvert søjlepar svarer til 10 
pct. af aldersgruppen (deciler). Søj-
lernes højde angiver gruppens ind-
komstvækst i pct. fratrukket den 
gennemsnitlige vækst for alle.

Den løbende månedlige skattebetaling 
sker på baggrund af den beregnede træk-
procent og et månedligt fradrag. Disse 
anslås ud fra den forventede samlede 
indkomst og fradrag, og afvigelser fra 
disse korrigeres ved slutopgørelsen. 

Den beregnede løbende skattebetaling in-
deholder hele den forventede skat, dvs. 
både skat af erhvervsindkomsten og kapi-
talindkomsten. Ved en stigende kapital-
indkomst, herunder faldende renteudgif-
ter, vil den enkelte skatteyder kunne regi-
strere en stigende månedlig skattebetaling 
selv om skatten på erhvervsindkomst er 
sat forholdsvis mærkbart ned. 

En sådan effekt har især slået igennem for 
personer med høj indkomst, jf. figur a. 
Dette er, som nævnt, ikke udtryk for en 
stigende skat på erhvervsindkomst, men 
for et fald i skatteværdien af rentefradra-
get og især faldende renteudgifter. 

 
Sammentælles hele kapitalindkomsten, dvs. medtages også renteudgifter-

ne for personer med negativ nettokapitalindkomst, har fremgangen i netto-
kapitalindkomsten været betydelig for familierne med størst indkomst.  

Det skyldes, at nedbringelsen af gæld og det faldende renteniveau har haft 
størst effekt i toppen af indkomstfordelingen. Der kan være flere årsager her-
til: 

 
• rentefradragets værdi er siden 1986 sænket mere for personer med høje 

indkomster end for andre, derfor har tilskyndelsen til at nedbringe gæld 
været stærkest blandt personer med høje indkomster, 

• lukningen af ’skattehuller’ (anpartsarrangementer m.v.) som led i skattere-
formerne har, sammen med de lavere rentefradragsværdier, gjort opspa-
ring i ejerbolig relativt mere attraktivt sammenlignet med andre, kun del-
vist registrerede, kapitalanbringelser, 

• des højere indkomster, desto mindre begrænsede er familierne på kapi-
talmarkederne med deraf følgende bedre muligheder for at udnytte f.eks. 
realkreditkonvertering, løbetidsændringer m.v. 
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Den samlede disponible indkomst før og efter renteudgifter 
På trods af den meget lille ændring i fordelingen af de personlige indkomster, 
har der som følge af ændringerne i kapitalindkomsterne været en noget større 
ændring i forskellene i bruttoindkomsterne, jf. figur 5.5a og tabel 5.4. 

Figur 5.5a. Forskelle i væksten i brutto-
indkomster, 25-59 årige, 1993-98. 

Figur 5.5b. Forskelle i væksten  i dis-
ponible indkomster, 25-59 årige, 1993-98. 
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Anm.: I figurerne 5.5a-b er de 25-59 årige rangordnet efter stigende disponibel ind-
komst, hvert søjlepar svarer til 10 pct. af aldersgruppen (deciler).  Søjlernes højde 
angiver gruppens indkomstvækst i pct. fratrukket den gennemsnitlige vækst for 
alle.  

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 
 

I gennemsnit for aldersgruppen var væksten i de nominelle bruttoind-
komster (opgjort inkl. positiv nettokapitalindkomst) i perioden ca. 18-19 
pct. De 40 pct. af gruppen, der har de laveste indkomster, oplevede en svag 
mindrevækst i forhold til gennemsnittet, mens kun de 10 pct. af gruppen, 
der har de højeste indkomster, havde en klar mervækst i forhold til gennem-
snittet.  
 Men samtidig er væksten i de disponible indkomster opgjort inkl. positiv 
nettokapitalindkomst relativt ens for alle indkomstgrupper, jf. figur 5.5b og 
tabel 5.4. Dog har de 10 pct. af aldersgruppen, der har de laveste indkom-
ster, en markant gunstigere indkomstudvikling end resten af gruppen, mens 
de 10 pct. mest velstillede ikke adskiller sig markant fra gennemsnittet. Dette 
medfører tilsammen, at mens der, målt på bruttoindkomsterne, er en svag 
stigning i indkomstforskellene blandt de 25-59 årige i perioden fra 1993-98, 
så er forskellene i disponible indkomster, opgjort inkl. positiv nettokapital-
indkomst, stort set på samme niveau i 1998, som de var i 1993. 
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Tabel 5.4. Den nominelle vækst i indkomsten, 25-59 årige, 1993-98. 
Disponibel 
indkomst i 
1.000 kr., 
1998 

Personlig 
indkomst 
inkl. off. 

overførsler 

Pers. ind-
komst  

fratrukket 
samlet skat 

Brutto-
indkomst 

inkl. positiv 
nki 

Disponibel 
indkomst 

inkl. positiv 
nki 

Brutto-
indkomst 

inkl. samlet 
nki 

Disponibel 
indkomst 

inkl. samlet 
nki 

 --------------------------------- Nominel vækst i pct. -------------------------------
op til   83 18,2 28,8 16,3 25,2    17,5 27,8 
83 – 101 17,4 21,5 17,0 20,7  17,5 21,7 
101 – 112 18,6 21,0 17,8 19,8 19,1 21,9 
112 – 122 18,0 20,0 17,5 19,1 19,1 21,9 
122 – 133 18,2 19,6 18,0 19,4 20,3 23,3 
133 – 143 18,2 20,0 18,2 19,9 20,8 24,4 
143 – 156 19,0 20,4 18,9 20,3 22,1 26,0 
156 – 171 19,2 20,1 19,5 20,5 23,8 28,1 
171 – 196 19,2 20,0 19,6 20,6 24,3 29,3 
over 196 21,8 18,8 23,8 22,5 32,7 39,2 
Gennemsnit 18,8 21,0 18,7 20,8 21,7 26,4 
 

Anm.: Intervalgrænserne er fastsat, så der er 10 pct. af aldersgruppen i hvert interval 
(deciler). Forkortelsen ’nki’ i kolonneoverskrifter angiver nettokapitalindkomst, 
dvs. summen af positiv og negativ bruttokapitalindkomst. 

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 
 

Opgøres bruttoindkomsten derimod inkl. samlet nettokapitalindkomst er 
forøgelsen af forskellene 1993-98 mere markant. Væksten i den samlede 
nettokapitalindkomst medfører, at mens de nominelle bruttoindkomster ef-
ter fradrag af renteudgifter typisk vokser med 18-24 pct. blandt flertallet i 
aldersgruppen 25-59 år, så er væksten knap 33 pct. for de 10 pct. med højest 
disponibel indkomst. 
 De faldende renteudgifter for personer med høj indkomst er en betydelig 
samfundsøkonomisk fordel, idet resultatet i form af højere skattebetaling 
kommer alle til gode. Faldet i renteudgifterne øger derudover isoleret set 
mulighederne for andet forbrug for personer med høj indkomst. Men denne 
virkning skal fortolkes med det forbehold, at nedbringelsen af gæld i betyde-
ligt omfang kan være finansieret af en – af lovgivningen tilsigtet - afvikling af 
skattebegunstigede eller skattefrie projekter, hvis afkast ikke eller kun delvist 
registreres som en del af de indkomster, der indgår i analysen. 
 
5.5.5.5.5.5.5.5.    Indkomstforskelle målt over længere, sammenhængeIndkomstforskelle målt over længere, sammenhængeIndkomstforskelle målt over længere, sammenhængeIndkomstforskelle målt over længere, sammenhængen-n-n-n-

de perioderde perioderde perioderde perioder 
Indkomstforskelle opgjort i et enkelt år afspejler, udover de reelle forskelle 
imellem personers indtjeningspotentialer, også forskelle i indkomster mellem 
forskellige dele af livsforløbet. jf. boks 5.3. Målt på livsindkomster ville ind-
komstforskellene derfor være mindre. 
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Udvides perioden til at omfatte 6 sammenhængende år2, formindskes de 
målte indkomstforskelle i befolkningen som helhed med godt 9 pct., jf. figur 
5.6a. En del af årsagen hertil er mobiliteten blandt personer med lav ind-
komst, jf. figur 5.6b. 

Figur 5.6a. Indkomstforskelle i forskellige 
befolkningsgrupper målt over hhv. 6 og 1 
år, 1993-98. 

Figur 5.6b. Gnst. placering i indk.forde-
lingen 1993-98 for de 20 pct. af befolk-
ningen med laveste indkomster i 1993. 
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Anm. Indkomstforskellene i figur 5.6a er opgjort udfra simple gennemsnit af personens 
indkomster i hvert af årene 1993-98. Derefter indgår den enkelte persons gen-
nemsnitlige indkomst i beregningen af Gini-koefficienten med vægten en sjette-
del pr. år, den pågældende person kan findes i stikprøven. Herved opnås, at alle 
årene vejer lige meget i den gennemsntilige indkomst, samt at de sammenvejede 
gennemsnit er repræsentative for befolkningens sammensætning i den samlede 
periode.  

Kilde: Egne beregninger på basis af en sammenhængende (longitudinal) stikprøve på 
3,3 pct. af befolkningen i årene 1993-98. 

 
Der er to årsager til, at indkomstforskellene opgjort for en længere perio-

de er lavere end forskellene i et enkelt år. For det første udjævnes effekten af 
indkomstforholdene for personer, der fra år til år har stærkt svingende ind-
komster. Svingende indkomster fra år til år er især fremherskende blandt 
selvstændige. Også personer, der fra år til år i varierende grad er ledighedsbe-
rørte eller vælger midlertidig tilbagetrækning i form af orlovsperioder, har 
varierende  indkomster. 
 For det andet dæmpes effekten fra overgange imellem livsfaser med for-
skellige indkomstniveauer til en vis grad. Der kan f.eks. være tale om over-
gangen fra at være studerende til erhvervsaktiv, eller fra erhvervsaktiv til pen-

2 Med adgangen til en sammenhængende stikprøve, hvori det er muligt at følge den 
samme person over en sammenhængende årrække – i  dette tilfælde fra 1993 til 1998 – 
er det blevet muligt at udvide analyser af indkomstforskelle til at omfatte længere perio-
der samt indkomstmobiliteten over tid. 
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sionist. De fleste kommer til at opleve dette, men kun for de personer, hvor 
en sådan overgang tilfældigvis finder sted i perioden 1993-98, opfanges ef-
fekten her. Derfor er en udvidelse fra 1 til 6 år langt fra en opgørelse af livs-
indkomster, jf. boks 5.3.  

  
Boks 5.3.  Indkomstforskelle, livsindkomster og behov for omfordeling. 
Øjebliksbilleder af indkomstfordelingen, baseret på tal for enkeltstående år, skal altid 
fortolkes i lyset af, at de registrerede forskelle både er udtryk for, at den enkeltes ind-
komst vil variere hen over livsforløbet og for forskelle i livsindkomster mellem forskelli-
ge personer. Hvis det havde været muligt at opgøre sammenhængende livsindkomster 
for alle i befolkningen, ville de forskelle, der skyldes indkomstvariationer hen over 
livsforløbet, kunne elimineres. Tallene ville således alene vise forskellene i livsind-
komster mellem forskellige individer.  

De skatter og afgifter, som betales til det offentlige, og de indkomstoverførsler og ser-
viceydelser, der modtages, er indrettet, så nettobidraget, dvs. forskellen mellem de 
betalte skatter og afgifter og de modtagne ydelser, stiger med stigende indkomster. 
Dermed indebærer den offentlige sektor en betydelig omfordeling til fordel for perso-
ner med lave indkomster. 

Dette nettomellemværende med det offentlige vil for alle borgere variere hen over de 
forskellige faser af livsforløbet. Det vil således typisk være i borgerens favør i starten og 
slutningen af livsforløbet, hvor indtjeningen og dermed skattebetalingen er lav, og de 
modtagne ydelser i form af uddannelse, børnepasning  sundhedsydelser og ældrepleje er 
høje. Til gengæld vil den enkelte typisk betale mere i skatter og afgifter, end der mod-
tages, i midten af livsforløbet, hvor indtjeningspotentialet er højt og behovet for de 
offentlige ydelser lavt. Dette indebærer, at en væsentlig del af den omfordeling, der sker 
via den offentlige sektor, har karakter af en  udjævning af den enkeltes forbrugsmulig-
heder hen over livsforløbet.  

Betragtes nettomellemværendet over et helt livsforløb vil den offentlige sektor omfordele 
mellem personer med forskellige indtjeningsmuligheder og behov over et helt livsfor-
løb.  Betydningen af denne form for omfordeling kan belyses ved at sammenligne netto 

Tabel a. Nettobidrag over livsløbet, for-
delt efter levealder, mio.kr. 
  

Ufaglærte 
Hele 

befolkningen 
50 år ........... -1,1 0,3 
60 år ........... -1,0 0,8 
70 år ........... -1,6 0,6 
80 år ........... -2,3 -0,0 
90 år ........... -3,6 -1,2 

bidraget, som det i gennemsnit vil se ud 
for en ufaglært, med befolkningen som 
helhed. Mens nettobidraget over et livsfor-
løb på 80 år er omtrent nul for befolknin-
gen som helhed, modtager en ufaglært i 
gennemsnit ydelser for 2,3 mio.kr. mere, 
end der er betalt i  skatter og afgifter, jf. 
tabel a. 

100 år ......... -5,3 -2,9 
 

I aldersgruppen 25-59 år reduceres indkomstforskellene med ca. 10 pct., 
når de opgøres over 6 år, i stedet for 1 år. Her er bidraget fra statusskift min-
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dre fremherskende, i hvert fald for så vidt angår overgangen fra erhvervsaktiv 
til tilbagetrækning. Til gengæld er indflydelsen fra personer med år til år 
svingninger i indkomsten stærkere i denne aldersgruppe end for befolknin-
gen som helhed. 

Blandt de over 66 årige reduceres de målte indkomstsforskelle kun med 
knap 5 pct. Det er en naturlig følge af, at der for denne aldersgruppe typisk 
ikke sker flere skift i indkomstniveau, og af, at pensionisterne har meget be-
grænsede variationer i år-til-år indkomsterne. 

Over tid er der en ganske betydelig mobilitet opad og nedad i indkomst-
fordelingen som indebærer, at mens de målte indkomstforskelle er relativt 
konstante fra år til år, så bibeholder flertallet af personerne ikke placeringen i 
indkomstfordelingen gennem længere tid. Der sker således hele tiden ud-
skiftninger blandt f.eks. personerne med de laveste indkomster, jf. figur 5.7.  
 
Figur 5.7. Placering i indkomstfordelingen i 1998 for den femtedel af be-
folkningen, der i 1993 havde de laveste indkomster. 
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Anm.:  Figuren viser placeringen i indkomstfordelingen i 1998 efter arbejdsmarkeds-
tilknytningen i 1993 for den femtedel af befolkningen, der i 1993 havde de lave-
ste  disponible indkomster. 

Kilde: Egne beregninger på basis af en longitudinal stikprøve på 3,3 pct. af befolknin-
gen i årene 1993-98. 

 
Indkomstmobiliteten er knyttet til overgangene mellem livsfaser med for-

skellige indkomstniveauer og til det fænomen, at nogle har stærkt svingende 
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år-til-år indkomster. Men også lønmobilitet, konjunkturernes påvirkning af 
udviklingen i forskellige indkomsttyper og frivillige valg af arbejdstid m.v. 
medfører stor udskiftning i indkomstfordelingen. 

Kun ca. 45 pct. af den femtedel af befolkningen, der i 1993 havde de la-
veste indkomster, befinder sig stadig blandt de laveste 20 pct. i 1998, jf. figur 
5.7, herunder er omkring halvdelen pensionister og studerende. 

Der er en overrepræsentation af pensionister blandt personerne, der ikke 
har bevæget sig væk fra den første femtedel hvilket er i overensstemmelse 
med, at indkomsterne er relativt konstante fra år til år i pensionistgruppen. 
 Personer fra den første femtedel, der i 1993 var studerende, er i 1998 
placeret fuldstændig jævnt over hele indkomstfordelingen. I bunden af forde-
lingen findes fortrinsvis de, som endnu ikke har afsluttet uddannelsen, mens 
graden af lønmobilitet og forskelle i lønniveauet imellem forskellige uddan-
nelsesgrupper afgør, hvor højt i indkomstfordelingen de tidligere studerende 
har bevæget sig. 

De ledighedsberørte i 1993 fordeler sig ligeledes meget jævnt over ind-
komstfordelingen i 1998. Også for fuldt beskæftigede personer, der i 1993 
havde lave lønninger, har der været en betydelig lønmobilitet, dog mindre 
end for ledige. 
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6.6.6.6.    IT, viden og ny økonomiIT, viden og ny økonomiIT, viden og ny økonomiIT, viden og ny økonomi    
 
    
6.1. Indledning6.1. Indledning6.1. Indledning6.1. Indledning    
Sammenfaldet i anden halvdel af 1990’erne mellem den stigende produktion 
og anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IT) og den 
kraftige vækst i USA har været den primære baggrund for udtrykket ”Ny 
økonomi”. 

Nogle af effekterne på samfundsøkonomien har konjunkturmæssige pa-
ralleller til tidligere perioder og må opfattes som overvejende midlertidige. 
Det afgørende nye ved IT er således ikke stigende produktion og aktiekurser 
i IT-sektoren eller de konjunkturmæssige effekter af, at IT-anvendelsens ud-
bygning har fundet sted i et forholdsvis kort tidsrum med meget store inve-
steringer til følge.  

Det afgørende er, at IT anvendes i alle sektorer, og at de faldende priser 
gør det lønsomt at producere og handle på nye måder med mulighed for nye 
produkter, lavere priser og samfundsmæssige effektivitetsgevinster. Det har 
betydning for private virksomheder i en lang række sammenhænge og har af-
ledt begreberne ”informationssamfundet”, ”vidensøkonomi” og ”netværks-
samfundet”. Formålet med kapitlet er at vurdere, i hvilket omfang IT-
anvendelsen har varige strukturelle virkninger, særligt med henblik på betyd-
ningen for den økonomiske politik og strukturpolitikken. 

Følgende konkluderes: 
 
• Strukturvirkningerne i den private sektor kan ikke i væsentlig grad for-

ventes at påvirke vilkårene for penge- og finanspolitikken, hvis opgave 
med sikring af stabilitet har uændret stor betydning. 

• IT kan skabe øget konkurrence på standardprodukter med gunstige effek-
ter i form af lavere priser. Virksomhederne kan i nogle tilfælde søge at 
modvirke dette konkurrencepres ved fusioner, hvilket konkurrencepoli-
tikken i dansk og international sammenhæng bør imødegå.  

• På andre markeder er der betydelige positive netværkseffekter, hvor vær-
dien ved brugen af et produkt stiger, jo flere der bruger det. Her kan store 
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markedsandele for enkeltvirksomheder være en fordel, men det er afgø-
rende, at en sådan markedsstruktur ikke bremser for produktudvikling. 

• Skærpet konkurrence øger virksomhedernes behov for at skabe forspring 
ved innovationer og anvendelse af ny viden. IT øger imidlertid ikke be-
grundelsen for direkte offentlig støtte til forskning og udvikling (F&U). 
Der er snarere tegn på, at det privatøkonomiske afkast af investeringer i 
F&U er stigende samtidig med, at viden bliver billigere at overføre fra 
andre lande. 

• Den offentlige sektors afgørende bidrag til Danmarks F&U knytter sig 
dels til kvaliteten af forskningen og dens resultater samt uddannelserne og 
dermed udbuddet af medarbejdere, som kan forske og udvikle, dels til et 
effektivt samarbejde med virksomhederne om produktion, overførsel og 
finansiering af viden. 

• IT-anvendelse kan bidrage til bedre og mere effektiv offentlig service. 
Uddannelserne skal via livslang læring medvirke til, at alle med tiden får 
mulighed for at opnå forudsætninger for at anvende IT i arbejde og dag-
ligdag. 

• IT-anvendelse må forventes at medføre et vist øget pres på skattebaserne – 
f.eks. fra øget e-handel – men effekten vurderes at være forholdsvis be-
grænset. 

• Danmark har fået og forventes at få betydelig gavn af IT på grund af 
blandt andet anvendelse i den offentlige sektor, e-handel, IT-sikkerhed, 
befolkningens IT-parathed, de gunstige betingelser i form af et forholds-
vist højt forsknings- og uddannelsesniveau, tidlig og omfattende liberali-
sering på nøgleområder samt generel god og effektiv regulering. Konkrete 
initiativer blandt andet til øget samarbejde mellem virksomheder og 
forskningsinstitutioner samt lettere adgang til risikovillig kapital trækker i 
samme retning.  

• Det er væsentligt at få det maksimale ud af de midler, der afsættes til 
erhvervsstøtte, uddannelse og forskning og at sikre en fortsat tilgang af 
kompetente medarbejdere på nøgleområder inden for blandt andet ledel-
se, IT-teknologi og en række discipliner, som retter sig mod forskning og 
udvikling.  

 
I afsnit 6.2 gives en oversigt over IT-tilknyttede ændringer siden midten 

af 1990’erne. Afsnit 6.3 vurderer de samfundsøkonomiske konsekvenser af 
produktion og anvendelse af IT. Afsnit 6.4 analyserer konsekvenserne for 
markedsstrukturer, F&U og finansielle rammevilkår. Der afsluttes i afsnit 
6.5 med en oversigt over udbredelsen af IT-anvendelsen. 
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6.2.6.2.6.2.6.2.    Nye træk ved udviklingen siden 1995Nye træk ved udviklingen siden 1995Nye træk ved udviklingen siden 1995Nye træk ved udviklingen siden 1995    
Begrebet ”Ny økonomi” er især affødt af tre tidsmæssigt overlappende og 
sammenhængende træk ved den økonomiske udvikling i USA i anden halv-
del af 1990’erne. Disse er for det første store og stigende investeringer i IT-
produkter samtidigt med fortsatte prisfald på disse produkter, for det andet 
en vækst i den samfundsmæssige produktivitet, som er væsentligt højere end 
tidligere og højere end i andre lande, samt for det tredie kraftige stigninger i 
aktiekurserne. 

De store prisfald – målt i forhold til maskinernes regnekapacitet – som 
har kunnet konstateres på computerudstyr siden 1960, er fortsat i uformind-
sket hastighed de senere år, jf. figur 6.1a. Det målte årlige prisfald for com-
puterudstyr i forhold til den generelle prisudvikling har været i størrelsesor-
denen 15-20 pct. med en tendens til acceleration i anden halvdel af 
1990’erne. For software og kommunikationsudstyr har det relative prisfald 
været langt mindre. 

 
Figur 6.1a. Relative prisfald på IT-udstyr 
og software, 1959-2000. 

Figur 6.1b. IT-investeringernes andel af 
den totale produktionsværdi, 1959-2000. 
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Kilde: Bureau of Economic Analysis og egne beregninger. 
 
På trods af disse store prisfald er IT-investeringernes andel af den totale 

produktion i løbende priser i USA vokset ekstraordinært i slutningen af 
1990’erne, jf. figur 6.1b. Investeringerne i computerudstyr er, som andel af 
den totale produktion, steget til omtrent 1 pct. i slutningen af 1990’erne, 
selv om den relative pris på computerudstyr er faldet til omkring en tusinde-
del af niveauet fra 1960’erne. Den målte mængdemæssige stigning har såle-
des været meget stor, gennemsnitligt 38 pct. årligt, mens BNP kun er vokset 
med 3,8 pct. årligt gennem perioden. Investeringer i software, som andel af 
BNP, er vokset med endnu mere, men her har prisfaldene været mindre. 
Den målte mængdemæssige stigning er 18 pct. årligt. 
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For den samlede økonomi var produktivitetsvæksten lavere i USA sam-
menlignet med de fleste andre vestlige lande frem til midten af 1990’erne. 
Sammenfaldende med en særligt høj vækst i IT-investeringerne er den ame-
rikanske produktivitet imidlertid vokset betydeligt kraftigere siden 1995, jf. 
figur 6.2. Produktivitetsvæksten i USA har således udgjort knap 3 pct. om 
året i perioden 1995-2000, hvilket er omkring dobbelt så højt som produkti-
vitetsstigningerne i Frankrig, Storbritannien og Danmark. Samtidig har in-
flationen i USA været forholdsvis afdæmpet.  
 
Figur 6.2. Produktivitetsvækst i forskellige lande, 1870-2000. 
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Anm.: BNP pr. beskæftiget fra 1960 og frem for Danmark, UK og USA. For Frankrig 
fra 1970 og frem. For tidligere perioder er der tale om BNP pr. indbygger. 

Kilde:  Maddison, Monitoring the World Economy 1820-1992 og OECD, Economic Out-
look 68, 2000. 

 
En sådan acceleration er ikke enestående i et historisk perspektiv. Både i 

1940’erne og 1960’erne oplevede USA en vækst af samme størrelsesorden 
som i sidste halvdel af 1990’erne. Også Danmark, Storbritannien og Frank-
rig har oplevet årtier med højere vækstrater.  

Også på andre måder har udviklingen i USA de senere år fællestræk med 
tidligere perioder. Kendetegnende ved perioder med høj vækst i produktivi-
teten gennem de sidste godt 100 år er således, at væksten ofte har været for-
bundet med industrielle gennembrud i anvendelsen af ny teknologi. I begyn-
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delsen af 1900-tallet bidrog udbredelsen af elektriciteten til pæne vækstrater i 
USA svarende til mønsteret for udbredelsen af IT og Internettet.  
 Skiftende vækstforløb og vækstudsigter har også tidligere givet anledning 
til kraftige stigninger i aktiekurserne – ofte med efterfølgende stort set tilsva-
rende fald. Ud over i 1990’erne har aktiekurserne i specielt 1920’erne og pe-
rioden 1950-70 udvist markante stigninger, jf. figur 6.3a.  
 
Figur 6.3a. Udvikling i aktiekurser i for-
skellige delperioder i USA. 

Figur 6.3b. Udvikling i real indtjening og 
pris-indtjeningsforhold i USA. 
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Anm.: Egne beregninger bygger på indeks for Standard og Poors 500. 
Kilde: R. Shiller, Irrational Exuberance, 2000,  EcoWin og egne beregninger. 
 

Stigningerne i aktiekurserne afspejler i de fleste tilfælde en underliggende 
stærk vækst i faktisk indtjening, men også en tilsyneladende overreaktion, jf. 
figur 6.3b. Det er karakteristisk, at pris-indtjeningsforholdet – dvs. den pris 
markedet er villig til at betale for en enhed af virksomhedernes overskud – 
historisk har toppet efter perioder med forholdsvis stærk vækst i den faktiske 
indtjening. I tidligere perioder med høj vækst har der været anvendt udtryk, 
der minder betydeligt om dem, der er blevet brugt om udviklingen i USA de 
seneste 4-5 år, jf. boks 6.1.  
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Boks 6.1. Formuleringer om vækst i forskellige tidsperioder i USA. 
Ekspansioner på aktiemarkedet har ofte været forbundet med en udbredt opfattelse af, 
at fremtiden tegner til at blive lysere og mindre usikker end fortiden. Udtrykket new era 
er fra tid til anden blevet brugt til at beskrive disse tidspunkter. I R. Shiller, 2000: Irra-
tional Exuberance forekommer følgende citater: 

1901: “But a new era has come, the era of “community of interest”, whereby it is hoped to  
avoid ruinous price cutting and to avert the destruction which has in the past, when  
business depression occurred, overtaken so many of the competing concerns in every  
branch of industry”. 

1925: “There is nothing now to be foreseen which can prevent the United States from enjoy-
ing an era of business prosperity which is entirely without equal in the pages of trade 
history”.  

1928: “In fact, a new age is taking form throughout the entire civilized world; civilization 
is taking on new aspects. We are only now beginning to realize, perhaps, that this 
modern, mechanistic civilization in which we live is now in the process of perfecting 
itself”. 

1929: “Stock prices have reached what looks like a permanently high plateau”. 

1955: “Once again the feel of a new era is in the air. Confidence is high, optimism almost  
universal, worry largely absent. War is receding as a threat. Peace is a growing pros-
pect. Jobs are quite plentiful. Pay never was so good. The promise is that taxes  
will be cut. Everywhere things are in a rising trend. Three times in 10 years a depres-
sion scare has come and gone without amounting to much.” 

1990s: “Millennium boom”.  

 
Et meget afgørende fællestræk for IT og elektriciteten er, at mulighederne 

for anvendelse går på tværs af alle dele af samfundet. Såfremt indførelsen af 
IT i produktionsprocessen følger samme mønster som indfasningen af elek-
triciteten i produktionsprocessen i USA i starten af forrige århundrede, vil 
indtjeningen i virksomhederne og afkastet til kapital på sigt i højere grad væ-
re rettet mod de IT-anvendende frem for de IT-producerende sektorer, jf. 
tabel 6.1.  

I perioden 1890-1900 var den faktiske indtjening for el-producerende sel-
skaber forholdsvis høj. Det affødte prisstigninger på aktiemarkedet og gav 
herved markant højere afkast på kapitalapparat. Som følge af høj produktivi-
tet og stor konkurrence med deraf følgende nedadgående pres på priserne, 
var indtjeningen i de næste to årtier negativ, og afkastet til aktiekapitalen for 
de elektricitetsproducerende virksomheder tilsvarende lavt. Derimod øgedes 
indtjeningen for producenter af elektrisk udstyr og – specielt i perioden 
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1910-1920 – industrien generelt i takt med, at elektriciteten blev udnyttet i 
produktionen.  
 
Tabel 6.1. Afkast og aktiepriser i forskellige delsektorer i USA. 
Sektor Faktisk indtje-

ningsvækst i 
virksomheder 

Faktisk aktie-
prisvækst 

Faktisk aktieaf-
kast 

 ---------Realvækst i pct. p.a.--------- 
El-fremstilling    
1890-1900 ...........................  3,8  6,0 11,4 
1900-1910 ........................... -6,4 -1,7  2,4 
1910-1920 ........................... -0,6 -4,2 1,2 
El-udstyr    
1890-1900 ........................... - -1,8  1,3 
1900-1910 ........................... 6,5   6,0 11,3 
1910-1920 ........................... 4,7  3,0  8,7 
Industri    
1890-1900 ........................... 3,7 1,3 6,4 
1900-1910 ........................... 4,8 4,0 9,3 
1910-1920 ........................... 6,0 3,1 9,6 
IT-sektoren    
1990-2000 ........................... 14,1 34,1 - 
2000-2010 ........................... ? ? ? 
Industri  generelt    
1990-2000 ...........................  4,7 14,9 - 
2000-2010 ........................... ? ? ? 

 

Anm.: IT-sektoren er illustreret ved Nasdaq indeks 100, mens industri generelt angiver 
Standard & Poors indeks 500. Deflatering er foretaget med BNP-deflatoren. 

Kilde: Goldman Sachs, EcoWin, Nasdaq og egne beregninger. 
 

Specielt mønstret for afkastet til kapitalapparatet i virksomheder, der ud-
byder den nye informationsteknologi, har i 1990’erne en vis parallelitet til 
udbredelsen af elektriciteten i perioden 1890-1900. 

Udviklingen på aktiemarkedet for IT-virksomheder i den seneste tid in-
dikerer, at markedet til en vis grad forventer samme udvikling for udbydere 
af IT, som for udbydere af elektricitet i begyndelsen af århundredet, jf. figur 
6.4. 
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Figur 6.4. Udviklingen i aktiekurser og indtjening for teknologiske virk-
somheder i USA, 1990-2001. 
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Anm.:  Angiver udviklingen for de 100 største virksomheder på Nasdaq-børsen. 
Kilde: Nasdaq. 
 

Aktiekurserne vil på kort sigt være påvirket af spekulative bevægelser, der i 
højere grad afspejler ændrede forventninger end faktiske ændringer. På langt 
sigt vil kurserne afspejle, om virksomhederne vil være i stand til at øge deres 
indtjening i kraft af de nye teknologier, eller om konkurrencepresset vil være 
stærkt nok til at sikre, at det primært er forbrugerne, der får gevinsterne.  
 Konklusionen er ikke mindst, at gevinster ved IT og ”Ny økonomi” ikke 
skal måles på virkningen på aktiemarkederne, men på den velstand, der ska-
bes for forbrugere i almindelighed, herunder bedre og billigere produkter 
muliggjort i en række industrier, som følge af bredere anvendelse af IT, jf. af-
snit 6.3. 

Det nye ved IT er især, at informationer om produkter, markeder, proces-
ser, kunder og leverandører grundlæggende kan skabes, bearbejdes, deles og 
spredes på hurtigere og billigere måder end tidligere. I summarisk form er de 
forventede strukturelle effekter af IT: 

 
• Mulighed for større gennemsigtighed på nogle markeder, dvs. større viden 

hos virksomheder og forbrugere, om hvilke priser der handles til. 
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• Et vidensforspring, dvs. en konkurrencefordel, kan i en mere internatio-
nal og åben økonomi udnyttes på langt større markeder, blandt andet 
fordi det forbedrer virksomhedernes muligheder for med afsæt i denne vi-
den hurtigt at producere og sælge i mange forskellige lande på én gang. 

• IT forbedrer samtidig virksomhedernes muligheder for at udlicitere ikke-
kerneområder ved at integrere deres produktions- og udviklingsstrategi 
med leverandører (og kunder). 

• Ny teknologi – ikke mindst inden for IT – har skabt nye muligheder for 
større konkurrence i gamle monopolprægede netværksindustrier. 

• Betydningen af de faste omkostninger ved investering og udvikling af vi-
den øges formentlig sammenlignet med omkostninger ved at producere 
flere enheder af det samme produkt. 

• I mange tilfælde er der positive netværkseffekter, idet værdien for den en-
kelte bruger af et netværksprodukt – f.eks. et operativsystem til compute-
re – øges, jo flere der er tilsluttet. 

 
6.3.6.3.6.3.6.3.    Samfundsøkonomiske virkninger på makroniveauSamfundsøkonomiske virkninger på makroniveauSamfundsøkonomiske virkninger på makroniveauSamfundsøkonomiske virkninger på makroniveau    
Målt ved BNP pr. arbejdstime er den amerikanske mervækst i sidste halvdel 
af 1990’erne mindre end opgjort ved samlede BNP-vækstrater, jf. tabel 6.2. 
For 1990’erne under ét er væksten pr. arbejdstime lidt under niveauet for 
Danmark og lidt over EU. Men i de seneste fem år er den 1 pct.enhed højere 
end for både Danmark og EU. Den samlede amerikanske mervækst er såle-
des i høj grad knyttet til en større indsats af arbejdskraft som følge af vækst i 
befolkningens størrelse, stigende beskæftigelsesfrekvens samt en længere ar-
bejdstid. 
    
Tabel 6.2. Vækst i Danmark, EU og USA gennem 1990’erne. 
 1991–2000 1996–2000 
 Dan-

mark 
EU USA Dan

mark 
EU USA 

Vækst i realt BNP, pct. p.a. ................ 2,3 2,0 3,4 2,7 2,5 4,4 
Bidrag fra -----------------------Pct.enheder------------------- 
   Demografi ....................................... 0,3 0,8 1,1 0,2 0,2 1,1 
   Beskæftigelsesfrekvens ..................... 0,1 0,3 0,3 0,9 1,1 0,5 
   Arbejdstid........................................ -0,4 -0,3 0,2 0,1 -0,1 0,3 
Vækst i BNP pr. arbejdstime, pct. p.a. 2,3 1,2 1,8 1,4 1,2 2,5 

 

Kilde: OECD, Economic Outlook 2000, OECD, Employment Outlook 2000, ADAM’s 
databank og egne beregninger. 
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Ligesom øget anvendelse af arbejdskraft spiller også øget anvendelse af 
kapital en væsentlig rolle for væksten i USA i de senere år. Øget anvendelse 
af kapital er imidlertid kun fordelagtig, såfremt den ekstra produktion kan 
dække afskrivninger og forrentning. I en situation, hvor kapitalanvendelsen 
stiger markant, vil den reelle velstandsstigning således være mindre end stig-
ningen i BNP pr. arbejdstime.  

Hvor BNP pr. arbejdstime voksede 2,5 pct. årligt, voksede nettonational-
indkomsten lidt mindre årligt i USA gennem 1990’erne. Mønstret i væksten 
i BNP og væksten i den indkomst, som er til rådighed til forbrug, er således 
forskelligt i Danmark og USA. I anden halvdel af 1990’erne kan 0,1 
pct.enhed af den amerikanske BNP-vækst (forskellen mellem BNP og NNP) 
henføres til øget kapitalanvendelse, og 0,1 pct.enhed af BNP-væksten (for-
skellen mellem NNP og NNI) modsvares af øgede renter og udbyttebetalin-
ger til udlandet, der har finansieret en væsentlig del af de øgede investeringer 
og det øgede forbrug, jf. tabel 6.3. 

Samlet set er accelerationen i den amerikanske vækst i anden halvdel af 
1990’erne dermed mindre udtalt, når der tages højde for den øgede anven-
delse af arbejdskraft og kapital. Korrigeret for den samlede anvendelse af ar-
bejdskraft og kapital har væksten i USA – den såkaldte totale faktorprodukti-
vitet – i anden halvdel af 1990’erne kun været lidt større end i Danmark. 
 
Tabel 6.3. Betydning af investeringer mv. for vækst i Danmark og USA. 
 1991–2000 1996–2000 
 DK USA DK USA 
 --------- Gnst. årlig vækst i pct. ---------
BNP pr. arbejdstime ...................................... 2,3 1,8 1,4 2,5 
Nettonationalprodukt (NNP) pr. arbejdstime. 2,5 1,8 1,7 2,4 
Nettonationalindkomst (NNI) pr. arbejdstime 2,7 1,7 1,8 2,3 
Totale faktorproduktivitet.............................. 1,4 1,0 1,2 1,3 

 

Anm.: NNP svarer til BNP fratrukket afskrivninger på fysisk kapital. NNI svarer til 
NNP korrigeret for renter og udbyttebetalinger til udlandet. 

Kilde: Danmarks Statistik, OECD, Annual National Accounts, Jorgenson og Stiroh: In-
formation Technology and the U.S. Productivity revival: What do the Industry Data 
Say, 2001 og egne beregninger. 

 
Betydning af IT-produktion for vækst og velstand 
Den stærke vækst i USA er på flere måder knyttet til fremstillingen af com-
putere og andet IT-udstyr. Den løbende teknologiske udvikling i blandt an-
det fremstillingen af halvledere indebærer, at der med en given indsats af ar-
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bejdskraft og kapital kan produceres stadig større mængder IT-udstyr, hvil-
ket teknisk set yder et stort bidrag til den opgjorte BNP-vækst.  

For USA vurderes produktivitetsstigninger i fremstilling af IT-udstyr at 
have bidraget til BNP-væksten med i størrelsesordenen 0,3-0,4 pct.enhed år-
ligt i anden halvdel af 1990’erne, mens tallet for Danmark er under 0,1 
pct.enhed. 

Det skyldes ikke mindst, at denne branche med store målte fremgange i 
produktivitet udgør 2,6 pct. af den samlede amerikanske værditilvækst mod 
kun 1,3 pct. i Danmark. Endvidere har dansk IT-fremstilling en anden 
sammensætning med lille vægt på computere og mere vægt på andre typer 
IT-udstyr, hvor produktivitetsudviklingen er knap så hastig.  

Udover disse bidrag har også produktion af software i både Danmark og 
USA udgjort en voksende andel af den samlede økonomiske aktivitet.  
 Som udgangspunkt er det imidlertid ikke et problem for den danske pro-
duktivitets- og velstandsudvikling, at Danmark har en lavere produktionsan-
del for IT-udstyr. I en velfungerende markedsøkonomi vil konkurrencen be-
virke, at større produktivitetsudvikling slår igennem i lavere priser til gavn 
for brugerne. Hvis et erhverv i en periode systematisk oplever stigende ind-
tjening, fordi teknologien muliggør lavere ressourceindsats, samtidig med at 
prisen fastholdes, vil der komme en kraftig stigning i antallet af virksomhe-
der, der ønsker at etablere sig netop i denne branche. Samtidig vil de eksiste-
rende virksomheder bruge den øgede indtjening til at vinde markedsandele 
fra hinanden. Begge mekanismer presser priserne ned svarende til udviklin-
gen i øget produktivitet.  

Denne sammenhæng kan konstateres i de seneste 20 år i Danmark og 
USA. Brancher – som f.eks. landbrug og fremstilling af IT-udstyr – der gen-
nem tiden har haft kraftigere produktivitetsvækst end gennemsnittet, har 
samtidigt oplevet, at priserne er faldet i forhold til andre brancher, jf. figur 
6.5a og b. Omvendt er priserne steget i for eksempel bygge- og anlægsbran-
chen, hvor produktivitetsvæksten har været lav. 

Udviklingen peger dog også på, at den amerikanske IT-industri har været 
i stand til at øge avancerne. Det kunne tyde på, at denne branche – i mod-
sætning til for eksempel detailhandlen og bygge- og anlægssektoren – er præ-
get af innovative virksomheder, som over længere perioder har været i stand 
til gennem løbende udvikling af nye produkter og processer at skabe sig en 
ekstraordinært høj indtjening. Et tilsvarende mønster kan iagttages for radio- 
og TV-stationer samt telekommunikation. 
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Figur 6.5a. Relativ udvikling i produktivi-
tet og priser, Danmark 1980-99. 

Figur 6.5b. Relativ udvikling i produktivi-
tet og priser, USA 1980-99. 
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Anm.: Figurerne viser brancher i den private sektor ekskl. olieudvinding, mineraloliein-
dustri og skibsfart. IT-udstyr refererer her til elektronik og måleinstrumenter. 
Den rette linje viser gennemsnittet for hele økonomien. For brancher over linjen 
er indtjeningen vokset i forhold til andre brancher. 

Kilde: Nationalregnskabet, Bureau of Economic Analysis og egne beregninger. 
 

Bortset fra en periodevis høj indtjening er det således ikke som helhed en 
entydig fordel for et land at have en branchesammensætning med stor vægt 
på erhverv, hvor den teknologiske udvikling generelt gør det muligt at pro-
ducere stadigt billigere. Det kraftige vækstbidrag til BNP i faste priser i lan-
de, der eksporterer IT-udstyr, modsvares af et forringet bytteforhold i uden-
rigshandlen. Den mængde af importvarer, som et sådant land kan købe for 
indtægterne fra sin eksport af IT-udstyr, vil således ikke vokse i samme takt 
som den mængdemæssige vækst i IT-produktionen. Gevinster tilfalder i ste-
det brugerne af produkterne i både ind- og udland. En undersøgelse på tværs 
af lande viser således, at 70 pct. af en målt fremgang i relativ produktivitet 
modsvares af en forringelse af bytteforholdet1. 

I et vist omfang kan der være positive synergieffekter, således at tilstede-
værelsen af IT-producenter har en direkte effekt på udviklingen i anvendel-
sen af IT i det omgivende samfund. Men det må formodes, at denne effekt 
spiller en større rolle i tilknytning til udvikling og fremstilling af software og 
IT-udstyr, der anvendes direkte af virksomheder og forbrugere, end i til-
knytning til fremstilling af avancerede mikro-chips og andre computerkom-
ponenter, som udgør en væsentlig andel af den amerikanske IT-produktion. 

Tilsvarende er et højt niveau for værdiskabelse pr. medarbejder ikke i sig 
selv tegn på fordele ved bestemte produkter og betyder ikke, at en branche 
bør fremmes gennem selektiv økonomisk politik. Forskelle i værditilvækst pr. 

                                                    
1 Acemoglu og Ventura, The world income distribution 2001: NBER WP 8083. 
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beskæftiget skal også ses i lyset af, hvor mange maskiner, bygninger og anden 
kapital, den pågældende sektor skal aflønne, samt hvilken uddannelsessam-
mensætning, der er blandt medarbejderne. For databehandling modsvares en 
høj bruttoværditilvækst pr. beskæftiget på 430.000 kr. af et relativt stort ka-
pitalapparat, således at nettoværditilvæksten pr. beskæftiget er noget mindre, 
nemlig 320.000 kr., jf. figur 6.6a. At nettoværditilvæksten pr. beskæftiget er 
større end gennemsnittet for hele økonomien modsvares af, at en stor andel 
af medarbejderne har en videregående uddannelse, jf. figur 6.6b. Branchen er 
dermed ikke nødvendigvis mere rentabel eller samfundsøkonomisk fordelag-
tig end andre brancher, eftersom de knappe og dyre ressourcer, som den læg-
ger beslag på, alternativt kunne være anvendt i andre sektorer.  

For varer og tjenester, der handles internationalt, er det afgørende for vel-
standsudviklingen derimod, at virksomheder opstår og udvikler sig på områ-
der, hvor de har mulighed for at udvikle deres og medarbejdernes kompara-
tive fordele og dermed forbedre deres produktivitet sammenlignet med virk-
somheder i tilsvarende brancher i andre lande. 
 
Figur 6.6a. Bruttoværditilvækst og for-
brug af fast realkapital, 1990-97.  

Figur 6.6b. Nettoværditilvækst og andel af 
de beskæftigede, der har en videregående 
uddannelse, 1990-97. 
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Anm.: Figurerne viser fordelingen af danske brancher i den private sektor ekskl. olieud-
vinding, mineralolieindustri og ejendomsudlejning.  

Kilde: Nationalregnskabet, IDA samt egne beregninger. 
 

Betydning af IT-anvendelse for vækst og velfærd 
Den reelle betydning for velstanden af IT-udstyr og software afhænger af den 
nytte, der kan gøres af de stadig mere regnestærke computere og software-
programmer i virksomhederne og de offentlige institutioner. Både i USA og 
de europæiske lande gælder således, at næsten 80 pct. af den samlede produk-
tion af IT-udstyr og software anvendes til at producere andre varer og ydel-
ser. Der er altså tale om et investeringsgode. Det afgørende er således ikke 
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virkninger på BNP – som jo inkluderer investeringerne selv – men på de en-
delige forbrugsmuligheder, som investeringer i IT afføder. 
 Grundlæggende kan velstandsfremgang fra billigere IT-udstyr og anven-
delsen heraf deles op i tre effekter. Den første direkte effekt kommer fra, at 
IT vedvarende falder i pris i forhold til andet produktionsudstyr, jf. figur 
6.7a og b, således, at en given realinvestering kan foretages for en stadig min-
dre opsparing, dvs. udskydelse af privat og offentligt forbrug. Velstandsfrem-
gangen i Danmark fra denne besparelse svarer til 0,1-0,2 pct. af BNP årligt 
gennem 1990’erne.  

En anden – og over tid betydelig effekt – kommer fra, at netop den fal-
dende pris gør det fordelagtigt at erstatte andre typer af investeringsgoder og 
arbejdskraft med IT. Jo større mulighed for teknisk ombytning, jo større 
vækstbidrag fra IT. 

 Den tredje effekt er, at IT kvalitativt over tid kan give andre, positive, ef-
fekter ved at muliggøre nye mere lønsomme produkter, arbejdsgange, pro-
duktionsmetoder m.v., uden at dette nødvendigvis indebærer en yderligere 
forøgelse af IT-indsatsen.  

Værdien af IT kan derfor i sidste instans ikke måles ved alene at se på, 
hvor billigt IT bliver, og hvor meget der bliver købt.  
 
Figur 6.7a. Priser på kapital i Danmark. Figur 6.7b. Priser på kapital i USA. 
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Anm.:  Priserne er vist relativt i forhold til prisen for de samlede investeringer. 
Kilde:  Nationalregnskabsstatikken,  Bureau of Economic Analysis, samt egne beregnin-

ger.  
 
Baseret på mekaniske beregninger vurderes de øgede investeringer i IT 

både i USA og Europa at have givet et ganske betydeligt bidrag til BNP-
væksten, jf. tabel 6.4. Effekten er størst, hvis der er store muligheder for at er-
statte andre maskiner og arbejdskraft med IT – så det i takt med de faldende 
IT-priser bliver rentabelt at anvende IT i væsentligt større omfang samt på 
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nye områder og nye måder. For USA er der et vækstbidrag på mellem 0,7 og 
1 pct.enheder årligt i slutningen af 1990’erne. For Danmark ligger virknin-
gen på mellem 0,3 og 0,5 pct.enhed årligt i samme periode. 
 
Tabel 6.4. Bidrag til væksten fra øget anvendelse af IT-kapital i 1990’erne. 
 Ved mindre grad af ombytnings-

mulighed mellem IT-kapital og 
andre produktionsfaktorer 

Ved stor grad af ombytningsmu-
lighed mellem IT-kapital og an-

dre produktionsfaktorer 
 1992-94 1995-99 1992-94 1995-99 
 ------------------------------- Pct.enheder ------------------------------ 
USA....................  0,3 0,7 0,5 1,0 
EU ......................  0,2 0,3 0,3 0,6 
Danmark.............  0,2 0,3 0,3 0,5 
Frankrig ..............  0,2 0,3 0,3 0,5 
Tyskland .............  0,2 0,3 0,3 0,5 
Holland ..............  0,3 0,5 0,5 0,8 
Sverige ................  0,2 0,5 0,4 0,8 
Storbritannien.....  0,3 0,4 0,4 0,8 
Irland ..................  0,7 1,4 1,0 2,3 

 

Anm.: Beregningen i de to søjler til venstre er baseret på en substitutionselasticitet på 1 
svarende til, at et prisfald på 10 pct. for IT-udstyr, målt i forhold til andre pro-
duktionsfaktorer, fører til en forskydning på 10 pct. i forholdet mellem den 
mængdemæssige anvendelse af IT-kapital og andre produktionsfaktorer, således 
at de forskellige produktionsfaktorer udgør uændrede andele af produktionsom-
kostningerne. De to søjler til højre er baseret på en substitutionselasticitet på 1,5. 

Kilde: The Contribution of Information and Communication to Growth in Europe and 
US: A Macroeconomic Analysis: Werner Roeger. 

 
Sådanne beregninger skal imidlertid tolkes med forsigtighed, idet der 

knytter sig en række måletekniske problemer til håndteringen af IT i natio-
nalregnskabet, jf. boks 6.2. 
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Boks 6.2. Betydning af måletekniske problemer. 
Vurderingen af den økonomiske betydning af IT besværliggøres af en række målepro-
blemer, som samlet trækker i retning af en overvurdering af den direkte økonomiske 
betydning af IT. Måleproblemerne vedrører såvel opgørelsen af BNP i nationalregn-
skabet som fortolkningen af, i hvilket omfang øget anvendelse af IT kan have bidraget 
til at skabe den observerede BNP-vækst, jf. appendiks 6.2.  

Et særligt måleteknisk problem knytter sig til opgørelsen af prisudviklingen for IT-
udstyr og software af en given kvalitet. Efter amerikansk forbillede har det danske na-
tionalregnskab introduceret de såkaldte hedoniske prisindeks, der søger at opfange 
kvalitetsforbedringerne ved computerudstyr ved at sammenligne priserne på udstyr 
med forskellig kapacitet. Det kan imidlertid rumme flere problemer, idet en given 
computermodel gennem sit livsforløb sælges til forskellige målgrupper.  

Er der en villighed blandt nogle kunder til at betale forholdsmæssigt mere for at have 
den nyeste model, vil prisspredningen mellem forskellige modeller således overdrive 
kvalitetsforskellene, idet de også afspejler en taktisk prissætning fra producenternes 
side.  

Er der endvidere en tilbøjelighed til pr. automatik løbende at forny computerudstyret 
over en bred front i en virksomhed, når nogle typer programmer kræver det, vil det 
indebære, at den målte mængdemæssige vækst i IT-investeringerne overdriver den 
gennemsnitlige produktive værdi af den kapacitetsforøgelse, som det nye computerud-
styr repræsenterer. For eksempel vil medarbejdere, der alene anvender tekstbehandling 
og e-post ikke have samme nytte af nye kraftigere maskiner som mere avancerede bru-
gere. Det kan også være, at en del af den øgede computerkapacitet mest har betydning 
for medarbejdernes anvendelse af Internet til private formål. Det kan være en rentabel 
investering for virksomheden at give adgang til et sådant personalegode, men den op-
gjorte mængdemæssige vækst i IT-investeringerne vil overvurdere den effekt, det har 
på virksomhedens output.  

Beregningen af vækstbidraget fra øget IT-anvendelse i figur 6.8 ovenfor er derfor base-
ret på mere moderate prisfald end nationalregnskabets deflatorer. 

 
Selv baseret på meget forsigtige antagelser, må den voksende anvendelse af 

IT-udstyr og software i virksomhederne dog vurderes at have bidraget med i 
størrelsesordenen 0,2 voksende til 0,3 pct.enheder af den årlige danske BNP-
vækst gennem 1990’erne, jf. figur 6.8. Baseres beregningerne på mere opti-
mistiske forudsætninger kan vækstbidraget fra øget anvendelsen af IT og 
software som et overkantsskøn have udgjort 0,3 voksende til 0,6 pct.enheder, 
svarende til omtrent en femtedel af BNP-væksten gennem de seneste år.  
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Figur 6.8. Bidrag til væksten fra øget anvendelse af IT-udstyr og software i 
Danmark, 1988-2000.  
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Anm.: Optimistisk beregning angiver yderligere effekter under optimistiske forudsæt-
ninger, jf. appendiks 6.2. 

Kilde:  Nationalregnskabet samt egne beregninger. 
 
De mekaniske beregninger viser dermed, at BNP-effekterne fra højere in-

vesteringer har været betydelige, om end der ikke er tale om en ren vel-
standsgevinst. Et større investeringsniveau kræver en større opsparing, dvs. et 
lavere forbrug nu mod et større forbrug i fremtiden. En større opsparing kan 
forbrugere, virksomheder og lande også foretage på anden måde – for ek-
sempel ved nedbringelse af udlandsgæld. Derfor skal afkastet fra investerin-
gerne overstige udgifter til forrentning og afskrivninger jf. tabel 6.2. 

Velfærdseffekter ved IT kan derfor ikke afklares ud fra de samlede inve-
steringer i IT og andre investeringsgoder, men må i højere grad baseres på 
studier af, hvordan IT udnyttes i virksomhederne til at reducere omkostnin-
ger, omlægge produktionsgange, ændre relationer til kunder og leverandører 
samt fremstille nye produkter. 
   
Detaljerede studier af IT-anvendelse 
Brancher, som bruger IT særligt intensivt, står for en stor del af fremgangen i 
produktivitetsvæksten i USA i slutningen af 1990’erne, jf. boks 6.3. De IT-
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intensive brancher har gennemsnitligt haft en produktivitetsacceleration gen-
nem 1990’erne, der er 1 pct.enhed større end de øvrige branchers. 
 
Boks 6.3. IT-intensive brancher og produktivitetsvækst. 
Baseret på en række statistiske tests konkluderer Kevin J. Stiroh, Information Technology 
and the U.S. Productivity revival: What do the Industry Data Say, 2001, at en stor del af 
den højere amerikanske produktivitetsvækst gennem 1990’erne kan tilskrives IT-
anvendelse. I perioden 1995-99 bidrager de brancher, der investerer mere i IT end medi-
anen, med 1,8 pct.enheder af den aggregerede vækst i arbejdsproduktivitet, hvilket er væ-
sentlig mere end de brancher, der i mindre udstrækning anvender IT. Forskellen er øget 
markant gennem 1990’erne, jf. tabel a. 

 
Tabel a. Dekomponering af væksten i arbejdskraftproduktivitet, USA. 
 1987-95 1995-99  
 Andel af 

værditil-
vækst 

Vækst Andel af 
værditil-

vækst 

Vækst Ændring 
Pct.-

enheder 
 ------------ Pct. ------------  
Alle brancher .............................  100 1,5 100 2,7 1,2 
- heraf 2 IT-producerende ........  4 0,4 4 0,7 0,3 
- heraf 26 med stor IT anvendelse 65 0,7 66 1,9 1,2 
- heraf 33 øvrige .......................  31 0,4 30 0,1 -0,3 

For Danmark kan der konstateres en svag tendens til højere produktivitetsvækst i de 
brancher, som i særlig grad har øget anvendelsen af IT gennem 1990’erne, jf. figur a. 
Udviklingen er særlig markant i den finansielle sektor samt inden for post og telekom-
munikation, hvor åbningen for konkurrence givetvis har været en væsentlig drivkraft bag 
de øgede teknologiinvesteringer. I den anden ende af spektret ligger hotel og restauration 
samt bygge- og anlæg. Industribrancherne ligger relativt spredt.  

Figur a. IT-investeringer og produktivitet for danske brancher. 
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Anm.: Figuren viser ændringen i IT-
investeringerne som andel af brut-
toværditilvæksten i løbende priser i 
de enkelte brancher fra 1993-94 til 
1996-97 sammenholdt med æn-
dringen i vækstraten for netto-
værditilvækst pr. beskæftiget fra 
1989-95 til 1996-99. 

Kilde: Danmarks Statistik samt egne be-
regninger. 

 
Problemet med studier af forskelle mellem brancher er, at produktivi-

tetsmålene i en række af de specielt IT-intensive brancher er særligt dårlige.  
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Boks 6.4. Samspil mellem IT og organisation. 
Baseret på data for amerikanske virksomheder konkluderer Black og Lynch, What’s 
Driving the New Economy: The Benefits of Workplace Innovation, 2000, at anvendelse af 
computere bredt i hele organisationen har en klar positiv effekt på produktiviteten i 
virksomhederne.  

At virksomhedernes investeringer i IT faktisk har givet et afkast i form af højere pro-
duktivitet, bekræftes af Bresnahan, Brynjolfsson og Hitt, Information Technology, Work-
place Organization, and the Demand for Skilled Labor, 2000. Det centrale resultat er 
imidlertid, at der er komplementaritet mellem IT, omorganisering og medarbejdernes 
kompetenceniveau.  

Afkastet af en given IT-investering forøges således, hvis den understøttes af organisati-
onsændringer, der giver medarbejderne større ansvar og herunder fremmer samarbejdet 
mellem medarbejdere, jf. figur a. Produktivitetseffekten af det positive samspil mellem 
IT og ændrede organisationsformer kan i nogle situationer være lige så stor som den 
isolerede effekt af IT-investeringen. 

Figur a. Bidrag til højere produktivitet. 
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Figuren illustrerer forskellen i produktivi-
tet mellem virksomheder, der ligger på 
gennemsnittet, og de virksomheder, der 
ligger blandt de øverste 15 pct. for tre mål 
for IT-indsats, Det første mål vedrører 
omfanget af IT-anvendelse. Det andet mål 
angiver arbejdsgivernes vurdering af krav 
til medarbejdernes kompetencer. Det 
tredje mål angiver, i hvilken udstrækning 
virksomheden bygger på selvstyrende te-
ams, og i hvilket omfang medarbejderne 
selv kan tilrettelægge arbejdet og styre ar-
bejdstempoet. 

Størrelsesordenen af de estimerede effekter skal tages med et forbehold, eftersom for-
hold vedrørende kompetencekrav og organisation er svære at måle. Stikprøven består af 
300 større amerikanske virksomheder fulgt over perioden 1987-94. 

 
Undersøgelser af IT-investeringer på virksomhedsniveau bekræfter imid-

lertid, at der er gunstige effekter af IT-anvendelse, jf. boks 6.4. Studier viser, 
at: 

 
• IT-anvendelse har givet positive effekter på produktiviteten. 
• Stigningen i produktivitet har mere end kompenseret for de øgede udgif-

ter til forrentning og afskrivning af IT-udstyr. 
• Gevinsterne er størst, hvis der samtidig sker en ændring af organisation og 

arbejdstilrettelæggelse. 
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Internettets potentiale som værdiskaber 
Ved brug af Internettet kan salg, distribution og markedsføring i mange til-
fælde foretages billigere end ved traditionelle forretningsmetoder. En under-
søgelse fra en amerikansk investeringsbank antyder, at gevinsterne kan være 
ganske betydelige, ofte over 10 pct., jf. tabel 6.5.  
 
Tabel 6.5. Skøn for potentiel besparelse ved B2B internethandel.1) 
Branche Forventet potentiel besparelse 
 --- Pct. --- 
Elektroniske komponenter ........................................... 29-39 
Metalindustri ............................................................... 22 
Skovproduktion ........................................................... 15-25 
Fragt ............................................................................ 15-20 
Medicin, biologi og psykologi ...................................... 12-19 
Databehandling ........................................................... 11-20 
Medie og reklame......................................................... 10-15 
Flyvemaskiner .............................................................. 11 
PStål ............................................................................ 11 
Papir ............................................................................ 10 
Kemisk industri............................................................ 10 
Kommunikation .......................................................... 5-15 
Olie og gas ................................................................... 5-15 
Sundhedsvæsen ............................................................ 5 
Næring og nydelse........................................................ 3-5 
Kul............................................................................... 2 

 

1) B2B – business to business – angiver salg mellem virksomheder. 
Kilde: Goldman Sachs Investment Research. 
 

Internettet kan herudover fremme velstand ved at skabe øget gennemsig-
tighed om priser og dermed fremme konkurrencen. Konkurrencen vil i sær-
lig grad blive skærpet på de markeder, hvor informationsbarrierer hidtil har 
bidraget til ineffektivitet, og som de nye teknologier kan medvirke til at løse, 
jf. boks 6.5. Det medfører et skærpet konkurrencepres for virksomheder, der 
hidtil har levet af, at markedet ikke har fungeret effektivt. Det vil specielt 
dreje sig om virksomheder, der producerer standardvarer, og som ikke kan 
afskærme sig fra konkurrencen ved for eksempel at have patenter eller videns-
forspring, som er svære at kopiere.  
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Boks 6.5. Internettet fremmer vækst af de effektive virksomheder. 
Et studie af det amerikanske forsikringsmarked –  Does the internet make markets more 
competitive? -Evidence from the life insurance Industry, Jeffrey Brown og Austan Gools-
bee, NBER Working paper 7996, november 2000 – viser, at efter introduktionen af 
hjemmesider, der sammenlignede priser på forsikringsprodukter, faldt priserne på for-
sikringer specielt meget for de forsikringstyper, som blev sammenlignet på hjemmesi-
derne, og specielt for de kundegrupper, som brugte Internettet meget. 
 
En sådan effekt kan være særdeles fremmende for produktiviteten. En række studier 
viser, at en betydelig del af fremgangen i produktiviteten kommer fra, at nye effektive 
virksomheder kommer ind på markedet, at de bedste virksomheder vinder markeds-
andele, og de ikke konkurrencedygtige virksomheder må gå ud. En væsentlig del af 
den historiske vækst i produktiviteten er således blevet udløst af konkurrencen mel-
lem virksomheder. Disse tre effekter har i industribrancher i en række europæiske 
lande hver især bidraget positivt til produktivitetsudviklingen og tilsammen bidraget 
med en årlig produktivitetsvækst på ca. 1 pct., uanset om der måles på arbejdspro-
duktivitet eller totalfaktorproduktivitet i perioden 1990-95, jf. tabel a. 
  
Tabel a. Elementer i produktivitetsvæksten i industribrancher, 1990-95. 
 Generel     

produktivi-
tetsvækst 

Omalloke-
ring mel-

lem etable-
rede virk-
somheder 

Etablering 
af nye virk-
somheder 

Lukning af 
virksom-

heder 

Samlet 
produktivi-
tetsvækst i 
stikprøven 

 ------------------------Bidrag i pct.enheder------------- ---Pct.--- 
Arbejdskraft ....  1,9 0,2  0,2 0,6  2,8 
Totalfaktor......  0,2  0,4  0,6 0,1 1,3 

Anm.: Tabellen viser gennemsnittet af resultater for Finland, Frankrig, Italien, Hol-
land og England. 

Kilde:  OECD samt egne beregninger. 
 
Betydningen af IT for stabilisering af samfundsøkonomien 
Udsvingene i vækstrater og inflation er reduceret mærkbart siden 1970. Den 
gennemsnitlige årlige ændring i væksten er således faldet fra 2-2½ 
pct.enheder i perioden 1970-82 til ½-1 pct.enheder i perioden 1995-2000 i 
Danmark, EU og USA, jf. figur 6.9a. Tilsvarende er de gennemsnitlige årlige 
udsving i inflationen faldet fra 1,2-1,5 pct.enheder til 0,2-0,4 pct.enheder, jf. 
figur 6.9b.  

Den mere stabile samfundsøkonomi skyldes først og fremmest, at den 
økonomiske politik i næsten alle OECD-lande igennem de sidste tre årtier er 
lagt om med henblik på sikring af stabil og lav inflation samt omtrentlig lige-
vægt på de offentlige finanser. Ønsket om samfundsøkonomisk stabilitet er 
baggrunden for, at nationalbankerne i stort set alle OECD-landene er gjort 
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uafhængige med den opgave at styre pengepolitikken, så inflationen vedbli-
vende er lav og konjunktursvingene dermed dæmpes.  
 
Figur 6.9a. Udsving i produktion i Dan-
mark, EU og USA. 

Figur 6.9b. Udsving i inflation i Dan-
mark, EU og USA. 
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Anm.: År-til-år ændringer i henholdsvis realvækst og prisvækst i BNP. For inflationen  
            er der tale om udsving fra en trend. 
Kilde:  OECD, Economic Outlook, 2000, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Potentielle effekter på samfundsøkonomiens stabilitet fra den øgede an-
vendelse af IT trækker i forskellige retninger.  

Større information og gennemsigtighed på baggrund af blandt andet In-
ternettet kan bevirke, at forbrugerne hurtigere skifter væk fra producenter, 
der må øge priserne på grund af flaskehalse. Herved kan efterspørgslen skifte 
fra indenlandske producenter med kapacitetspres til udenlandske producen-
ter med ledig kapacitet. Det stabiliserer samfundsøkonomien. 

I modsat retning trækker et skift i virksomhedernes omkostninger mod en 
større betydning af faste omkostninger i form af et stort kapitalapparat. For 
de faste omkostninger kan forholdsvis små skift i efterspørgselen efter virk-
somhedernes produkter have stor betydning for investeringerne, der udgør 
ændringerne i kapitalapparatet. Det er den grundlæggende årsag til, at er-
hvervsinvesteringerne typisk svinger kraftigere end andre dele af den økono-
miske aktivitet. 

Samtidig er der betydelig usikkerhed om langsigtsvirkningerne på virk-
somhedernes indtjening af IT, hvilket afspejler sig i store udsving på aktie-
markederne. Ændringerne på aktiemarkederne kan have betydning både for 
virksomhedernes investeringer og for det private forbrug. Store udsving i ak-
tiekurserne kan dog være af mere midlertidig end permanent karakter. 

På virksomhedsniveau kan øget bidrag til stabilitet givetvis findes i bedre 
muligheder for ”just-in-time” lager- og ordrestyring, der både bidrager til at 
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reducere lagrenes absolutte niveau samt udsving i lagrene ved stød til efter-
spørgslen, jf. boks 6.6. 
 
Boks 6.6. IT og lagerinvesteringer. 
En amerikansk undersøgelse – jf. kilde til figur a – finder, at mindre volatile lagre har 
været kraftigt medvirkende til mere stabile vækstforløb i USA i de seneste 15 år. Udsvin-
gene i lagerinvesteringernes bidrag til den samlede BNP-vækst er – sammen med ud-
svingene i vækstbidraget fra det private forbrug – faldet mere markant end andre BNP-
komponenter fra perioden 1959-83 til perioden 1984-98. Standardafvigelsen af årsom-
regnede kvartalsvise vækstbidrag fra lagerinvesteringer er således faldet 1,2 pct.enheder 
fra den første til den anden periode.  

I virksomheder i fremstillingssektoren i USA er tidsrummet fra afgivelsen af ordrer til 
anvendelse af produktionsmidlerne faldet fra gennemsnitligt 72 dage i perioden 1961-83 
til gennemsnitligt knap 49 dage i perioden 1984-98, jf. figur a. Det bidrager til et lavere 
lagerniveau og bevirker, at virksomhederne kan reagere hurtigere på eventuelle stød til 
efterspørgslen, uden at det forårsager voldsomme fluktuationer i lagrenes størrelse. 

En empirisk undersøgelse foretaget af McCarthy og Zakrajsek 2000 Micreconomic Inven-
tory Adjustment: Evidence from U.S. Firm-level data finder, at hastigheden for tilpasnin-
gen af lagrene er højere for virksomheder i fremstillingssektoren i USA i 1990’erne end i 
1980’erne. Forbedret lagerkontrol har endvidere sænket virksomhedernes optimale la-
gerstørrelse.  

I Danmark er industriens lagerbeholdninger målt i forhold til produktionen ligeledes 
faldet, jf. figur b.  

Figur a. Tidspunkt for ordreafgivelse i 
forhold til tidspunkt for anvendelse af 
produktionsmaterialer i USA, 1961-98. 

Figur b. Industriens lagerbeholdning i 
forhold til omsætning i Danmark, 1987-
2000. 
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Kilde: McConnell, Mosser and Quiroz, A decomposition of the increased stability of 
GDP Growth, 1999, Federal Reserve Bank of New York, Current Issues in Eco-
nomics and Finance No. 13, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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På arbejdsmarkedet er bidraget til økonomisk stabilitet fra effekten af øget 
anvendelse af IT forholdsvis uklar. Der er således i højere grad tale om effek-
ter på ledigheden strukturelt end bidrag til hurtigere eller langsommere til-
pasning til ligevægt. 

En tendens til hyppigere omorganisering kan øge kortsigtsledigheden i 
økonomien. En større utryghed i ansættelsen som følge af hurtigt omskifteli-
ge markeder kan modsat trække i retning af løntilbageholdenhed. 
 Søgeledigheden kan reduceres, hvis jobmarkedet – på linie med andre 
markeder – effektiviseres af IT blandt andet på baggrund af jobdatabaser. Et 
bedre fungerende jobmarked vil ikke bare betyde, at stillinger besættes hurti-
gere, men også at match’ene bliver bedre, den enkeltes ressourcer udnyttes 
bedre. 

Udbredelsen af IT kan således have medvirket til faldet i den strukturelle 
ledighed i USA fra 1990 til 2000, jf. tabel 6.6. I den samme periode har fal-
det i den strukturelle ledighed i EU og Danmark, hvor udbredelsen af IT til-
syneladende er mindre, dog været noget større. Faldet i Danmark og EU er 
omvendt sket fra et højere niveau. 

 
Tabel 6.6. Den strukturelle ledighed i Danmark, EU og USA, 1990-2002. 
 1990 1993 1996 1999 2002 
 --------------- Pct. af arbejdsstyrken ----------- 
Danmark................................... 9,7 10,8 9,1 6,3 5,5 
EU ............................................ 9,0  9,1 9,1 8,8 8,2 
USA .......................................... 5,4  5,3 5,4 5,2 5,0 

 

Kilde: OECD, Fiscal positions and business cycles, 2000 og egne beregninger. 
 
Der er sammenfattende ikke tegn på, at IT skulle føre til mindre behov 

for en politik, der udjævner udsving i produktion og beskæftigelse. 
De gunstige samfundsøkonomiske virkninger af IT knytter sig derfor 

først og fremmest til bidragene til større produktivitet og velstand og måske 
et beskedent positivt bidrag til at øge arbejdsmarkedets kapacitetsgrænse, dvs. 
hvor langt ledigheden kan bringes ned med en holdbart lav og stabil inflati-
on. 

Selv om der formentlig er ganske store positive langsigtsvirkninger på 
produktiviteten af IT-anvendelse, vil det ikke nødvendigvis vise sig i form af 
højere produktivitetsstigninger på langt sigt. Produktivitetsstigningerne har i 
de seneste tre årtier ligget omkring 2 pct. årligt i den private sektor. En 
uændret tendens i produktivitetsstigningerne på sigt kan skyldes, at de gun-
stige virkninger af andre teknologiske fremskridt, der historisk har medvirket 
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til øget produktivitet, kan være aftaget. I så fald ville der være sket en afmat-
ning af den underliggende vækst i fravær af IT-anvendelsen. 
 
Afledte effekter af IT på de offentlige finanser 

Der er potentielt set små og modsatrettede effekter på de offentlige finan-
ser af øget IT-anvendelse. En øget udbredelse af internet-handel kan skabe en 
vis udhuling af skattebasen, om end effekten må vurderes at være meget be-
grænset, jf. boks 6.7. Omvendt vil et eventuelt bidrag til lavere strukturel le-
dighed trække mod en forbedring af de offentlige finanser. I begge tilfælde 
må bidragene vurderes at være meget små sammenlignet med andre forhold, 
der påvirker de offentlige finanser.  

Derimod vil eventuelle ændringer i produktivitetsstigningerne i den pri-
vate sektor ikke have effekt på de offentlige finanser i lande som Danmark, 
hvor udgifter til indkomstoverførsler (via satsreguleringen) og offentlige løn-
udgifter (via overenskomsterne) følger udviklingen i de private lønninger og 
dermed BNP. Målt i forhold til den samlede samfundsproduktion er de of-
fentlige udgifter således nogenlunde upåvirket af større eller mindre vækst i 
produktiviteten i den private sektor, jf. kapitel 7.  

Omvendt kan IT bidrage til en større effektivitet i den offentlige admini-
stration i form af bedre kommunikation med brugerne af offentlige ydelser 
og bedre arbejdstilrettelæggelse, der kan prioriteres til større værdi for bru-
gerne eller i nogle tilfælde et mindre ressourceforbrug. 
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Boks 6.7. Potentielt tab af skatteprovenu fra øget internethandel. 
Mens det største økonomiske potentiale ved elektronisk handel knytter sig til virk-
somhedernes indbyrdes handel, er det kun forbrugernes direkte køb fra udenlandske 
virksomheder, der kan indebære et tab af skatteprovenu. Momsregistrerede virksom-
heder vil således ikke opnå nogen skattemæssig fordel ved at forsøge at købe varer og 
tjenester uden moms over Internettet. De vil alligevel kunne få afløftet købemoms i 
deres momsafregning, og der vil opstå problemer med fradrag for omkostninger i skat-
teregnskabet, såfremt en virksomhed ikke angiver sit køb i momsregnskabet. 

I praksis vil et potentielt tab af skatteprovenu relatere sig til tjenesteydelser, som leve-
res elektronisk fra USA eller EU-lande, der har en lavere momssats end Danmark. For 
varer, der bestilles via Internettet fra en udenlandsk virksomhed og leveres til en dansk 
forbruger, skal der således som hovedregel betales moms i Danmark. Digitalisérbare 
produkter (software, musik, TV og anden underholdning) udgør imidlertid kun et par 
procent af privatforbruget, jf. tabel a. Selv i et vidtgående scenario, hvor hovedparten 
af befolkningen får adgang til højhastighedsforbindelser, hvor digitale signaturer og 
on-line betaling vinder bred accept, og musik, film, TV og anden underholdning ty-
pisk købes direkte fra udlandet via Internettet, vil det potentielle tab af skatteprovenu 
derfor være forholdsvist beskedent. Traditionel grænsehandel og forbrug udlandet har 
væsentlig større betydning for provenuet af moms og punktafgifter, da det udgør en 
væsentlig større andel af privatforbruget, jf. tabel a. 

Tabel a. Sammensætning af privatforbruget, 1999.  
 Samlet 

forbrug
Kan leveres  
elektronisk 

Kan købes eller 
leveres fra udlan-

det 
 Mia.kr. Andel Mia.kr. Andel Mia.kr. 
Fødevarer 66,3   1/10 6,6 
Drikkevarer og tobak, beklædning 
og fodtøj, flydende brændsel, bo-
ligudstyr, medicin og briller...........  

 
 

117,8 
  

 
 

¼ 

 
 

29,5 
Anskaffelse af køretøjer .................  32,5   ½ 16,2 
Telefon, telefax, porto m.v. ..........  11,4 1/10 1,1   
Fritidsudstyr, underhold. og rejser... 62,8   ½ 31,4 
Heraf CD’ere, videobånd m.v. .......  2,2 1/1 2,2   
    -    forlystelser, TV-licens m.v.  18,8 1/4 4,7   
    -    bøger, aviser, blade ..............  9,0 1/2 4,5   
Undervisning ...............................  4,5 1/2 2,2   
Forsikring ....................................  14,9 ?  ?  
Finansielle tjenesteydelser .............  10,1 ?  ?  
Varer og tjenester, der må købes 
lokalt, herunder boligbenyttelse.....  

 
289,5 

    

Samlet ...........................................  609,7  14,7  83,7 
Andel af privatforbrug i alt, pct. ....    2,4  13,7 
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6.4.6.4.6.4.6.4.    IT og strukturpolitikkenIT og strukturpolitikkenIT og strukturpolitikkenIT og strukturpolitikken 
Det er vigtigt, at strukturpolitikken over et bredt felt understøtter mulighe-
derne for at opnå den størst mulige gevinst ved anvendelsen af IT i virksom-
heder, husholdninger og offentlige institutioner, og at gevinsten spredes ud 
på tværs af befolkningsgrupper og regioner. Udfordringerne knytter sig for 
strukturpolitikken især til konkurrenceforhold, forskning og udvikling 
(F&U), uddannelserne og de finansielle markeders effektivitet. 
 
Markedsforhold, konkurrencepolitik og regulering 
Den større gennemsigtighed i prisdannelsen på markederne – f.eks. gennem 
internethandel – betyder et skærpet konkurrencepres for virksomheder, der 
hidtil har tjent på, at markedet ikke har fungeret effektivt, jf. afsnit 6.3.  

I de brancher, hvor anvendelsen af de nye teknologier i sammenhæng 
med mere åbne grænser umiddelbart vil skærpe konkurrencen, er den kon-
kurrencepolitiske udfordring at sikre, at virksomhederne ikke omgår denne 
udvikling ved gennem sammenlægninger at begrænse konkurrencen, men 
tvinges til at finde andre metoder som differentiering eller innovation til at 
skille sig ud fra konkurrenterne. Dette kan kræve yderligere internationalt 
samarbejde mellem konkurrencemyndigheder, idet en meget stor del af virk-
somhedskøb på tværs af landene i disse år netop er rettet mod servicevirk-
somheder i hidtil forholdsvist nationalt beskyttede markeder.  

En del af forudsætningen for, at den private sektor hurtigt kommer til at 
udnytte potentialet i de nye teknologier, er, at markedskræfterne og konkur-
rencen kan presse virksomhederne til omstilling og effektivisering. 

Dele af den offentlige regulering af markedsvilkårene kan have som effekt, 
at den modvirker det pres, som markedskræfterne lægger på virksomhederne. 
Smidig offentlig regulering, der ikke stiller for store krav om tilladelser eller 
pålægger nye virksomheder store administrative byrder, kan bidrage til, at 
der løbende etableres flere nye virksomheder 

Danmark har i international sammenhæng en forholdsvis markedsvenlig 
regulering2, dog med en tydelig tendens til, at de engelsktalende lande, Stor-
britannien, USA, Australien og Irland har en mindre markedsrestriktiv regu-
lering, jf. figur 6.10. 

 

                                                    
2 OECD konkluderer således i Review of Regulatory Reform in Denmark, 2000, at der er 
sket vigtige fremskridt på mange områder, men at der inden for visse serviceerhverv vil 
være store gevinster at hente ved et øget konkurrencepres. 
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Figur 6.10a. Indikator for regulering af 
produktmarkeder. 

Figur 6.10b. Delindikator for barrierer for 
iværksættere. 
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Anm.: En lav indikatorværdi angiver markedsvenlig regulering. I en sammenlignende 
undersøgelse fandt OECD en positiv sammenhæng mellem antallet af nystartede 
virksomheder og lav værdi af indikatoren for barrierer for iværksættere. 

Kilde:  Nicoletta, Scarpetta & Boyland, Summary indicators of product market regulation, 
2000, OECD, ECO/WP no. 226. 

 
I de senere år er der sket en stramning af både konkurrenceloven og mar-

kedsføringsloven for at sikre en styrket konkurrence og bedre information til 
forbrugerne. Samtidig har telesektoren gennemgået en vidtgående liberalise-
ring, og energisektoren er midt i en liberaliseringsproces. På trafikområdet er 
bustrafikken blevet kraftigt konkurrenceudsat, og jernbanetrafikken er på vej 
til at blive det om end i beskedent omfang. 

Der er dog også områder, hvor der omvendt er fare for, at konkurrence-
presset bliver mindre på grund af de nye teknologier. Et eksempel er virk-
somhedernes mulighed for at sprede virksomhedsspecifik viden hurtigt over 
større afstande og herved opnå større markedsandele. En øget forskydning af 
omkostningerne fra variable til faste omkostninger i anvendelsen af IT bety-
der endvidere, at der for flere nye markedstyper er udprægede stordriftsforde-
le, som vil betyde færre producenter og mindre konkurrencepres. 

Ligesom stordriftsfordele i produktionen kan begrænse konkurrencen, 
kan netværkseffekter i efterspørgslen have en lignende effekt. Netværkseffek-
ter refererer til, at en enkelt forbrugers nytte af en vare vokser jo flere andre 
forbrugere, der bruger den samme vare. Det klassiske eksempel er telefonen. 
Jo flere der har en telefon, jo flere kan den enkelte ringe til, og jo mere vær-
difuld bliver telefonen for hver enkelt bruger. En del brancher er præget af 
sådanne netværkseffekter, hvilket også kan hæmme konkurrencen. Det bety-
der, at konkurrencepolitikken i brancher, hvor der enten er store netværks-
fordele eller stordriftsfordele, i mindre grad skal fokusere på markedsandele. 
Til gengæld skal det sikres, at virksomhederne på disse markeder ikke kan 
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misbruge deres stilling på andre markeder, og det skal overvåges, at der er fri 
adgang til markedet. 

Udfordringen for konkurrencepolitikken er at finde den rette balance 
mellem at tillade, at virksomheder høster gevinsterne ved netværkseffekterne, 
og samtidig forhindre, at forbrugerne lider under monopoldannelser. Det er 
således et gode for samfundet, at stort set alle bruger kompatible operativsy-
stemer, så alle computere kan ”tale sammen” og bruge det samme software, 
men det er vigtigt at forhindre, at for eksempel Microsoft får mulighed for at 
bruge sit ejerskab af Windows til at skævvride konkurrencen på markedet for 
udvikling af Windowsbaseret software. 

En anden konkurrencepolitisk udfordring knytter sig til større fokusering 
på kerneområder og øget anvendelse af udlicitering af ikke-kerneområder i 
virksomhederne. Det giver mulighed for lavere omkostninger og mere fokus 
på innovation, men integrationen af andre virksomheder i lager- og produk-
tionsprocesser rejser konkurrencepolitiske spørgsmål om eksklusive aftaler 
med leverandører. 

Endeligt rejser spørgsmålet om offentlig regulering sig i relation til IT’s 
muligheder for at opnå bedre informationer om den enkelte kunde og der-
med tilpasse prisen individuelt. Disse skræddersyede tilbud betyder i realite-
ten, at to identiske produkter kan sælges til forskellige priser alt efter kun-
dens betalingsvillighed. Herved kan virksomheden opnå højere indtjening på 
bekostning af forbrugerne. Samtidig er der dog mulighed for, at virksomhe-
den afsætter flere enheder ved en sådan differentieret prisfastsættelse end ved 
alternativet med en fast enhedspris.  

Overordnet set er der ikke nogen entydig tendens mod mere eller mindre 
konkurrence i de senere år. Virksomhedernes indtjening set i forhold til den 
samlede produktion – målt ved bruttorestindkomstens andel af bruttoværdi-
tilvæksten – udviser således ikke den samme tendens gennem 1980’erne og 
1990’erne i forskellige lande, jf. figur 6.11a. Hvis indtjeningen er blevet på-
virket af, at IT har skabt et hårdere konkurrencepres, er det i givet fald blevet 
opvejet af andre forhold. 

Derimod har der været en svag tendens til øget koncentration på det dan-
ske marked, jf. figur 6.11b.  
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Figur 6.11a. Udviklingen i bruttorestind-
komstandel i udvalgte lande.  

Figur 6.11b. Koncentrationsindeks på det 
danske marked. 
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Kilde: OECD. 
 

Kilde: Konkurrencestyrelsen. 
 
Forskning og udvikling (F&U) 
Der har i de sidste to årtier været en stadigt stigende privat forsknings- og 
udviklingsindsats, jf. figur 6.12a. Det skyldes formentlig, at virksomhederne i 
stigende omfang baserer deres indtjening på, at de sammenlignet med kon-
kurrenterne har et vidensforspring i forhold til kunder, leverandører, 
produktionsprocesser m.v. 
 Forskningsindsatsen varierer meget imellem brancherne, og der er et vist 
sammenfald mellem høj forskningsintensitet og høj indtjening, jf. figur 
6.12b. 
 
Figur 6.12a. Privat finansieret forskning 
og udvikling. 

Figur 6.12b.  Gennemsnitligt overskud og 
F&U-intensitet i forskellige brancher 
1989-97. 
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Kilde: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2000, Danmarks Statistik og 
egne beregninger. 
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Generelt er private forsknings- og udviklingsaktiviteter kendetegnet ved, 
at der er positive eksternaliteter. Disse er, at F&U indsatsen kommer mange 
flere til gode end blot den virksomhed, der finansierer aktiviteterne. Det 
skyldes ikke mindst, at blandt andet konkurrenter kan udnytte den opbyg-
gede viden enten ved at ”kigge opfinderen over skulderen” eller ved at over-
tage de medarbejdere, som har opnået særlig værdifuld viden. Udnyttelsen af 
disse eksternaliteter er i princippet godt for samfundet, fordi værdien af 
forskningsresultater og opfindelser dermed udnyttes hurtigere og bedre, men 
naturligvis ikke for opfinderen, fordi det bliver sværere at opnå et afkast af 
opfindelsen. I værste fald kan det lede til, at det privatøkonomisk slet ikke 
kan betale sig at forske, hvorfor finansieringen af F&U ville bortfalde. Det er 
derfor vigtigt, at det offentlige sikrer et patentsystem, der på den ene side gi-
ver virksomhederne adgang til at beskytte den kommercielle værdi af deres 
opfindelser i en vis periode, men samtidig sikrer, at de ikke i al fremtid i kraft 
af patenterne kan opnå monopolstatus. 

Væksten i antallet af patenteringer tyder også på, at virksomhederne i hø-
jere grad bruger patenter til at opnå et stort privatøkonomisk afkast af deres 
forskningsresultater, jf. figur 6.13a og b. 
 
Figur 6.13a. Antal patentansøgninger ind-
givet i EU. 

Figur 6.13b. Antal patentansøgninger 
indgivet i USA. 

80
100
120
140
160
180
200
220

90 91 92 93 94 95 96

80
100
120
140
160
180
200
220

USA DK FIN NOR
I alt OECD SWE

Ansøgninger 1990=100 Ansøgninger 1990=100

 

60
100
140
180
220
260
300
340

90 95 96 97 98 99

60
100
140
180
220
260
300
340

USA DK FIN NOR
EU I alt SWE

Indeks 1990=100 Indeks 1990=100

 
 

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2000. 
 

Uanset adgangen til patentering vil der stadig være positive eksternalite-
ter, som betyder, at der vil være tilfælde, hvor private virksomheder ikke vil 
gennemføre samfundsøkonomisk rentabel forskning, enten fordi det 
privatøkonomiske afkast er for lille, eller fordi risici for den enkelte 
virksomhed er meget store og kommercialiseringsværdien blandt andet 
derfor meget usikker.  
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Det er begrundelsen for den store offentlige F&U indsats især med hen-
syn til offentlige forskningsinstitutioner og uddannelse af forskere, men også 
ved offentlig medvirken til at fremskaffe kapital til særligt risikobetonede ud-
viklingsprojekter i især mindre, private virksomheder med lang tidshorisont 
og et stort element af grundlæggende forskning.  

Danmark har et middelniveau, hvad angår antallet af forskere og antallet 
af patenteringer, jf. figur 6.14a og b. For hver 10.000 personer i arbejdsstyr-
ken har Danmark 61 forskere, hvilket er mindre end i de andre skandinavi-
ske lande, hvor Finland topper med over 94. Samtidig udtages i Danmark 
relativt færre patenter end i både Finland og Sverige.  
  
Figur 6.14a. Gennemsnitligt antal forske-
re pr. 10.000 i arbejdsstyrken 1997/98. 

Figur 6.14b. Patenter i USA og EU i for-
hold til befolkninger. 

Forskere Forskere

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

FI
N IS
L

JP
N

SW
E

N
O

R
U

SA D
K

FR
A

D
EU

C
H

E
IR

E
U

K
N

LD ES
P

IT
A

PR
T

G
RC

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

  

Patenter pr. mio. mennesker Patentansøgninger pr. mio. mennesker

0

50

100

150
200

250

300

350
U

SA JP
N

SW
E

FI
N

D
EU

C
A

N D
K

N
LD FR

A

U
K

N
O

R

IT
A

0

50

100

150

200

USA EU (h.akse)

 
 

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Outlook, 2000 og egne beregninger. 
 
En af de sektorer, der i høj grad anvender de nye IT-teknologier til at øge 

innovationshastigheden, er den bioteknologiske industri. Et godt eksempel er 
den netop overståede kortlægning af det menneskelige gen, som ikke kunne 
have været gennemført uden betydelig regnekraft fra moderne computere. I 
den forbindelse er det interessant, at danske patenter udtaget i USA i langt 
højere grad vedrører biotekindustrien frem for IT-sektoren. I alle de medtag-
ne lande er biotekindustriens andel af patenterne vokset, men denne udvik-
ling har været særlig tydelig for Danmark, hvor de i 1999 udgjorde knap 38 
pct. af alle udtagne danske patenter i USA jf. figur 6.15a og b. Det er usik-
kert, om dette på langt sigt vil være en fordel for Danmark. Som udgangs-
punkt er der imidlertid ingen grund til at tro, at en selektiv prioritering af 
den ene branche frem for den anden ville give et bedre resultat. 
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Figur 6.15a. IT-sektorens andel af ameri-
kanske patenter. 

Figur 6.15b. Biotek-sektorens andel af 
amerikanske patenter. 
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Kilde: OECD Science, Technology and Industry Outlook, 2000 samt egne beregnin-
ger. 

 
Selvom F&U har stigende betydning for virksomhedernes indtjeningsmu-

ligheder og også den samlede velstand, er det imidlertid ikke givet, at ekster-
naliteterne og dermed afkastet af det offentliges ressourceforbrug og støtte til 
F&U er vokset som følge af IT-anvendelsen. Der er forhold, der trækker i 
forskellig retning.  

På den ene side er den stigende F&U i virksomhederne, sammenholdt 
med højere indtjeningsmuligheder i brancher med en høj F&U, og den øge-
de anvendelse af patenter, tegn på et stigende afkast af privat F&U. Samti-
digt betyder informationsteknologien, at ny viden i form af forskningsresul-
tater kan spredes langt hurtigere på tværs af lande og til langt flere end ellers. 
Dermed stiger det globale afkast af patenterbare opfindelser, samtidig med at 
konkurrencen mellem opfindelser skærpes. Den anvendte forskning i både 
private virksomheder og offentlige institutioner kan således i stigende grad 
nyde godt af grundforskning, som er udført i andre lande. 

På den anden side er det en forudsætning for at kunne udnytte resultater-
ne af F&U udført af andre, at det sker med udgangspunkt i en betydelig 
egenproduktion af basal viden og forskning, ligesom grundforskning også er 
en forudsætning for uddannelser på et højt niveau. I de fleste tilfælde er over-
førsel af viden ikke en envejskommunikation, men en gensidig udveksling, 
hvor en betydelig egenproduktion er en forudsætning for at deltage i den in-
ternationale udveksling af viden.  

De samlede muligheder for forskning og udvikling i landet knytter sig 
først og fremmest til kvaliteten og omfanget af medarbejdere, der kan udføre 
denne forskning. Et højt niveau af F&U på de offentlige institutioner er der-
for også en afgørende forudsætning for kvaliteten af de forskningsbaserede 
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uddannelser og dermed mulighederne for på længere sigt at øge den samlede 
samfundsmæssige F&U.  

Det samlede omfang af den nationale F&U afhænger således primært af 
udbuddet af kvalificerede medarbejdere, og derfor er det ikke som udgangs-
punkt gunstigt alene at øge efterspørgselen efter F&U, selv hvis en stigning i 
den samlede F&U vurderes at være samfundsmæssigt fordelagtigt.  

For F&U på de offentlige institutioner vil en forøgelse af efterspørgslen 
som udgangspunkt indebære en fortrængning af mulighederne for privat 
F&U, med mindre der samtidigt er afledte langsigtede effekter i form flere 
forskere og højtuddannede. Fortrængningen er større, jo mere anvendelses-
orienteret forskningen er 3. 

I flere lande gives direkte støtte til privat F&U i form af skattefradrag, der 
overstiger virksomhedernes udgifter på området. De samfundsmæssige forde-
le ved forskning er imidlertid ikke i sig selv en begrundelse for denne form 
for støtte, idet de omfattende F&U-aktiviteter i den offentlige sektor allerede 
som udgangspunkt er begrundet med disse samfundsmæssige fordele. 

Ud over tabet af skatteindtægter i tilknytning til den F&U, der ville udfø-
res også uden støtte, og som skal finansieres ved højere skat på andre områ-
der, er der særlige problemer knyttet til en direkte støtte til F&U i private 
virksomheder. For det første vil en sådan støtte betyde, at virksomhederne 
systematisk vil flytte højt uddannede medarbejdere til F&U-aktiviteter fra 
andre områder af produktionen, selv om det baseret på ensartede vilkår ikke 
kan betale sig privatøkonomisk. For det andet får det dermed betydning, 
hvordan virksomhederne registrerer forskellige nærtbeslægtede aktiviteter, 
hvilket tilskynder en omklassificering af aktiviteter alene med henblik på at 
spare skat. 

Det indebærer samlet set, at den offentlige sektors rolle især er at sikre så-
vel et højt udbud af kvalificeret arbejdskraft, herunder uddannelse af forske-
re, som høj kvalitet i den offentlige forskning og et godt samspil mellem den 
offentlige og private F&U, jf. boks 6.8. 

 

                                                    
3 I et OECD-studie er beregnet, at en krone brugt på offentlige F&U i gennemsnit for-
trænger 44 øre fra privat F&U, jf. OECD, Science, Technology and Industry Outlook, 
2000. 
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Boks 6.8. Elementer i indsatsen for bedre innovation, kompetence og risi-
kovillig kapital. 
Den samlede indsats for at sikre et højt niveau for både innovationer, kompetencer og 
risikovillig kapital sker over en bred front på uddannelsesområdet, forskningsområdet 
og erhvervsområdet, jf. blandt andet regeringens erhvervsstrategi .dk21. Blandt de vig-
tigste initiativer kan nævnes : 
 
• Nedsættelse af en forskningskommission. 
• Ny patentlovgivning. 
• Principaftale på forskningsområdet med fokusering på rekruttering (blandt andet 

gennem midler til ph.d.-uddannelse), fornyelse (blandt andet via såkaldte større 
tværgående forskergrupper) og kontinuitet (blandt andet via såkaldt ’indlejring’ af 
programfinansieret forskning). 

• Etablering af regionale videns- og udviklingscentre, der skaber forbindelse mellem 
erhvervsskoler og offentlige teknologiske serviceinstitutter. 

• Etablering af tværgående forskergrupper på udvalgte fagområder. 
• Etablering af et center for anvendt IT og teknologisk fremsyn. 
• Erhvervsinnovatørordning rettet mod mindre og mellemstore virksomheder. 
• Styrkelse af innovationsmiljøer og iværksætterpakke II. 
• Ny lov om VækstFonden, der giver bedre muligheder for at investere i samspil med 

private venturefonde. 
• Ændring af regler for pensionskasser, der øger tilskyndelsen til at investere i mindre, 

innovative virksomheder. 
• Oprettelse to nye IT-højskoler, et virtuelt universitet, et nyt pædagogisk universitet 

og en fornyelse af DTU er på vej. 
• Dannelse af centre for videregående uddannelser, erhvervsakademier, etablering af 

et voksenuddannelsessystem og en VEU-reform. 
 

De danske udgifter til uddannelse ligger højt sammenlignet med næsten 
alle andre lande, jf. figur 6.16a. Niveauet for udgifterne er ikke i sig selv en 
målestok for kvaliteten, men også de basale læse- og regnefærdigheder ligger 
forholdsvis højt, jf. figur 6.16b. 

For grunduddannelserne er udgifterne i Danmark stort set fuldt ud finan-
sieret af det offentlige, hvilket forstærket af et højt niveau for uddannelses-
støtte sammenlignet med alle andre lande, samlet set medfører en høj til-
skyndelse til at opnå uddannelse og høj kompetence samtidigt med, at dette i 
omfattende grad reducerer risikoen for, at mulighederne for at deltage be-
grænses af den økonomiske baggrund.  

Det samlede danske skatte- og udgiftssystem er et af de mest omfordelen-
de i OECD-området, jf. kapitel 4, hvilket teoretisk set trækker i modsat ret-
ning på tilskyndelsen til at opnå højere indkomst gennem uddannelse. Sam-
tidig rummer omfordelingen en principiel risiko for, at højt uddannede fra 
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Danmark vælger at arbejde i andre lande, hvor fordelen ved en høj indkomst 
er større. Der er imidlertid få tegn på sådanne effekter indtil nu, jf. kapitel 4. 
 
Figur 6.16a. Udgifter til uddannelse in-
klusiv uddannelsesstøtte, 1997.  

Firgur 6.16b. Andel af befolkningen som 
har gode læsefærdigheder og matematiske 
færdigheder 16-65 årige. 
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Anm.: Andet består af uddannelser, der ikke er videregående. 
Kilde: I figur a:. OECD Education at a Glance, 2000. I figur b: International Adult Lit-

eracy Survey og SIALS. 
 

Det stagnerende optag på de tekniske og naturvidenskabelige uddannel-
ser, som også i fremtiden må forventes at være meget vigtige kompetencer for 
en konkurrencedygtig arbejdsstyrke, har ikke trukket i gavnlig retning i 
1990’erne, jf. figur 6.17a.  

 
Figur 6.17a. Udvikling i antal elever på de 
længere videregående uddannelser. 

Figur 6.17b. Fordeling af forskningsbevil-
linger til almen forskning. 
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Anm.: Jordbrug er i figur a. inkl. levnedsmiddeluddannelser. Naturvidenskab er i figur 
b. inkl. ”rumforskning”. Sundhed er ”lægevidenskab” og ”sygdomsbekæmpelse 
og -forebyggelse” . 

Kilde: Danmarks statistik og  Analyseinstitut for Forskning. 
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Der har været en stort set uændret bestand af studerende på de tekniske 
og naturvidenskabelige uddannelser betragtet under ét, selvom den samlede 
bestand af studerende på længerevarende uddannelser er vokset med knap 19 
pct. siden 1990. Tilsvarende er væksten i ressourcerne, der er til rådighed til 
universitetsbaseret forskning, ikke direkte kommet det tekniske og naturvi-
denskabelige område til gode, jf. figur 6.17b. 
 
Finansielle markeder har en nøglerolle 
En række innovationer er blevet og vil blive foretaget af personer og virk-
somheder uden betydelige selvstændige finansieringsressourcer. En række 
undersøgelser peger således på det vigtige i, at udefrakommende kapital er 
tilgængelig, og at investorerne har tillid til, at investerede midler bliver 
forvaltet bedst muligt. Det betyder blandt andet, at investorerne nyder en vis 
grad af beskyttelse i tilfælde af misbrug eller dårlig forvaltning i virksomhe-
derne. Det bidrager til et højere forskningsniveau, øget patentering, større 
tilgang af venture kapital og tilsyneladende også højere produktivitet, jf. boks 
6.9.  

 
Boks 6.9. Sammenhæng mellem finansielle rammevilkår og innovation. 
OECD har analyseret sammenhængen på tværs af lande mellem de finansielle rammevilkår og 
forskellige indikatorer for landenes evne til af forske og udvikle. Undersøgelserne viser, at der er 
en positiv og signifikant korrelation mellem forskellige indikatorer for et lands evne til innovati-
on, og de finansielle rammevilkår, jf. tabel a. Sammenhængen er stærkest, når der kigges på den 
del af indikatoren, som måler, i hvor høj grad investorer kan have tillid til landets retssystem i 
bred forstand (retshåndhævelse), og hvor informative regnskabsstandarder er (gennemsigtighed). 

Tabel a. Sammenhængen mellem finansielle rammevilkår og indikatorer for innovation.1) 
Korrelationskoefficient Indikatorer for fi-

nansielle rammevil-
kår 

Delindikator for gen-
nemsigtighed og rets-

håndhævelse 
F&U udgifter i pct. af BNP (gnst. 1990-
97) ...........................................................  

 
0,56** 

 
0,65** 

Forskere pr. 1000 personer i arbejdsstyrken 
(gnst. 1990-97)2).......................................  

 
0,57** 

 
0,68** 

Indenlandske patentansøgninger pr. 10.000 
indbyggere (gnst. 1990-97)3).....................  

 
0,65** 

 
0,69** 

Patenter i USA pr. 100.000 indbyggere 
(gnst. 1990-97) ........................................  

 
0,57* 

 
0,62** 

 
Note: *) signifikant på 5 pct. -niveau. **) signifikant på 1 pct. –niveau. 
1) Analysen er baseret på data fra 21 lande. Indikatorerne for finansielle rammevilkår er ba-

seret på faktor analyser. 
2) Ekskl. Japan. 
3) Ekskl. Japan, Schweiz og USA. 
Kilde: OECD, Economic Outlook 2000. 
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Hvad angår gode rammevilkår for finansiering af risiko- og innova-
tionsprægede projekter ligger Danmark i den øvre ende. Selskabsskatten – 
både den formelle og effektive sats – ligger under en række andre europæiske 
lande, jf. figur 6.18b, og målt bredt på OECDs indikator for gode finansielle 
rammevilkår ligger Danmark højt, jf. figur 6.18a. Samtidig er der gennem-
ført en række initiativer i de sidste par år for at forbedre innovationsmiljøet i 
Danmark, herunder en meget betydelig del gennem lovgivning, mens egent-
lig offentlig støtte har antaget en mindre rolle.  
 
Figur 6.18a. OECD’s indikator for finan-
sielle rammevilkår. 

Figur 6.18b. Selskabsskattesats, 2001. 
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Anm.: En lav indikator værdi i figur a. viser dårlige finansielle rammevilkår.  
Kilde: OECD ECO/WKP (2001)6 og OECD. 
    
IT og den økonomiske fordeling 
Der er grund til at tro, at IT-teknologierne også kan påvirke de mekanismer, 
som bestemmer graden af indkomstulighed både internt i landene og mellem 
landene. IT-teknologiernes indflydelse kan både trække i retning af mere og 
mindre indkomstulighed, og det er vanskeligt på forhånd at afgøre, hvilke ef-
fekter der vil dominere. 

Den øgede anvendelse af IT rejser spørgsmålet om efterspørgslen efter  
vidensmedarbejdere og effekterne på lønspredning heraf. Via den nye tekno-
logi opstår en form for ”stjerneeffekt”, idet en særlig dygtig medarbejders vi-
den hurtigt kan spredes meget bredt. Det gælder inden for alle uddannelses-
grupper. Effekten på lønspredningen mellem uddannelsesgrupper afhænger 
således af, hvor der opstår knaphed på ressourcerne. Til gengæld tilsiger in-
formationsspredningen isoleret set en indsnævring af lønspredningen inden 
for de enkelte uddannelsesgrupper. 

IT kan modsat også føre til, at faglærte processer erstattes af ufaglærte 
processer. Eksempelvis kan hospitaler udnytte nye teknologier, så f.eks. diag-
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nosticering kan udføres af sygeplejersker snarere end højtlønnede lægespecia-
lister. Generelt er der visse tegn på øget lønspredning i toppen af lønforde-
lingen i løbet af 1990’erne, men modsat er der ikke entydig tendens til, at  
lavestlønnede har tabt terræn i forhold til gennemsnitslønnede, jf. figur 6.19. 
Mens kun Frankrig har mindsket lønspredningen i 1990’erne i toppen målt 
ved afstande fra gennemsnitslønnen til de højest lønnede, er det kun Sverige, 
USA og Holland, der ikke har mindsket lønspredningen nedadtil - målt ved 
afstanden fra gennemsnitslønnen til de lavestlønnede. 
 
Figur 6.19. Spredning i timelønninger i 1980, 1990 og 19991). 
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Anm.: 1. søjle er 1980, 2. søjle er 1990 og 3. søjle er 1999 eller seneste observation, dvs. 
1995 for Tyskland, 1997 for Holland og 1998 for Sverige og Frankrig. 

1) For Danmark kun 1980 og 1990 som følge af databrud i lønstatistikken. 
Kilde: OECD. 
 

Historisk har spredningen af viden og teknologi, fra rigere lande og regio-
ner til fattigere lande og regioner, bidraget markant til stigningen i indkom-
sten i de fattigere områder. Udbredelsen af IT og muligheden for hurtigere 
og billigere at sprede viden må forventes at øge denne catch-up mellem rige 
og fattige regioner.  
 Samtidig vil de øgede muligheder for udflytning af interne processer og 
produktion til lande, hvor arbejdsomkostningerne er mindre, kunne bidrage 
til øget velstand i disse områder. Der er generelt tale om en relativ stor løn-
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spredning inden for samme branche på tværs af lande. En undersøgelse base-
ret på 45 lande viser, at det gennemsnitlige forhold mellem medianlønnen og 
den højeste løn – målt i fælles valuta – i en række forskellige brancher udgør 
10 pct. Forholdet er en anelse større i brancher med højt uddannelsesniveau 
end i brancher med lavt niveau for uddannelse. Spredningen i lønningerne 
målt i fælles valuta inden for brancher på tværs af lande er endvidere steget 
fra 1980’erne til 1990’erne.4  

På den anden side vil en øget betydning af synergi i vidensproduktionen 
trække i retning af, at virksomheder lokaliserer sig, hvor der allerede eksiste-
rer andre relaterede virksomheder. Fremvæksten af disse samlingssteder har 
dog historisk i en række tilfælde været præget af en vis form for tilfældighed 
– som eksempelvis Silicon Valley i Californien – og det vil således være van-
skeligt at forudsige, hvor disse vil opstå fremover.  

En forudsætning for udnyttelse af en øget vidensspredning er dog, at ar-
bejdskraften i forskellige fattigere lande og regioner er i besiddelse af det for-
nødne uddannelsesniveau. Empiriske undersøgelser har således vist, at ud-
bredelsen af computerteknologien – og dermed muligheden for at indsamle 
information – i perioden 1970-90 har været størst i lande med et højt ud-
dannelsesniveau.5 

Inden for landet eller regionen er der endvidere risiko for en øget ind-
komstulighed, såfremt antallet af vidensmedarbejdere er en knap ressource. 
Aflønningen af personer med de rette kvalifikationer til anvendelse af IT i 
fattigere lande kan således blive relativt høj set i forhold til den øvrige be-
folkning. Generelt er lønspredningen mellem højt og lavt uddannede større i 
lande med lav indkomst pr. indbygger end i lande med høj indkomst pr. ind-
bygger.4 

 
6.5.6.5.6.5.6.5.    Udbredelse af IT og regulering af ITUdbredelse af IT og regulering af ITUdbredelse af IT og regulering af ITUdbredelse af IT og regulering af IT----netværknetværknetværknetværk 
Generelt er de nordiske lande og USA længst fremme med udbredelsen af 
IT-teknologierne. Danmark er sammen med Sverige og Holland de eneste 
lande i EU, hvor over halvdelen af husstandene har Internetadgang, og 
Danmark er også blandt de lande, hvor flest borgere har e-handlet, jf. figur 
6.20a. Når det gælder udbredelsen af IT i skolerne, ligger Danmark også i 
toppen med hensyn til antallet af computere og Internetadgang, jf. figur 
6.20b. 

                                                    
4 Freeman and Oostendorp, 2000: Wages Around the World: Pay Across Occupations and 
Countries, NBER WP 8058. 
5 Caselli and Coleman II, 2001, Cross-country technology diffusion: The case of computers, 
NBER WP 8130 
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Figur 6.20a. Udbredelse af Internet og in-
ternethandel, oktober 2000. 
 

Figur 6.20b. Antallet af skoler med inter-
netadgang, og antal computere pr. elev i 
niende klasse. 
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Anm: Tallene for internetadgang er inklusiv planlagte tilslutninger i 2001. 
Kilde: Eurobarometer, Undervisningsministeriet. 

 
På trods af den udbredte brug af Internettet er danske hjemmesider knap 

så hyppige, som i mange andre lande. For hver 1.000 indbyggere findes der 
ca. 85 danske hjemmesider, mens der i Finland er over 180, jf. figur 6.21a. 
Det skal dog understreges, at denne type sammenligninger er forbundet med 
ganske stor usikkerhed. Samtidig ligger udgifterne til IT i Danmark ikke 
markant over gennemsnittet i OECD, jf. figur 6.21b.  
 
Figur 6.21a. Antal hjemmesider pr. 1.000 
indbyggere. 

Figur 6.21b. Samlet IT køb. 
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For at brugerne kan få fuld fordel af blandt andet Internettet, er det en 

afgørende forudsætning, at den digitale infrastruktur kan levere data i til-
strækkelig høj hastighed. Den teknologiske udvikling betyder, at der er man-
ge forskellige teknologier, som vil kunne levere højhastighedsadgang til for-
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brugerne (ADSL, FWA, UMTS m.v.). De forskellige teknologier har fordele 
og ulemper, og det er svært at vide, hvilke der mest rentabelt vil kunne imø-
dekomme fremtidens behov.  

På infrastrukturområdet har den teknologiske udvikling muliggjort, at fle-
re af de traditionelt offentlige monopoler har kunnet udsættes for konkur-
rence. Det gælder blandt andet på teleområdet, hvor erfaringerne har vist, at 
der kan være store gevinster ved en sådan omlægning. Det forudsætter en vis 
regulering for at sikre, at forbrugernes interesser varetages6.  

I forbindelse med udbredelsen af en generel digital infrastruktur er der i 
dag mange forskellige trådløse og kabelbaserede teknologier, som kan levere 
datatransmission i indbyrdes konkurrence. Offentlig finansiering og ejerskab 
er således ikke længere en nødvendighed for at opnå stadig stigende net-
værkseffekter af fysisk eller digital infrastruktur. Strategien har derfor været at 
understøtte en markedsdrevet udvikling med hård konkurrence både mellem 
udbydere og mellem de forskellige teknologier, hvilket må forventes at med-
føre lavere omkostninger og mindre risiko for offentlige fejlinvesteringer. 
 
En digital offentlig sektor 
Udover at sikre en regulering, der fastholder en stærk konkurrence på mar-
kedet for digitale infrastrukturer, kan det offentlige endvidere bidrage til et 
højt incitament til at levere infrastruktur ved at bidrage til efterspørgslen, 
herunder ved at gå foran i indførelsen og anvendelsen af den ny teknologi. 
Det kan ske ved at udbyde og efterspørge digitale indholdstjenester i den pri-
vate sektor og ved at sætte standarder, som gør det enkelt og sikkert at kom-
munikere på nettet. 

Som et af de første lande i verden er der i Danmark igangsat udvikling af 
en offentlig indkøbsportal, således at en stor del af statens indkøb digitalise-
res. 

Hvor alle større offentlige institutioner i dag har etableret hjemmesider, 
der typisk giver adgang til publikationer, statistik og andet informationsma-
teriale, er der stadig et stort uudnyttet potentiale for udvikling af selvbetje-
ning, jf. figur 6.22a.  

                                                    
6
 Det sker blandt andet ved, at Tele Danmark, der fortsat ejer kobberledningerne i tele-

fonnettet, er forpligtet til at give konkurrenterne adgang til nettet til priser, der fastsættes 
af Telestyrelsen. 
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Figur 6.22a. Status og potentiale for IT-
anvendelse i den offentlige sektor. 

Figur 6.22b. Spredning i den pris som 
forskellige kommuner betaler for den 
samme vare. 
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Anm.: Figur a er baseret på telefoninterviews med chefer i stat og kommuner. Tallene 
viser, hvilken andel der har svaret, at der i høj grad sker noget, henholdsvis er et 
stort potentiale på det pågældende område. Opgørelsen i figur b er baseret på et 
udvalg af standardvarer så som konvolutter 

Kilde: IT- og Forskningsministeriet og KPMG  2000,  Christoffersen og Paldam Analyse 
af kommunale indkøbspriser, 2000. 

 
Når borgere får mulighed for at indtaste oplysninger direkte via Internet-

tet i forbindelse med ansøgninger og lignende, mindskes betydningen af det 
offentliges åbningstider. For virksomhederne kan de administrative byrder 
forbundet med lovpligtige indberetninger lettes væsentligt, hvis det er muligt 
eksempelvis at indsende oplysninger om de ansattes løn, skat m.v. på elek-
tronisk form direkte udtrukket fra virksomhedens eget edb-system, jf. boks 
6.15. 
 
Boks 6.15. Tiltag til digital forvaltning. 
Gennem 1990’erne har regeringen løbende fremlagt en række betænkninger, herunder 
Informationssamfundet 2000 og Det Digitale Danmark og gennemført initiativer, der 
gradvist har udviklet digitaliseringen af forvaltningen. Aktuelt arbejdes der på at forbed-
re den interne koordination af blandt andet adgangen til administrative data i forskelli-
ge dele af den offentlige sektor, hvilket er en central forudsætning for den videre udvik-
ling af selvbetjening og automatisering i stat og kommuner. Det har i flere år været mu-
ligt at indgive sin selvangivelse via Internettet, men fremover vil muligheden for selvbe-
tjening kunne udvides på en række områder, eksempelvis så studerende løbende kan til- 
og fravælge SU-klip og få oplysning om deres SU-lån via Internettet. 

 
Endvidere betyder udviklingen af nye forretningsmodeller på Internettet, 

at dele af de informationsopgaver, som det offentlige hidtil har varetaget, i 
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fremtiden vil kunne løses på almindelige markedsvilkår. Eksempelvis må det 
forventes, at udbredelsen af mobile højhastighedsforbindelser vil åbne nye 
forretningsmæssige muligheder for formidling af trafikinformation. 

Bevægelsen i retning af større integration af produktionsprocesserne med 
underleverandører, som kan ses blandt virksomheder i den private sektor, 
rummer også et stort potentiale for den offentlige sektor. Bedre anvendelse af 
IT giver således også de offentlige myndigheder mulighed for i højere grad at 
fokusere på kerneopgaverne, mens støttefunktioner blandt andet inden for 
det administrative område ofte vil kunne løses bedre gennem nye mere flek-
sible former for offentlig-privat samspil og arbejdsdeling. Elektroniske ind-
køb via en fælles statslig portal er ét eksempel på disse muligheder. Undersø-
gelser af kommunernes indkøb viser således, at der er meget stor forskel på, 
hvor meget forskellige offentlige institutioner betaler for den samme vare, jf. 
figur 6.22b. Ligesom i den private sektor må det således vurderes, at øget an-
vendelse af IT udmønter sig i bedre arbejdstilrettelæggelse og nye organisati-
onsformer.  

Digitalisering af den offentlige sektor og udvikling af offentlige internet-
tjenester kan være med til at motivere flere til at anvende IT og derigennem 
supplere uddannelsesindsatsen rettet mod at give alle borgere forudsætninger 
for at bruge informationsteknologi. Samtidigt må systemerne i en formentlig 
lang årrække dog også indrettes efter, at det ikke er alle, der kan eller ønsker 
at bruge informationsteknologi til så mange formål. Også for dem, der ikke 
kan eller ønsker at selvbetjene sig via Internettet, vil øget IT-anvendelse in-
ternt i den offentlige administration og bedre integration af forskellige sy-
stemer indebære en fordel, idet det bliver muligt at yde en bedre og mere 
fleksibel personlig betjening. 
 Herudover kan bedre IT-anvendelse i den offentlige administration bi-
drage til et generelt bedre offentligt serviceniveau gennem frigørelse af admi-
nistrative ressourcer. 
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Appendiks 6.1.Appendiks 6.1.Appendiks 6.1.Appendiks 6.1.    
Vækst og måleprVækst og måleprVækst og måleprVækst og måleprooooblemer vedr. ITblemer vedr. ITblemer vedr. ITblemer vedr. IT    
 
Både den samlede vækst og væksten målt pr. arbejdstime har været høj i perio-
den 1995-2000 i USA sammenlignet med andre lande, jf. tabel 1. 
 
Tabel 1. Vækst i Europa og USA gennem 1990’erne. 
Gnst. stigning i pct. Dan-

mark 
Sverige Tysk-

land1) 
Holland EU USA 

 ------  1990 – 2000  ------ 
Vækst i BNP, realt .....................  2,3 1,6 1,5 3,0 2,0 3,4 
Elementer heri: 
Befolkningsvækst ......................  

 
0,4 

 
0,4 

 
0,3 

 
0,6 

 
0,8 

 
1,0 

Vækst i BNP pr. capita...............  1,9 1,3 1,2 2,4 1,2 2,3 
Elementer heri: 
   Alderssammensætning ...........  -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 
   Erhvervsdeltagelse..................  -0,3 -0,8 0,1 1,3 0,4 0,1 
   Reduktion af ledighed............  0,4 -0,3 -0,3 0,3 -0,1 0,2 
Vækst i BNP pr. beskæftiget.........  1,8 2,4 1,5 0,8 0,9 2,0 
Elementer heri: 
   Arbejdstid..............................  

 
-0,3 

 
0,6 

 
-0,4 

 
-0,7 

 
-0,3 

 
0,2 

Vækst i BNP pr. arbejdstime .......  2,2 1,8 1,9 1,5 1,2 1,8 
 ------  1995 – 2000  ------ 
Vækst i BNP, realt .....................  2,5 2,8 1,7 3,9 2,5 4,4 
Elementer heri: 
   Befolkningsvækst ...................  

 
0,4 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,5 

 
0,3 

 
1,0 

Vækst i BNP pr. capita...............  2,1 2,7 1,6 3,3 2,2 3,4 
Elementer heri: 
   Alderssammensætning ...........  

 
-0,2 

 
0,2 

 
-0,1 

 
-0,1 

 
0,0 

 
0,2 

   Erhvervsdeltagelse..................  0,1 -0,2 0,5 1,5 0,6 0,2 
   Reduktion af ledighed............  1,1 0,7 0,1 0,9 0,5 0,3 
Vækst i BNP pr. beskæftiget.........  1,2 1,9 1,1 1,0 1,1 2,7 
Elementer heri: 
   Arbejdstid..............................  

 
0,1 

 
0,3 

 
0,0 

 
-0,7 

 
0,1 

 
0,3 

Vækst i BNP pr. arbejdstime .......  1,1 1,6 1,1 1,7 1,2 2,5 
 

1) 1991-2000 for Tyskland. 
Kilde: OECD Economic Outlook, 2000, OECD Employment Outlook, 2000, ADAM’s 

databank samt egne beregninger. 
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Vurderingen af den økonomiske betydning af IT besværliggøres af en række 
måleproblemer, som samlet trækker i retning af at overvurdere den direkte 
økonomiske betydning af IT. Måleproblemerne vedrører såvel opgørelsen af 
BNP i nationalregnskabet som fortolkningen af, i hvilket omfang øget anvendel-
se af IT kan have bidraget til at skabe den observerede BNP-vækst. 
 Med en alternativ opgørelsesmetode baseret på meget forsigtige antagelser 
vedrørende prisudviklingen på IT ville væksten opgjort i det danske national-
regnskab således have været 0,2-0,4 pct.enheder lavere i de senere år, jf. figur 1. 
 
Figur 1. Alternativ opgørelse af BVT-væksten i Danmark, 1989-00. 
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Anm.: Justeringen beregnet for 1998-00 er baseret på skøn. 
Kilde: Nationalregnskabet samt egne beregninger. 
 

Hvilke prisindeks, der anvendes for IT-udstyr, spiller kun en meget lille rolle 
for den opgjorte vækst, da omfanget af den danske fremstilling af IT-udstyr om-
trent svarer til, hvad der går til direkte anvendelse som ”råvarer” i produktionen 
i andre erhverv, jf. tabel 2.  
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Tabel 2. Tilgang og anvendelse for IT-service og produktion, 1997.  
 Indl. 

produk-
tion 

 

Import, 
told og 

import-
afgifter

Anven-
delse i 

produk-
tion 

Kon-
sum

Investe-
ring

Lager-
forøgel-

ser

Eksport Samlet 
tilgang = 

anven-
delse

 ------ Mio.kr. ------ 

Telekom-
munikation.....

 
22.055 996

 
13.752 7.507 0 0 1.793

 
23.051 

Software og 
konsulenttje-
nester..............

 
 

28.386 2.507

 
 

14.498 156 15.564 -2 677

 
 

30.893 
Heraf: 
Edb-konsu-
lenttjenester.....

 
 

15.732 0

 
 

13.693 17 2.022 0 0

 
 

15.732 
Egenprodu-
ceret software ..

 
7.885 0

 
0 0 7.885 0 0

 
7.885 

Købe-software 
og licenser .......

 
4.769 2.507

 
805 139 5.657 -2 677

 
7.276 

Computere .... 799 14.694 1.339 1.414 7.975 140 4.625 15.493 

Andet IT-
udstyr .............

 
16.355 19.026

 
14.850 3.122 3.837 223 13.349

 
35.381 

Samlet ........... 67.596 37.222 44.438 12.199 27.376 362 20.444 104.818 
 

Anm. Basispriser, dvs. ekskl. engros- og detailavancer samt produktskatter. 
Kilde: Nationalregnskabet. 
 

Derimod har de prisindeks, der anvendes for software, en vis betydning for 
den opgjorte vækst. Det skyldes blandt andet, at der i nationalregnskabet ind-
regnes investeringer fra virksomhedernes udvikling af software til eget brug. Hvis 
den sande prisudvikling for softwareinvesteringer svarer til udviklingen i engros-
prisindekset for maskiner snarere end det indeks, der anvendes i nationalregn-
skabet, ville den opgjorte vækst i BVT have været knap 0,1 pct.enheder lavere. 
 Størst betydning har det imidlertid, at software er blevet omklassificeret som 
investering frem for direkte anvendelse (råstofanvendelse). Var denne omklassifi-
cering ikke indarbejdet i nationalregnskabet, ville den opgjorte vækst samlet ha-
ve været 0,2-0,4 pct.enheder lavere i de senere år, jf. tabel 3. 
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Tabel 3. Elementer i den alternative opgørelse af BVT-væksten i Danmark, 
gennemsnitlig årlig effekt. 
 1989-92 1993-97 1998-00 
 ------------- Pct.enheder ------------- 
Hvis den sande prisudvikling for IT-udstyr sva-
rer til engrosprisindekset for maskiner .............  0,00 0,01 0,01 
Hvis den sande prisudvikling for software sva-
rer til engrosprisindekset for maskiner..............  -0,07 -0,06 -0,10 
Hvis virksomhedernes anskaffelse af software 
ikke havde været klassificeret som investeringer, 
men i stedet som direkte anvendelse.................  -0,01 -0,17 -0,29 
Samlet justering af BVT-væksten .....................  -0,08 -0,22 -0,38 

 

Anm.: Justeringen beregnet for 1998-00 er baseret på skøn. 
Kilde: Egne beregninger. 

 
Hvilke prisindeks, der anvendes, har stor betydning for vurderingen af, hvor 

meget af den målte vækst i produktionen, der kan tilskrives øget input af IT-
kapital, jf. figur 2a. Betydningen er størst for computere. Svarer den faktiske 
prisudvikling til de deflatorer, som anvendes i det amerikanske nationalregn-
skab, har computerinvesteringerne bidraget til BNP-væksten med knap 0,3 
pct.enhed de senere år, jf. figur 2b. 

Benyttes i stedet et enhedsprisindeks for computere, der ikke afspejler nogen 
form for kvalitetsforbedringer, kan vækstbidraget opgøres til 0,15-0,20 
pct.enhed i samme periode,  jf. figur 2c. Antages det helt ekstremt, at den fakti-
ske prisudvikling på computere svarer til det generelle engrosprisindeks for ma-
skiner, kan vækstbidraget opgøres til 0,0-0,1 pct.enhed i de senere år. 

For software er variationen i de mulige prisindeks mindre, hvorfor spændet i 
opgørelsen af vækstbidraget kun bliver 0,1 pct.enhed, jf. figur 2d. 
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Figur 2a. Alternative prisindeks for com-
puter-udstyr. 

Figur 2b. Bidrag til BNP-vækst fra inve-
steringer i computer-udstyr. 
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Figur 2c. Alternative prisindeks for soft-
ware. 

Figur 2d. Bidrag til BNP-vækst fra inve-
steringer i software. 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
Der kan imidlertid være en tendens til, at væksten i softwareinvesteringerne 

overvurderes som følge af omklassificeringer af konsulenttjenester inden for de 
senere år. Ved den konsoliderede beregning i figur 6.8 i kapitlet er der søgt taget 
højde herfor, jf. boks 1. 
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Boks 1. Forudsætninger for beregningen af vækstbidraget fra øget IT-
anvendelse i figur 6.8. 

Den forsigtige beregning er baseret på en antagelse om, at den faktiske prisudvikling for 
computerudstyr svarer til halvdelen af det prisfald, som nationalregnskabets deflatorer 
tilsiger, mens prisudviklingen for software og øvrigt IT-udstyr svarer til engrosprisindek-
set for maskiner. Endvidere er det antaget, at vækstraten for softwareinvesteringer i lø-
bende priser siden 1997 svarer til vækstraten for perioden 1993-97 på 18 pct. årligt for 
egenudviklet software og 5 pct. årligt for købt software. I den optimistiske beregning er 
det antaget, at den faktiske mængdemæssige vækst i investeringerne i IT-udstyr og soft-
ware netop svarer til, hvad der fremkommer ved at deflatere investeringerne i løbende 
priser med de delvist hedoniske prisindeks, der indgår i nationalregnskabet.  

Såvel disse to beregninger som beregningerne i figur 2a-2d baserer sig på samme metode 
som det vækstregnskab, der opstilles for USA i Jorgenson og Stiroh Raising the Speed 
Limit, 2000. Udgangspunktet er en antagelse om, at de observerede IT-investeringer 
netop har været forretningsmæssigt rentable, således at den produktive effekt af øget IT-
input kan beregnes som produktet af den mængdemæssige vækst i beholdningen af IT-
udstyr og software og marginalproduktet af disse kapitalgoder – idet marginalproduktet 
estimeres ud fra de omkostninger, virksomhederne oppebærer, også kaldet IT-kapitalens 
user cost.  

 
Andre forhold taler imidlertid for, at den økonomiske betydning af IT un-

dervurderes ved opgørelsen af BNP. For en række af de brancher i servicesekto-
ren, der anvender IT mest intensivt, er det således svært at måle ændringer i 
mængden og kvaliteten af output. Eksempelvis opfanger nationalregnskabets 
prisindeks ikke den forbedring, det giver bankkunder at kunne hæve kontanter i 
automater uden for bankernes åbningstid. Samlet må denne type måleproblemer 
i relation til de private serviceerhverv anslås at indebære en systematisk under-
vurdering af den aggregerede BNP-vækst i faste priser, jf. boks 2. 

Det skal understreges, at selvom disse måleusikkerheder spiller en særlig rolle 
ved analyser af IT-anvendelsen, er de på ingen måde udelukkende knyttet til IT-
diskussionen. 
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Boks 2. Måles værditilvæksten korrekt for de serviceerhverv, der anvender IT? 
Måleproblemerne ved opgørelse af værditilvæksten fra de IT-anvendende serviceerhverv i det 
danske nationalregnskab kan opdeles i to kategorier: 

a. For enkelte brancher, der samlet leverer ca. 2 pct. af den endelige anvendelse, herunder rej-
sebureauer og nogle typer rådgivning, deflateres den nominelle vækst i produktionsværdien 
med indeks for lønudviklingen. Dermed undervurderes forbedringerne i produktiviteten sy-
stematisk. 

b. For en række brancher, der samlet leverer ca. 18 pct. af den endelige anvendelse, opgøres 
væksten i produktionsværdi i faste priser på basis af forskellige statistikker for de fysiske akti-
viteter. IT-relaterede kvalitetsforbedringer såsom mulighed for individuelt skræddersyede 
produkter og mere fleksibel kundebetjening måles dermed kun i begrænset omfang. Der-
imod opfanges IT-relaterede produktivitetsforbedringer, som gør det muligt at udføre en gi-
ven aktivitet med mindre arbejdskraft. 

Den finansielle sektor og handel, der begge har omfattende IT-anvendelse, falder primært i kate-
gori b. Værditilvæksten i faste priser ved pengeinstitutternes ind- og udlån opgøres på basis af 
omfanget af de gennemsnitlige ind- og udlån, mens værditilvæksten i faste priser i handelserhver-
vene opgøres på basis af de handlede varemængder inden for hver engros- og butikskategori.  

De private servicebrancher, hvor deflatering og beregning af væksten i faste priser baseres på an-
det end egentlige prisindeks for de pågældende tjenester, dækker samlet set en fjerdedel af brutto-
værditilvæksten for hele økonomien og en femtedel af den endelige anvendelse, jf. tabel a. Da ho-
vedparten heraf falder i kategori b, er den samlede skævhed i opgørelsen af væksten dog begræn-
set.  

Hvis det som et regneeksempel antages, at den ikke-målte kvalitetsforbedring i kategori b gen-
nemsnitligt udgør 0,1-0,3 pct. årligt, samt at den ikke-målte forbedring af kvalitet og fremstil-
lingsproces i kategori a gennemsnitligt udgør 1-2 pct. årligt, vil den samlede systematiske under-
vurdering af BNP-væksten være 0,05-0,1 pct.enhed. 

Tabel a. Private servicebrancher med usikker deflatering af output. 

 Andel af 
samlet 
BVT 

Andel af en-
delig anven-

delse 

Metode 

 ------- Pct. --------  
Engros- og detailhandel.......................... 13,4 15,0 Mål for fysisk aktivitet 
Rejsebureau og transportformidling ....... 0,5 0,3 Lønindeks 
Havne og godshåndtering m.v. .............. 3,1 0,2 Mål for fysisk aktivitet 
 
Finansiering og forsikring ...................... 

 
4,7 

 
3,3 

Mål for fysisk aktivitet 
og delvist lønindeks 

Ejendomsmæglervirksomhed.................. 0,2 0,5 Mål for fysisk aktivitet 
Markedsmæssig F&U, rådgivende 
ingeniører, arkitekter, reklame og visse 
andre forretningstjenester....................... 

 
 

3,3 

 
 

0,9 

 
 
Lønindeks 
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Konkurrencebaseret udbud af infrastruktur 
Markedet for mobiltelefoni er et eksempel på, hvordan konkurrence og stor ud-
bredelse af en ny teknologi hænger afgørende sammen. 

I kraft af den nordiske NMT-teknologi var de skandinaviske lande de eneste i 
verden, der i 1990 havde flere end 2,5 mobilabonnenter pr. 100 indbyggere1. 
Med GSM-teknologien, der er en europæisk standard, tog udviklingen også fart 
i resten af Europa, og ved udgangen af 1990’erne var udbredelsen vokset til over 
26 abonnenter pr. 100 indbyggere i hele OECD-området, dog stadigvæk med 
en skandinavisk penetration på over det dobbelte.  
Det interessante ved udviklingen var, 
at den skete samtidig med en generel 
liberalisering af telesektoren. I 1990 
var alle 35 OECD-lande karakterise-
ret ved enten monopol eller duopol, 
mens der ved årtiets udgang ikke var 
flere monopoler og kun 4 duopoler 
tilbage2. De lande, der hurtigt fik 
skabt konkurrence på mobilmarkedet, 
var også dem, som fik den største 
vækst i udbredelsen af mobiltelefonen, 
jf. figur 3. Taget over perioden fra 
1992 til 1999 voksede antallet af mo-
bilabonnenter årligt med 3,5 abon-
nenter pr. 100 indbyggere i de lande, 
hvor der var enten monopol eller duopol, mens markeder, hvor der var tre eller 
flere operatører, havde en årlig vækst på 4,2 abonnenter pr. 100 indbyggere, 
hvilket er knap 23 pct. højere. 
 

                                                    
1 Sverige (5,4), Norge (4,6), Finland (4,5), Island (3,9) og Danmark (2,9). 
2 Island, Luxembourg, New Zealand og Norge. 

Figur 3. Udbredelsen af mobiltelefoner er 
gået hurtigst i lande med ægte konkurren-
ce mellem 3 eller flere operatører. 
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Kilde:  OECD, Mobile Phones, Pricing 
Structures and Trends, 2000. 
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7.7.7.7.    Fremskrivning af dansk Fremskrivning af dansk Fremskrivning af dansk Fremskrivning af dansk 
økonomiøkonomiøkonomiøkonomi 

 
 
7.1.7.1.7.1.7.1.    Indledning Indledning Indledning Indledning     
I dette kapitel præsenteres en revideret fremskrivning af dansk økonomi frem 
til 2010 samt en forlængelse af forløbet frem til 2035. Forlængelsen frem til 
2035 bygger ikke på præcise mål for udviklingen og skal opfattes som en be-
regningsteknisk forlængelse, hvor konsekvenserne af en række sandsynlige 
ændringer i de offentlige udgifter og indtægter kan belyses. Forlængelsen mu-
liggør endvidere en vurdering af de videre konsekvenser af den forudsatte 
økonomiske politik og udvikling frem til 2010, herunder konsekvenserne af 
gældsnedbringelse. Endelig er forløbet et referenceforløb, som kan benyttes 
som udgangspunkt for vurderinger af konsekvenser af ændrede forudsætnin-
ger. 
 I januar 2001 udgav regeringen publikationen En holdbar fremtid – Dan-
mark 2010, hvor der blev opstillet overordnede målsætninger og sigtelinier 
for den økonomiske politik frem mod 2010. De samfundsøkonomiske mål-
sætninger var her baseret på en videreførelse af den økonomiske politik siden 
1993, med fokus på lav inflation, gældsnedbringelse og en fortsat forbedring 
af arbejdsmarkedet og skattesystemet.   

  
• Overskud på de offentlige finanser på 2-3 pct. af BNP. 
• Fald i den offentlige gæld til 30-35 pct. af BNP i 2005 og 20-25 pct. af 

BNP i 2010. 
• Forbedringer af den offentlige service. 
• Plads til lavere skat på særlige områder. 
• 100.000 flere beskæftigede – fordelt ligeligt mellem den private og 

offentlige sektor. 
• Udvidelse af det rummelige arbejdsmarked. 
• Lav og stabil inflation.  
• Løbende nedbringelse af udlandsgælden. 
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Kapitlet bygger videre på de samme overvejelser og i forhold til frem-
skrivningen i En holdbar fremtid – Danmark 2010  er der kun små revisioner i 
forløbet frem til 2010, primært som følge af en teknisk indarbejdelse af nye 
nationalregnskabstal for 2000.  

Fremskrivningen indebærer et forløb med sigte på, at dansk økonomi er 
velforberedt, når stigningen i antallet af ældre sætter ind efter 2010. Derfor 
skal den offentlige gæld nedbringes væsentligt i de kommende ti år. Et over-
skud på de offentlige finanser på 2-3 pct. af BNP indebærer en tilpas hurtig 
nedbringelse af rentebetalingerne på gælden og giver dermed et nødvendigt 
bidrag til finansieringen af den fremtidige stigning i ældreudgifterne.  

Det er afgørende, at der fortsat bliver flere arbejdspladser. Målsætningen 
er, at beskæftigelsen samlet set skal stige med 100.000 personer fra 2000 til 
2010, og at halvdelen af stigningen skal ske i den private sektor. Det vil give 
et finanspolitisk råderum, som kan disponeres til forbedringer af den offent-
lige service på kerneområder og en skattemæssig sikkerhedspulje over for 
skattekonkurrence fra udlandet eller problemer med arbejdsudbuddet.  

Ledigheden er bragt ned på godt 5 pct. af arbejdsstyrken. Blandt andet i 
kraft af et højere uddannelsesniveau og en fortsat udvikling af den aktive ar-
bejdsmarkedspolitik kan ledigheden formentlig bringes ned på 4½ pct. som 
et gennemsnit over konjunkturerne.  

Det største bidrag til højere beskæftigelse skal derfor komme fra en stig-
ning i arbejdsstyrken. Den demografiske udvikling trækker i modsat retning. 
De allerede gennemførte reformer af overgangsydelse, førtidspension og 
efterløn giver imidlertid et stort bidrag og har samtidigt været afsæt for 
udviklingen af en seniorpolitik, som gør arbejdsmarkedet mere attraktivt for 
personer over 50 år. Stigningen i arbejdsudbuddet forudsætter også en 
videreudvikling af det rummelige arbejdsmarked. Det omfatter både bedre 
muligheder på det ordinære arbejdsmarked, bedre forebyggelse af før-
tidspension og sikring af flere fleksjob. 

Disse bestræbelser kan undermineres, hvis arbejdstiden falder yderligere, 
eller fremgangen i arbejdsstyrken af andre årsager bliver mindre end forudsat. 
Konsekvenserne af et forløb med mere pessimistiske forudsætninger omkring 
udviklingen i det effektive arbejdsudbud er derfor vurderet. 

Afsnit 7.2 opridser kort hovedkonklusioner for fremskrivningen frem til 
2010, mens grundlaget fra den videre fremskrivning frem til 2035 gennem-
gås i afsnit 7.3. Herefter følger i afsnittene 7.4-7.10 en nærmere gennemgang 
af fremskrivningen. Endelig diskuteres i afsnit 7.11 fremskrivningens føl-
somhed over for nogle af de gjorte forudsætninger.  
 
7.2.7.2.7.2.7.2.    Perioden frem til 2010Perioden frem til 2010Perioden frem til 2010Perioden frem til 2010 
Fremskrivningen af dansk økonomi til 2010 indebærer en fortsættelse af den 
gunstige udvikling siden 1993. I denne periode er de vigtigste balance-
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størrelser forbedret. Både på de offentlige finanser og betalingsbalancen er 
der således overskud. Ledigheden er desuden faldet med 200.000 personer 
siden 1993, mens beskæftigelsen er forøget med 160.000 personer. Samtidig 
er der tilført flere ressourcer til den offentlige service på en række områder. 

Forløbet forudsætter en fortsat veltilrettelagt økonomisk politik, men af-
hænger også af virksomhedernes prioritering af det sociale ansvar og den en-
keltes prioritering af arbejdslivet. Med de krav, som fremskrivningen stiller 
frem til 2010, er der derfor ikke tale om en egentlig prognose for dansk øko-
nomi, men om et muligt forløb, hvor den økonomiske politik virker efter 
hensigten. 

I perioden frem mod 2010 vil den økonomiske vækst med stor sikkerhed 
blive noget svagere end i årene 1993-2000, jf. tabel 7.1. Det skyldes primært, 
at det store fald i ledigheden ikke kan gentages. I samme retning trækker 
tendensen til lavere gennemsnitlig arbejdstid som følge af de aftalte arbejds-
tidsforkortelser i form af flere feriefridage. Som gennemsnit over de næste ti 
år regnes med en realvækst i BNP på ca. 1¾ pct. 
 
Tabel 7.1. Samfundsøkonomiske nøgletal, 1993-2010. 
 1993-00 2001-02 2003-05 2006-10 2001-10 
 -------------------------- Årlig stigning -------------------------- 
BNP, realt ........................ 2,7 1,8 1,9 1,7 1,7 
Forbrugerpriser................. 2,1 2,1 1,9 1,7 1,8 
Timeløn ........................... 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 
 ---------- 1.000 personer, niveau i slutår ------- Ændring 
Beskæftigede..................... 2.687 2.711 2.759 2.787 100 
-privat .............................. 1.874 1.882 1.911 1.924 50 
-offentligt ......................... 813 830 848 863 50 
Arbejdsstyrke.................... 2.837 2.861 2.905 2.922 85 
Ledighed .......................... 150 150 146 135 -16 
 ------------ Pct. af BNP, niveau i slutår --------- Ændring 
Offentlig saldo.................. 2,4 2,6 2,9 2,6 0,1 
Betalingsbalance ............... 1,9 2,3 2,9 3,3 1,4 
Offentligt forbrug............. 24,7 25,0 25,1 25,0 0,3 
Offentlig ØMU-gæld ....... 47,2 40,9 32,4 22,0 -25,2 
Udlandsgæld .................... 16,7 11,0 1,9 -12,8 -29,5 

 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

 Fremskrivningen indebærer en stigning i arbejdsstyrken på 85.000 perso-
ner fra 2000 til 2010 og et fald i ledigheden på 15.000 personer. Det mulig-
gør en stigning i beskæftigelsen på 100.000 personer, som forudsættes fordelt 
ligeligt mellem den private og den offentlige sektor. Væksten i den offentlige 
beskæftigelse på 50.000 personer indebærer et lille løft i de personalemæssige 
standarder og dækningsgrader i den offentlige service. Hovedparten af væk-
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sten skal ses i sammenhæng med en stigning i antallet af brugere og et fald i 
den gennemsnitlige arbejdstid. 
 Den forudsatte vækst i arbejdsstyrken er betinget af overgangsydelsens af-
skaffelse, lavere tilgang til efterløn og en fortsat forebyggelse af førtidspension 
med flere job på særlige vilkår. Der stilles imidlertid også krav til virksomhe-
dernes sociale ansvar herunder en udbygning af seniorpolitikken. Den enkel-
te danskers prioritering mellem arbejde og fritid er en usikkerhedsfaktor. 

Fremgangen i beskæftigelsen indebærer, at der er udsigt til overskud på de 
offentlige finanser på i størrelsesordenen 2-3 pct. af BNP. Den offentlige 
gæld vil dermed i 2010 være nedbragt til under 25 pct. af BNP.  

Der er i fremskrivningen gjort plads til en skattemæssig sikkerhedspulje 
på 1 pct. af BNP, som er målrettet mod at opfange eller imødegå pres på 
skattebaserne i form af lavere arbejdsudbud og skattevilkårene i udlandet – 
herunder grænsehandel. Presset på skattebaserne kan ikke forudsiges med 
præcision og sikkerhedspuljen kan derfor ikke på forhånd disponeres til be-
sluttede lempelser af finanspolitikken. 

De forventede overskud på betalingsbalancen medfører, at nettogælden til 
udlandet kan vendes til tilgodehavender i perioden 2005-10. Tidspunktet er 
dog usikkert på grund af konjunkturbevægelserne, og fordi der med bag-
grund i de historiske erfaringer må forventes væsentlige kursreguleringer un-
dervejs.  

7.3.7.3.7.3.7.3.    Perioden efter 2010Perioden efter 2010Perioden efter 2010Perioden efter 2010 
Den videre fremskrivning fra 2010 til 2035 skal ses som et beregningsteknisk 
forløb. Det viser, hvordan dansk økonomi kan udvikle sig, hvis en lang ræk-
ke forudsætninger er opfyldt.  

Mange forhold vil udvikle sig anderledes end forudsat. Der kan komme 
valutakriser eller kraftige olieprisudsving, og der vil være bevægelser i den in-
ternationale efterspørgsel, som ikke kan forudses i dag. Også den teknologi-
ske udvikling er vanskelig at forudsige med nogen form for præcision med så 
lang en tidshorisont.  

Alligevel tjener en langsigtet fremskrivning nogle vigtige formål, jf. boks 
7.1. For det første er der nogle udviklingstræk, som med stor sikkerhed vil 
have betydning for dansk økonomi i de kommende årtier, og som er et resul-
tat af forhold, der allerede er kendte i dag. Det drejer sig om aldringen af be-
folkningen og udbygningen af det opsparingsbaserede pensionssystem. Virk-
ningerne heraf kan kun analyseres i et langsigtet perspektiv. For det andet er 
der en række konsekvenser af udviklingen og den økonomiske politik frem til 
2010, som bedre kan overskues og analyseres ved at inddrage et længere 
tidsperspektiv. 
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Boks 7.1. Formål med fremskrivning til 2035. 

• Undersøge de langsigtede konsekvenser af aldring af befolkningen og udbygningen 
af det opsparingsbaserede private pensionssystem. 

• Analysere mulighederne for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af finanspolitikken, 
så der sker en rimelig fordeling af forbrugsmuligheder og indkomster mellem ge-
nerationer. 

• Perspektivere de videre konsekvenser af forløbet og den økonomiske politik frem 
til 2010.   

• Være en reference for vurdering af alternative forløb. 

 
Fremskrivningen til 2035 bygger derudover på en kombination af histori-

ske erfaringer, beregningstekniske forudsætninger og en overordnet vurde-
ring af de senere års udvikling med stigende globalisering og teknologiske 
fremskridt. To forhold kan særlig fremhæves, jf. boks 7.2. 
 
Boks 7.2. Centrale forudsætninger for fremskrivning til 2035.  

• Lav og stabil inflation på knap 2 pct. 

• Produktivitetsvækst i den private sektor på ca. 2 pct. årligt. 

 
Med en forankring i fastkurspolitikken kan inflationen i Danmark ikke 

varigt afvige fra inflationen i euroområdet, hvor inflationsmålsætningen på 
maksimalt 2 pct. antages fastholdt og realiseret. En eventuel tendens til sti-
gende international konkurrence på produktmarkederne kan medføre et la-
vere prisniveau, men giver kun helt marginale ændringer i den gennemsnitli-
ge inflation over en 35-årig tidshorisont.  

Timeproduktiviteten i de private byerhverv antages at stige med omkring 
2 pct. om året frem til 2035. Det svarer til det historiske gennemsnit gennem 
de seneste 20 år. Forudsætningen afspejler blandt andet, at der ikke er regi-
streret et skift i produktivitetsvæksten. Anvendelsen af nye teknologier, 
blandt andet IT, er vokset kraftigt gennem de seneste 10-20 år – men andre 
forhold kan have trukket i modsat retning. 
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7.4.7.4.7.4.7.4.    Forudsætninger for hele fremskrivningenForudsætninger for hele fremskrivningenForudsætninger for hele fremskrivningenForudsætninger for hele fremskrivningen    
 
Den internationale økonomi 
Baseret på OECD’s seneste prognose er det forudsat, at Danmarks handels-
partnere under ét vil have en vækst på godt 3 pct. årligt frem til 2002, hvor-
efter væksten aftager gradvist, jf. tabel 7.2.  
 
Tabel 7.2. Udlandsforudsætninger. 

 
1975-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

2016-
2025 

2026-
2035 

 --------------------- Årlig realvækst, pct. --------------------
BNP1) ................................... 2,5 2,6 2,1 1,9 1,8 1,6 
Eksportmarkeder1) ................ 5,5 5,8 4,0 3,6 3,2 2,6 
Standardiseret importkvote... 1,2 0,9 1,0 0,8 0,8 0,9 
 ---------------------- Årlig vækst, pct. ----------------------- 
Timelønninger1).................... 5,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 
Prisen på industrivarer1) ........ 3,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,5 
Bytteforhold, varer ............... 0,5 -0,0 0,4 0,4 0,4 0,3 
Brent råoliepris, dkr.2) .......... 3,6 -2,0 -0,7 2,9 2,3 2,0 
Effektiv kronekurs2) .............. -0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
 --------------- Pct. enheder, niveau i slutår ---------------- 
Statsobligationsrente, 10 år...       
-Tyskland/EURO................. 5,3 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 
-USA.................................... 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

 

1) Handelsvægtet. 
2)  For perioden 1980-2000. 
Kilde: ADAM’s databank, Nationalbanken, OECD, Economic Outlook 68, 2000 og eg-

ne beregninger. 

For de øvrige EU-lande har OECD skønnet, at væksten vil blive 2,6 pct.  
årligt fra 2000 til 2006. Det er noget mere end den forventede vækst for 
Danmark i denne periode. Det skal ses i lyset af, at de andre EU-lande i gen-
nemsnit har flere uudnyttede produktionsmuligheder til rådighed. De fleste 
andre EU-lande har f.eks. ikke i samme grad som Danmark nedbragt ledig-
hedsniveauet. Derudover har hovedparten af landene en noget mindre andel 
af de 15-64 årige i arbejdsstyrken.  
 Disse vækstpotentialer kan i vid udstrækning realiseres under forudsæt-
ning af strukturreformer i de øvrige EU-lande. En del af dette potentiale er 
forudsat realiseret. 

EU-landene under ét havde en lavere vækst i perioden 1993-99 sammen-
lignet med Danmark. EU-landenes BNP voksede i denne periode med 2,0 
pct. årligt, mens væksten i Danmark var på 2,6 pct. årligt. Set over hele peri-



Kapitel 7 – Fremskrivning af dansk økonomi 

Finansredegørelse 2001 � Maj 2001 233233233233
    

oden 1993-2006 under ét vil den gennemsnitlige BNP-vækst i Danmark 
derfor være omtrent ligeså stor som de øvrige EU-landes vækst, jf. figur 7.1. 
 
Figur 7.1. Gennemsnitlig årlig BNP-vækst i Danmark og EU, 1993-2006. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1993-1999 2000-06 1993-06

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

EU Danm ark

Pct. Pct.

 
 

Kilde: OECD, Economic Outlook 68,  2000, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

I perioden efter 2010 reduceres væksten i udlandet yderligere, fordi den 
demografiske udvikling som i Danmark medfører en reduktion i antallet af 
erhvervsaktive og dermed i produktionsmulighederne, jf. boks 7.3. Den lidt 
højere vækst hos de danske handelspartnere under ét skal ses i lyset af en be-
regningsteknisk antagelse om relativt høje vækstrater i produktionen i be-
folkningstunge regioner uden for OECD. 
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Boks 7.3. Væksten i udlandet.  
OECD har forudsat, at den gennemsnitlige potentielle BNP-vækst hos Danmarks han-
delspartnere vil blive ca. 2,4 pct. årligt i perioden 2002-06.  Det dækker over en under-
liggende vækst i mandeproduktiviteten på 1,9 pct. årligt samt et bidrag fra stigende be-
skæftigelse, som trækkes af udviklingen i antallet af erhvervsaktive, højere erhvervsfre-
kvenser og en forudsætning om, at ledigheden gradvist falder frem til 2006, jf. tabel a. 

Efter 2006 er det antaget, at væksten i produktionen pr. beskæftiget fortsat er 1,9 pct. 
årligt, mens det samlede arbejdsudbud følger udviklingen i antallet af erhvervsaktive. 
Den demografiske udvikling medfører gennemsnitligt et negativt vækstbidrag på ca. 0,4 
pct.enhed årligt, således at væksten kun udgør gennemsnitligt 1,5 pct. årligt i perioden 
efter 2006. Det antages her, at tilbagetrækningsalderen, arbejdstiden og den gennem-
snitlige erhvervsfrekvens for de 15-64 årige er konstant efter 2006. 

Tabel a. Sammenvejet BNP-vækst hos Danmarks handelspartnere.  

2002-06 2007-10 2011-20 2021-35 
Vækst i produktionspotentiale ....................... 2,4 2,0 1,7 1,4 
 - produktion pr. beskæftiget ...................... 1,9 1,9 1,9 1,9 
 - ledighed .................................................. 0,1 0,0 0,0 0,0 
 - erhvervsfrekvenser ................................... 0,2 0,0 0,0 0,0 
 - erhvervsaktive, 15-64 årige ...................... 0,2 0,1 -0,2 -0,5 
 

Kilde:  OECD, Economic Outlook 68, 2000, FN World Population Prospects og egne 
beregninger. 

 
Erfaringsmæssigt vokser verdenshandlen hurtigere end den globale pro-

duktion på grund af stigende international arbejdsdeling. En stadigt stigende 
del af de enkelte landes samlede efterspørgsel dækkes således af import fra 
andre lande, mens en stigende del af afsætningen er til eksport. Der er i peri-
oden 2003-2010 forudsat en gennemsnitlig eksportmarkedsvækst på knap 
4¼ pct. Mervæksten i forhold til udlandets BNP modsvares af en fortsat årlig 
stigning i importkvoten på knap 1 pct., jf. figur 7.2a. I perioden efter 2010 
ventes eksportmarkedsvæksten at aftage i takt med den aftagende vækst i 
produktionspotentialet i udlandet.  

Der er ikke forudsat ekstraordinære gevinster eller tab af markedsandele 
på markederne i OECD-området som følge af ændret lønkonkurrenceevne. 
Det skal ses i lyset af, at der i fremskrivningen er forudsat omtrent uændret 
lønkonkurrenceevne i forhold til OECD-området. 

Bytteforholdet for varer antages efter 2002 at blive forbedret med ca. en 
tredjedel pct. årligt i gennemsnit. Det er en forholdsvis forsigtig videreførelse 
af den historiske tendens, jf. figur 7.2b. Modstykket er et vist tab af markeds-
andele i mængder.  
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Figur 7.2a. Standardiseret importkvote. Figur 7.2b. Bytteforhold for varer. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Tendensen kan blandt andet afspejle, at lande med en højtuddannet ar-

bejdsstyrke udskiller standardiseret produktion til de nyindustrialiserede lan-
de til fordel for en mere specialiseret vidensintensiv produktion. Da konkur-
rencen typisk er mindre på specialiserede varer end på standardiserede varer, 
kan specialiserede varer i gennemsnit afsættes til en højere pris. I fravær af 
måleproblemer ville en sådan effekt slå igennem som en mængdevækst frem 
for en prisvækst.  

Bytteforholdet kan også være påvirket af, at en relativt større vækst i ud-
landet – i særdeleshed uden for OECD-området – ikke kan slå i gennem i en 
større eksport, end der er kapacitet til, hvilket trækker i retning af byttefor-
holdsforbedringer. 

Det kraftige internationale opsving i de senere år har medført renteforhø-
jelser, som er blevet forstærket af olieprisstigningerne gennem 1999 og 2000. 
Den lange rente forudsættes på sigt at blive godt 5½ pct. i eurolandene. Sam-
tidig antages den lange rente i USA at være 6 pct. i gennemsnit.  

Rentespændet for 10-årige statsobligationer i forhold til Tyskland har si-
den efteråret 2000 i gennemsnit været ca. 0,35 pct.enhed. Det er ca. 0,2 
pct.enhed mere end ventet ved deltagelse i eurosamarbejdet. Rentespændet 
til Tyskland forudsættes gennemsnitligt at være ca. 0,65 pct.enhed set over 
hele fremskrivningsperioden. Det svarer til en mérrente på omtrent ½ 
pct.enhed sammenlignet med skønnet ved deltagelse i eurosamarbejdet. 

Der vil være perioder, hvor rentespændet er højere og lavere end de 0,65 
pct.enhed afhængigt af konjunkturudviklingen i Danmark og i euroområdet 
samt udviklingen på de finansielle markeder. I den aktuelle situation trækker 
både rentens niveau i udlandet, eurokursen og de gode nøgletal for dansk 
økonomi i retning af et lavt rentespænd. Over en længere periode må flere af 
disse faktorer imidlertid forventes at bevæge sig, jf. kapitel 2. 

Mulighederne for sving i rentespændet betyder, at dansk økonomi er me-
re sårbar over for lavkonjunkturer, hvor en stigning i rentespændet kan for-



Kapitel 7 – Fremskrivning af dansk økonomi 

Finansredegørelse 2001 � Maj 2001 236236236236    

stærke et tilbageslag. Risikoen for stigende rentespænd i en lavkonjunktur 
skyldes, at de finansielle markeder vil se en modsætning mellem et konjunk-
turbetinget behov for lempeligere pengepolitik og den rente, der er nødven-
dig for at bevare kronens kurs. 

Bevarelsen af det danske rentespænd indebærer desuden færre investerin-
ger samt en belastning af de offentlige finanser og forrentningen af udlands-
gælden. Effekterne skyldes primært udlandets bruttobeholdning af obligatio-
ner mv. i Danmark på ca. 800 mia.kr., som forrentes højere end danskernes 
rentebærende bruttoaktiver i udlandet. Effekten vil fortsat gøre sig gældende, 
selvom netto-udlandsgælden er afviklet. 
 
Arbejdsmarkedet og produktionsmulighederne 
Det er forudsat, at arbejdsstyrken vokser med 85.000 personer fra 2000 til 
2010, mens ledigheden gradvist reduceres fra det nuværende niveau på ca. 
5¼ pct. af arbejdsstyrken til godt 4½ pct. af arbejdsstyrken i 2010, svarende 
til 15.000 personer.  

Forudsætningen om et ledighedsniveau på godt 4½ pct. af arbejdsstyrken 
frem mod 2035 indebærer, at ledigheden altovervejende er af kortere varig-
hed og modsvares af jobskifte og særlige forhold som dagpenge under ferie, 
midlertidig hjemsendelse, supplerende dagpenge mv. Det vil stille store krav 
til arbejdsmarkedets funktionsmåde, og skal et så lavt ledighedsniveau realise-
res som gennemsnit, vil det formentligt også kræve, at et længerevarende 
konjunkturtilbageslag kan undgås.  

Efter 2010 medfører den demografiske udvikling en reduktion i arbejds-
styrken på knap 115.000 personer, mens den faktiske gennemsnitlige ar-
bejdstid – under antagelse af uændret aftalt arbejdstid – vil falde med knap ½ 
pct., jf. tabel 7.3.  

Faldet afspejler en stigning i andelen af unge og ældre i arbejdsstyrken, 
som i gennemsnit arbejder mindre end midaldrende. Frem til 2010 vil æn-
dringer i arbejdsstyrkens sammensætning også medføre en reduktion i den 
gennemsnitlige arbejdstid, som yderligere forstærkes af de aftalte arbejdstids-
forkortelser i form af flere feriefridage i forbindelse med de seneste overens-
komster. 

På trods af faldet i arbejdstiden vil stigende arbejdsstyrke og faldet i ledig-
heden indebære, at antallet af udførte arbejdstimer vokser med godt ¾ pct. 
fra 2000 til 2010. Den faldende arbejdsstyrke og arbejdstid efter 2010 bety-
der, at antallet af udførte arbejdstimer falder med godt 4 pct. i perioden 
2011-35.  
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Tabel 7.3. Bidrag til vækst i antal udførte arbejdstimer.  

 
2001-
2005 

2006-
2010

2011-
2015

2016-
2025

2026-
2035 

2001-
2010 

2011-
2035

 ------------------- Ændring 1.000 personer ------------------- 
Arbejdsstyrke..................  68 17 5 -41 -77 85 -112 
 ---------- 1000 personer, niveau i slutår --- Ændring, pct.
Arbejdsstyrke..................  2.905 2.922 2.927 2.887 2.810 3,0 -3,8 
 ------------- Gnst. timer pr. person --------
Årlig arbejdstid...............  1.502 1.485 1.480 1.483 1.480 -3,0 -0,4 
 ------------------ Mio. timer -----------------
Samlet arbejdsudbud ......  4.363 4.340 4.332 4.282 4.157 -0,1 -4,2 
 ------------- Pct. af arbejdsstyrken --------- Ændr.pct.enh
Ledighed ........................  5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 -0,7 0,0 
 ----------------- Mio. timer ----------------- Ændring, pct.
Udførte arbejdstimer ......  4.143 4.140 4.130 4.089 3.967 0,7 -4,2 

 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Timeproduktiviteten i de private byerhverv antages i gennemsnit at vokse 
med ca. 2 pct. årligt i perioden 2000-35. Idet nationalregnskabet pr. defini-
tion ikke opgør produktivitetsstigninger1 i den offentlige sektor, hvor ca. 30 
pct. af de beskæftigede er ansat, vokser timeproduktiviteten for økonomien 
som helhed med ca. 1,7 pct. Sammen med faldet i antallet af udførte arbejds-
timer medfører det en fremgang i produktionskapaciteten på gennemsnitligt 
omtrent 1,5 pct. 

Den forudsatte gennemsnitlige vækst i timeproduktiviteten for de private 
byerhverv svarer til den gennemsnitlige stigning i de sidste 20 år, jf. figur 
7.3a. Timeproduktivitetsvæksten i de private byerhverv i EU og USA har li-
geledes været gennemsnitligt ca. 2 pct. i de sidste 20 år. For USA’s vedkom-
mende er produktivitetsstigningerne dog taget til efter 1995 men fra et lavt 
niveau, jf. figur 7.3b.  

 

1 BVT i den offentlige sektor voksede årligt ca. 1 pct. mere end beskæftigelsen fra 1993 
til 2000. Det afhænger især af tekniske effekter ved beregning af prisudviklingen på det 
offentlige forbrug, og kan være påvirket af et fald i deltidsfrekvensen og dermed en stig-
ning i den gennemsnitlige arbejdstid i den periode, men kan ikke tolkes som et mål for 
produktivitetsfremskridt i den offentlige sektor. Det skyldes, at realvæksten i det offent-
lige forbrug ikke sigter mod at måle værdien af produktionen, men derimod af ressour-
ceforbruget. I fremskrivningen er det antaget, at BVT i den offentlige sektor i faste priser 
stiger i takt med den offentlige beskæftigelse. En fortsat afvigelse som i perioden 1993-
2000 ville isoleret set øge væksten i det reale offentlige forbrug med ca. 1 pct. årligt og 
den reale BNP-vækst med ca. 0,2-0,3 pct. årligt. En sådan effekt har ingen betydning for 
de offentlige udgifter, skattetrykket eller samfundsøkonomien i øvrigt. 
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Figur 7.3a. Vækst i timeproduktiviteten i 
private byerhverv i Danmark. 

Figur 7.3b. Vækst i timeproduktiviteten i 
private byerhverv i USA og EU. 
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Kilde: OECD, Employment Outlook, 2000, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Højere produktivitet er den afgørende drivkraft bag fortsat fremgang i 
produktion og velstand. Der er flere faktorer, som kan påvirke produktivi-
tetsvæksten fremover. Blandt andet er begrebet ”ny økonomi” ofte anvendt 
som betegnelse for mulige større produktivitetsstigninger – primært som føl-
ge af IT-udviklingen, jf. kapitel 6. Om en fortsat kraftig stigning i anvendel-
sen af IT kan bidrage til højere produktivitetsvækst end de forudsatte ca. 2 
pct. årligt er vanskeligt at afgøre. De nye drivkræfter bag produktivitets-
udviklingen kan således erstatte andre, hvis virkning gradvist dør ud.  

Der er imidlertid ikke tvivl om, at IT-udviklingen rummer et stort poten-
tiale. Det kan derfor ikke udelukkes, at der på den baggrund kan realiseres 
større produktivitetsstigninger fremover. Omvendt trækker en ændring i al-
derssammensætningen og en mindre fremgang i uddannelsesniveauet i ret-
ning af en mindre produktivitetsvækst i fremtiden, jf. boks 7.4. 

Der er således stor usikkerhed forbundet med at vurdere den fremtidige 
produktivitetsvækst, fordi den afhænger af en lang række forhold, som er 
vanskelige at forudsige og virker i forskellig retning. Men selv hvis produkti-
vitetsvæksten bliver større end forudsat, vil det ikke forbedre mulighederne 
for at imødegå udfordringerne i form af flere ældre. Større produktivitets-
vækst indebærer, at alle bliver rigere, men vil med uændrede regler for skatter 
og offentlige udgifter ikke medføre en forbedring af de offentlige finanser. 
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Boks 7.4. Produktivitetsvæksten på længere sigt. 
En del af den økonomiske vækst siden 1980 kan tilskrives forskydninger i beskæftigelsen mellem 
forskellige typer arbejdskraft og mellem forskellige brancher i den private sektor. Det er anslået, 
at ændringer i sammensætningen af beskæftigelsen har medført et vækstbidrag på ca. ¼ pct.enhed 
årligt, hvor det især et det stigende uddannelsesniveau og en stigning i andelen af de beskæftigede 
i de mest produktive aldre, som har bidraget. Hertil kommer, at forskydninger mellem brancher 
har betydet et vækstbidrag på knap 0,1 pct.enhed årligt. 

Der kan imidlertid ikke fremover forventes samme vækstbidrag fra et stigende uddannelsesniveau 
og arbejdsstyrkens aldersstruktur. Frem mod 2010 kan ændringer i arbejdsstyrkens sammensæt-
ning forventes at bidrage med 0,15 pct.enhed årligt. Det lavere bidrag til produktivitetsvæksten 
skyldes primært, at ændringer i arbejdsstyrkens alderssammensætning bidrager væsentligt mindre 
end tidligere, jf. tabel a. Det skyldes blandt andet, at en større andel af de beskæftigede i 2010 er 
unge, som i gennemsnit modtager en lavere timeløn end de øvrige aldersgrupper. Hertil kommer, 
at uddannelsesniveauet ikke forventes at stige helt så kraftigt fremover, idet forskellen i uddannel-
sesniveauet mellem de ældre, der forlader arbejdsmarkedet, og de unge, der indtræder på ar-
bejdsmarkedet, bliver mindre.   

Tabel a Bidrag til ændringer i produktivitetsvækst, pct. enheder. 

 1980-1998 2001-2010 
Ændret sammensætning af arbejdsstyrken1) ...............  

- uddannelse............................................................  
- alder......................................................................  
Forskydninger mellem brancher2)..............................  

0,25 
0,15 
0,11 
0,08 

0,15 
0,12 
0,03 

- 
 
1) Sammensætningseffekten vedrører forskydninger i beskæftigelsens fordeling på uddannel-

se, alder køn og jobtype (lønmodtagere, selvstændig m.v.). Fremadrettet er der ikke taget 
hensyn til jobtype.  

2) Der er ikke foretaget skøn for perioden 2001-2010. 
Kilde: Nogle facts om dansk produktivitet, Center for erhvervsøkonomisk forskning, September 

2000 samt egne beregninger. 

I den mellemfristede fremskrivning er produktivitetsvæksten antaget at følge den historiske trend 
på ca. 2 pct. Med et reduceret bidrag til produktivitetsvæksten fra arbejdsstyrkens sammensæt-
ning indebærer det indirekte, at der er antaget et ekstra vækstbidrag fra IT-anvendelse eller andre 
faktorer, der trækker i samme retning.  

 
Finanspolitikken 
Finanspolitikken er tilrettelagt med henblik på at sikre en holdbar langsigtet 
udvikling i den offentlige gæld. Derudover tilstræbes en stramhedsgrad, som 
er afstemt med den underliggende efterspørgsel og presset på arbejdsmarke-
det. 
 Finanspolitikken er med en offentlig saldo i intervallet 2-3 pct. af BNP 
aktuelt holdbar. Fastholdelse af det nuværende niveau for skatter og dæk-
ningsgrader i den offentlige service kræver derfor ikke fremtidige stramninger 
af finanspolitikken med de gældende strukturer på arbejdsmarkedet. Den of-
fentlige gæld nedbringes dermed i det tempo, som de langsigtede udfordrin-
ger kræver, jf. boks 7.5. 
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Boks 7.5. Holdbarheden af de offentlige finanser i 2001. 
Holdbarhedsindikatoren angiver det beregnede krav til tilpasning af finanspolitikken, hvis denne 
tilpasning foretages umiddelbart og med det formål at finanspolitikken derefter skal kunne fast-
holdes uændret. Der er heri taget højde for kendte fremtidige ændringer i de offentlige udgifter og 
indtægter inkl. forrentningen af den nuværende gæld, voksende udgifter til ældre, demografisk be-
tingede ændringer i beskæftigelsen, et skift i pensionssektoren fra nettoindbetalinger til nettoudbe-
talinger, og aftagende indtægter fra selskabsskat som følge af et højt niveau i dag, samt faldende 
produktion af olie og gas på længere sigt. Indikatoren gøres op ved at beregne nutidsværdien af de 
skønnede kendte ændringer i de offentlige udgifter og indtægter, med den forudsætning, at den of-
fentlige gæld som andel af BNP skal være stabil på langt sigt. 

Antages enhedsudgiften for overførsler og offentlig service generelt reguleret med lønudviklingen i 
den private sektor (dvs. at den offentlige beskæftigelse og de samlede offentlige udgifter i pct. af 
BNP omtrent følger antallet af brugere af de offentlige ydelser), kan holdbarhedsindikatoren opgø-
res til –0,9 pct. af BNP, under beregningstekniske forudsætninger om uændret niveau for ledig-
hed, erhvervs- og overførselsfrekvenser samt aftalt arbejdstid i forhold til 2001, jf. tabel a.  Forud-
sat fuld lønindeksering af enhedsudgifterne er der derfor et mindre stramningsbehov, som især 
skyldes stigende fremtidige udgifter til ældre.  

Anvendes i stedet en forudsætning om uændrede reale ressourcemæssige standarder i den offentlige 
service frem til 2010 (dvs. at den offentlige beskæftigelse og det samlede offentlige forbrug følger 
antallet af brugere af den offentlige service, mens reguleringen af de offentlige lønninger og over-
førslerne i henhold til overenskomster og satsreguleringsloven fortsat reguleres med lønudviklingen 
i den private sektor), kan holdbarhedsindikatoren beregnes til 0,4 pct. Med dette udgangspunkt er 
finanspolitikken dermed godt og vel holdbar. Det afspejler, at enhedsudgiften til offentlig service 
stiger mindre frem til 2010 end i en situation med fuld lønregulering (fordi priserne på det offent-
lige varekøb vokser langsommere end lønningerne), og at de fremtidige merudgifter pga. stigende 
ældreandel derfor mindskes. 

Tabel a. Finanspolitikkens holdbarhed i 2001, pct. af BNP. 

 
Lønindeksering af en-

hedsudgifter til 
offentlig service 

Uændrede reale 
standarder til 

2010, derefter lø-
nindeksering 

Primært budgetoverskud (ekskl. fonde) ....................  3,8 3,8 
Gældsforpligtelsen....................................................  -1,0 -1,0 
Fremtidige merudgifter ............................................  -3,7 -2,4 
- Demografisk betingede merudgifter .......................  -3,9 -2,7 
- Udskudt skat af pensionsopsp./modregning ...........  1,2 1,2 
- Andre forhold ........................................................  -1,0 -1,0 
Holdbarhedsindikator i et basisforløb.......................  -0,9 0,4 
 
Kilde: Egne beregninger. 

I den mellemfristede fremskrivning er forudsat, at de aldersspecifikke erhvervsfrekvenser øges frem 
til 2010, og at ledigheden bringes lidt længere ned. Det bidrager til en permanent styrkelse af den 
finanspolitiske holdbarhed, som kan beregnes til ca. 2,0 pct. af BNP, når der også tages højde for 
den aftalte reduktion af arbejdstiden efter 2001. Med forbedringerne på arbejdsmarkedet og de af-
talte reduktioner af arbejdstiden efter 2001 kan holdbarhedsindikatoren dermed opgøres til 1,2 
pct. af BNP, når udgifterne fremskrives med fuld lønregulering, og til 2,4 pct., når antagelsen om 
uændrede reale standarder anvendes indtil 2010, jf. tabel b.  

Det finanspolitiske råderum, som skabes af forbedringerne på arbejdsmarkedet, er blandt andet 
anvendt til en skattemæssig sikkerhedspulje på ca. 1 pct. af BNP. Sikkerhedspuljen er rettet mod 
at imødegå pres på skattebaserne som følge af lavere arbejdsudbud og andre skattevilkår i udlandet. 
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Desuden er der i fremskrivningen regnet med en styrkelse af de reale, ressourcemæssige standarder 
i den offentlige service (idet det reale offentlige forbrug øges mere end det demografiske træk).  
Lempelserne giver isoleret set anledning til en reduktion af den finanspolitiske holdbarhed på om-
kring 0,7 pct. af BNP i opgørelsen med fuld lønindeksering, og knap 2 pct. af BNP når beregnin-
gen sammenlignes med uændrede reale standarder indtil 2010. Forskellen afspejler, at der i hold-
barhedsberegningen med fuld lønindeksering reelt allerede er indregnet en stigning i de reale res-
sourcemæssige standarder i basisforløbet, fordi priserne på det offentlige varekøb som nævnt stiger 
mindre end lønningerne.  

For det mellemfristede forløb kan holdbarhedsindikatoren dermed skønsmæssigt opgøres til ½ pct. 
af BNP. Det afspejler, at de lempelser, der er foretaget (ift. et forløb med uændrede reale standar-
der i den offentlige service) modsvarer de anslåede strukturelle forbedringer af de offentlige finan-
ser.   

Det skal understreges, at vurderingen af den finanspolitiske holdbarhed er behæftet med nogen 
usikkerhed, blandt andet fordi den bygger på forudsætninger omkring den fremtidige udvikling i 
f.eks. rente, demografi og arbejdstid. Revisioner i holdbarhedsindikatoren på ½-1 pct.enhed i beg-
ge retninger er inden for den almindelige usikkerhed i den type beregninger.  

Tabel b. Finanspolitikkens holdbarhed i det mellemfristede forløb, pct. af BNP. 

 Off. enhedsudg. i 
basisforløb, 

lønindeksering 
Uændrede reale 

standarder til 2010 
Holdbarhedsindikator i et basisforløb.......................  -0,9 0,4 
Strukturgevinster på arbejdsmarkedet m.v. ..............  2,0 2,0 
Holdbarhedsindikator inkl. strukturgevinster. ..........  1,2 2,4 
Beregnet lempelse til 2010........................................  -0,7 -1,9 
Anslået holdbarhedsindikator i kravforløb ................   0,5 0,5 
 

Kilde: Egne beregninger. 

 
Der er forudsat en gennemsnitlig årlig realvækst i det offentlige forbrug 

på 1 pct. for perioden 2002 til 2005, jf. tabel 7.4.  
 

Tabel 7.4. Forudsætninger om det offentlige forbrug. 

 
2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

2016-
2025 

2026-
2035 

2001-
2010 

2011-
2035 

 ------------------ Årlig ændring, 1.000 personer ---------------- 
Offentlig beskæftigelse. 7 3 1 2 3 5 2 
 Årlig vækst, pct. 
Antal udførte arbejdst.... 0,5 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 
 ------------------ Årlig nominel vækst, pct. ----------------------
Offentligt forbrug.......... 4,3 3,8 3,9 4,1 4,2 4,1 4,1 
 ------------------------ Årlig realvækst, pct. ---------------------- 
Offentligt forbrug ......... 1,3 0,5 0,7 0,9 1,0 0,9 0,9 
Offentlige investeringer . 2,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,0 
 -------------- Pct. af BNP, slutår ------------ --- Ændring ---
Offentligt forbrug.......... 25,1 25,0 25,1 25,9 27,8 0,3 2,8 

 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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I den efterfølgende periode frem til 2010 er der forudsat en realvækst i det 
offentlige forbrug på ½ pct. årligt. Samlet indebærer det en stigning i den of-
fentlige beskæftigelse på 50.000 personer frem mod 2010, hvilket repræsen-
terer et vist løft i de personalemæssige standarder. 

I perioden fra 2010 til 2035 er udgiftssiden af de offentlige finanser for-
udsat at følge det demografiske træk på offentlig service og indkomst-
overførsler. Uændrede personalemæssige standarder og dækningsgrader for 
den offentlige service (opgjort som ressourceforbrug pr. bruger) indebærer 
gennemsnitligt en vækst i den offentlige beskæftigelse på ¼ pct. årligt. 

Det er udviklingen i det offentlige forbrug i løbende priser – i forhold til 
udviklingen i skattegrundlaget – som er afgørende for skattetryk og offentlig 
gæld, mens forbrugets opdeling på priser og mængder ikke har betydning for 
de offentlige finanser. Den afgørende forudsætning er derfor det offentlige 
forbrug som andel af BNP, hvor det frem til 2010 er nogenlunde uændret. 

Væksten i det offentlige forbrug i faste priser afspejler en forudsætning 
om prisudviklingen på forbruget givet forudsætningen om udviklingen i lø-
bende priser og dermed andelen af BNP. En senere vurdering af, om mål-
sætningen nås, må baseres på en vurdering af udviklingen i det offentlige 
forbrug i løbende priser i forhold til skattegrundlaget. 

Det forudsættes, at det offentliges nettokøb af varer og tjenester hos den 
private sektor udgør omtrent en konstant andel af den offentlige lønsum – 
svarende til en uændret nettovarekøbskvote. Eventuelt flere udliciteringer vil 
medføre, at et større varekøb modsvares af lavere løn- og investeringsudgifter. 

Indtægtssiden er frem til 2002 betinget af finansloven for 2001, kommu-
nebudgetterne samt Pinsepakken. Kommuneskatten er steget i 2001, mens 
Pinsepakken medfører en nedsættelse af bundskatten i 2001 og 2002, jf. ta-
bel 7.5.  
 
Tabel 7.5. Skatteændringer og sikkerhedspulje. 
   2001 2002 2003-10 2001-10 
   ---------------------- Pct. af BNP ---------------------- 
Kommuneskat, FL2001 og efterløn .. 0,4 - - 0,4 
Pinsepakke........................................ -0,2 -0,2 - -0,4 
Sikkerhedspulje................................. - - -1,0 -1,0 
I alt................................................... 0,2 -0,2 -1,0 -1,0 

 

Kilde: Egne beregninger. 
 
Frem mod 2010 er der afsat 1 pct. af BNP til en skattemæssig sikkerheds-

pulje, som beregningsteknisk er fordelt med ca. ¼ pct. af BNP frem til 2005 
og ca. ¾ pct. i perioden 2006-2010. Sikkerhedspuljen er rettet mod at afbø-
de og imødegå pres på skattebaserne i form af problemer med arbejdsudbud-
det og skattevilkårene i udlandet – herunder grænsehandel. Da presset på 
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skattebaserne ikke kan forudsiges med præcision kan sikkerhedspuljen ikke 
på forhånd disponeres til besluttede lempelser af finanspolitikken. 
 
7.5.7.5.7.5.7.5.    Hovedtræk af fremskrivningenHovedtræk af fremskrivningenHovedtræk af fremskrivningenHovedtræk af fremskrivningen 
Den langfristede fremskrivning indebærer en gennemsnitlig vækst i produk-
tionen på ca. 1½ pct. årligt i hele perioden 2000-2035. Væksten efter 2010 
kan beregnes til knap 1,4 pct. årligt, jf. tabel 7.6. Den betydelige afdæmp-
ning af væksten efter 2010 er en konsekvens af, at den mulige fremgang i 
produktionskapaciteten som følge af befolkningsudviklingen vil være væsent-
lig mindre end tidligere.   
 
Tabel 7.6. Nøgletal for dansk økonomi til 2035.  

 
2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

2016-
2025 

2026-
2035 

2001-
2010 

2011-
2035 

 ---------------------- Årlig realvækst, pct. ----------------------
Privat forbrug.................... 1,9 2,3 2,2 2,1 1,7 2,1 2,0
Offentligt forbrug.............. 1,3 0,5 0,7 0,9 1,0 0,9 0,9
Boliginvesteringer.............. -2,3 1,2 1,1 1,1 0,6 -0,5 0,9
Erhvervs investeringer........ 2,7 2,6 2,2 2,4 2,3 2,7 2,3
Offentlige investeringer ..... 2,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,0
Lagerinvesteringer1 ............ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indenlandsk anvendelse ....... 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8
Eksport.............................. 4,1 3,1 2,8 2,5 2,1 3,6 2,4
Import............................... 4,1 3,7 3,3 3,2 2,9 3,9 3,1
BNP.................................. 1,8 1,7 1,6 1,5 1,1 1,7 1,4
 ------------------------ Årlig vækst, pct. ------------------------
Forbrugerpriser.................. 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7
Timeløn ............................ 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Kontantpris ....................... 1,2 2,8 2,0 2,1 2,4 2,0 2,2
 ----------- 1.000 personer,  slutår --------- ---- Ændring-- 
Beskæftigelse ..................... 2.759 2.787 2.791 2.757 2.681 100 -106
- offentlig .......................... 848 863 868 890 924 50 62
- privat .............................. 1.911 1.924 1.923 1.866 1.757 50 -168
Ledighed ........................... 146 135 136 130 129 -16 -6
Arbejdsstyrke..................... 2.905 2.922 2.927 2.887 2.810 85 -112
Overførselsmodtagere ........ 764 747 741 768 754 -128 7
Ledighedsprocent .............. 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 -0,7 0,0
 ------------- Pct af BNP, slutår ------------ --- Ændring --
Betalingsbalance ................ 2,9 3,3 3,8 3,4 1,2 1,4 -2,1
Udlandsgæld ..................... 1,9 -12,8 -27,4 -51,1 -55,4 -29,5 -42,6
Skattetryk.......................... 46,8 46,1 46,3 46,7 47,5 -2,1 1,4
Udgiftstryk........................ 50,1 49,4 49,4 50,7 54,1 -3,0 4,7
Offentlig saldo................... 2,9 2,6 2,7 2,1 0,0 0,1 -2,6
Offentlig ØMU-gæld ........ 32,4 22,0 13,6 4,5 14,7 -25,2 -7,2

1)  Bidrag til vækst i BNP. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Vækstbidraget fra nettoeksporten forbliver svagt negativt gennem hele 
fremskrivningsperioden. Det følger blandt andet af, at den forudsatte stig-
ning i bytteforholdet og faldende nettorentebetalinger til udlandet bidrager 
til en kraftigere fremgang i indkomsterne og dermed større vækst i det priva-
te forbrug end i BNP. Det muliggør således en stigning i den indenlandske 
efterspørgsel, som er lidt større end stigningen i BNP og produktionspoten-
tialet, jf. tabel 7.7.  
 
Tabel 7.7. Bidrag til produktionspotentialet og BNP.  

   1993-00 2001-05 2006-10 2011-35 
   ----------------- Årlig realvækst, pct. -----------------
Vækst i produktionspotentiale............. 2,6 2,0 1,7 1,5 
heraf bidrag fra:    
 - timeproduktivitet ......................... 2,6 1,8 1,7 1,7 
 - strukturel ledighed........................ 0,6 0,2 0,1 0,0 
 - arbejdsstyrke................................. -0,2 0,5 0,1 -0,2 
 - arbejdstid...................................... -0,5 -0,4 -0,2 0,0 
 ----------------- Årlig realvækst, pct. ----------------- 
Vækst i BNP ..................................... 2,7 1,8 1,7 1,4 
heraf bidrag fra:    
 - indenlandsk efterspørgsel.............. 2,9 1,7 1,8 1,7 
 - nettoeksport ................................. -0,2 0,1 -0,1 -0,3 
 

Anm.: På grund af afrunding kan vækstbidragene afvige fra totalen.  
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Den samlede beskæftigelse falder over hele fremskrivningsperioden med 
omkring 10.000 personer. Det dækker over en stigning på 100.000 personer 
frem til 2010 og et fald på godt 110.000 personer derefter. Omvendt kræver 
en sikring af uændrede offentlige personalemæssige standarder en fremgang i 
den offentlige beskæftigelse på omkring 110.000 personer fra 2000 til 2035. 
Det indebærer, at den private beskæftigelse falder med ca. 120.000 personer. 

Beskæftigelsesudviklingen forudsætter en succesfuld videreførelse af ar-
bejdsmarkedspolitikken for at være forenelig med en holdbar lønudvikling på 
knap 4 pct. og forbrugerprisstigninger på omkring 1¾-2 pct. Det indebærer 
en reallønsfremgang på omtrent 2 pct. årligt i hele forløbet.  

Forbedringerne af strukturerne på arbejdsmarkedet og den forudsatte fi-
nanspolitik indebærer, at den offentlige saldo vil udvise et overskud på 2-3 
pct. af BNP frem mod 2010. I perioden herefter vil befolkningsudviklingen 
medføre et faldende overskud på den offentlige saldo. De forudsatte over-
skud betyder, at den offentlige gæld reduceres fra ca. 48 pct. af BNP i 2000 
til ca. 20-25 pct. af BNP i 2010 og efter et mellemliggende fald stiger til ca. 
10-15 pct. af BNP i 2035. 
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Et voksende overskud på vare- og tjenestebalancen indebærer sammen 
med faldende renteudgifter, at betalingsbalancen forbedres i løbet af frem-
skrivningen. Fortsættelsen af betalingsbalanceoverskuddene i 1999 og 2000 
bidrager derved til, at udlandsgælden kan være afskaffet i perioden 2005-
2010, og at Danmark i 2035 vil have betydelige nettofordringer på udlandet. 

 
7.6.7.6.7.6.7.6.    Udenrigshandel og forskydninger i den økonomiske aktUdenrigshandel og forskydninger i den økonomiske aktUdenrigshandel og forskydninger i den økonomiske aktUdenrigshandel og forskydninger i den økonomiske akti-i-i-i-

vitetvitetvitetvitet 
Andelen af de samlede nominelle indkomster, som anvendes til import af va-
rer og tjenester, har været moderat stigende siden begyndelsen af 1970’erne. I 
samme periode er eksportens andel af BNP vokset noget mere. Denne for-
bedring af vare- og tjenestebalancen afspejler blandt andet en underliggende 
forbedring af opsparingen. Det er forudsat, at eksport- og importkvoten vil 
vokse svagt frem mod 2035, jf. figur 7.4a. og figur 7.4b. 
 
Figur 7.4a. Eksport. Figur 7.4b. Import. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Udviklingen i import- og eksportkvoten er præget af to modsatrettede 
tendenser. På den ene side er udenrigshandelen vokset kraftigt i nogle sekto-
rer – særligt i fremstillingserhvervene. Fremstillingserhvervenes eksport i for-
hold til produktionsværdien er steget med knap 30 pct.enheder siden begyn-
delsen af 1970’erne. Tilsvarende er importen af industrivarer fra udlandet 
vokset i forhold til produktionen i fremstillingserhvervene. Denne tendens er 
videreført i fremskrivningen, jf. figur 7.5a og figur 7.5b. 
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Figur 7.5a. Industrieksport i forhold til 
produktion i fremstillingserhvervene. 

Figur 7.5b. Industriimport i forhold til 
produktion i fremstillingserhvervene. 
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Anm.: Som følge af reeksport og leverancer fra andre erhverv kan eksportandelen godt 
overstige 100 pct. af produktionsværdien. 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Omvendt har husholdninger og virksomheder i større omfang anvendt 
deres indkomst til at købe serviceydelser, som er mere afskærmede fra inter-
national handel og konkurrence. Serviceerhvervenes andel af BVT er vokset 
fra ca. 55 pct. til ca. 65 pct. i dag. Udviklingen har været modsvaret af, at 
fremstillingserhvervenes og landbrugets andel af BVT er reduceret, hvilket er 
en generel udvikling i OECD-landene. Disse forskydninger er forudsat at 
fortsætte fremover, således at serviceerhvervenes andel af BVT fortsat vil sti-
ge, jf. figur 7.6a. 

 
Figur 7.6a. Sektorernes andel af nominelt 
BVT. 

Figur 7.6b. Sektorernes andel af samlet 
beskæftigelse. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Denne sektorforskydning skyldes primært, at timeproduktiviteten er vok-

set noget hurtigere i fremstillings- end i serviceerhvervene, mens den reale ef-
terspørgsel efter erhvervenes produkter i henhold til nationalregnskabet har 
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udviklet sig ensartet. Forskellene i produktivitetsvækst har dermed medført, 
at priserne på serviceydelser er vokset hurtigere end priserne på fremstillings-
varer. 

Den svagere produktivitetsvækst i service end fremstilling indebærer – 
med en parallel udvikling i den reale efterspørgsel efter de to erhvervs varer – 
at serviceerhvervenes arbejdskraft efterspørgsel vokser hurtigere end fremstil-
lingssektorens. Det har medført en forskydning i beskæftigelsen fra fremstil-
ling – men også landbrug – til serviceerhvervene. Sektorforskydningerne i be-
skæftigelsen har stort set samme omfang som sektorforskydningerne i nomi-
nelt BVT, jf. figur 7.6b.  

Forudsætningen om en fortsættelse af de historiske sektorforskydninger 
indebærer, at fremstillingserhvervene fortsat antages at realisere en højere 
produktivitetsvækst end serviceerhvervene, og at efterspørgselsmønstrene ik-
ke forskydes over mod fremstillingsvarer. Dermed vil fremstillingserhverve-
nes beskæftigelsesandel blive mindre, mens serviceerhvervenes andel gradvist 
vil blive øget.  

 
7.7.7.7.7.7.7.7.    Den private sektors opsparingDen private sektors opsparingDen private sektors opsparingDen private sektors opsparing 
Den private sektors bruttoopsparing har i perioden 1990 til 2000 i gennem-
snit udgjort ca. 20 pct. af BNP. Frem til 2035 er det forudsat, at den private 
opsparing som andel af BNP vil vokse svagt, jf. figur 7.7a. 

Efter 2010 forudsættes det private forbrug at udgøre en nogenlunde kon-
stant andel af de disponible indkomster, jf. figur 7.7b. Det indebærer, at det 
private forbrug vokser hurtigere end BNP, primært fordi stigende indkomst-
overførsler og nettorenteindtægter i den private sektor bidrager til en større 
vækst i de disponible indkomster end i BNP. 
 
Figur 7.7a. Privat opsparing og investe-
ring. 

Figur 7.7b. Forbrugskvote. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Investeringskvoten er stort set konstant i fremskrivningsårene. Det følger 
efter en stigning fra 14½ pct. af BNP i 1993 til knap 20½ pct. i 2000. Da 
den private opsparing frem til 2010 samtidig vokser svagt som andel af BNP, 
vil den private finansielle opsparing vokse fra knap -½ pct. af BNP i 2000 til 
godt ½ pct. af BNP i 2010. Det bidrager til en styrkelse af betalingsbalancen. 

Med udgangspunkt i en opgørelse fra 1994-95 af den dengang skatteplig-
tige formue fordelt på aldersgrupper kan der gives et stiliseret indtryk af for-
skellige aldersgruppers opsparingsadfærd. Formuebegrebet indeholdt blandt 
andet finansiel formue, værdien af boligmassen og værdien af bilparken, men 
indeholdt ikke pensionsopsparing.   

Opgørelsen viser, at opsparingen primært foregår i den sene del af den er-
hvervsaktive alder, dvs. først fra omkring 45-års alderen og helt op til 70-års 
alderen, mens personer under 45 år i gennemsnit stort set ikke sparer op. For 
ældre over 70 år er der desuden ikke klare tegn på, at formuen nedbringes, jf. 
figur 7.8a.  
 
Figur 7.8a. Aldersfordelt skattepligtig for-
mue, gennemsnit pr. person. 

Figur 7.8b. Demografisk fremskrivning af 
skattepligtig opsparing. 
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Anm.: Der er i figur 7.9a anvendt 5-års glidende gennemsnit. Figur 7.9b viser udviklin-
gen i den skattepligtige opsparing i forhold til niveauet i 2000.  

Kilde: Lovmodellen og egne beregninger 
 
Yngre, som på opgørelsestidspunktet havde påbegyndt pensionsopsparing, 

kan derfor have kompenseret ved at nedbringe anden opsparing, herunder 
foretage mindre afdrag på boliglån end de ellers havde gjort. Udbygningen af 
det opsparingsbaserede pensionssystem kan derfor potentielt have stor be-
tydning for den viste opsparingsprofil.  



Kapitel 7 – Fremskrivning af dansk økonomi 

Finansredegørelse 2001 � Maj 2001 249249249249
    

Der er imidlertid ikke grund til at anfægte, at det primært er de ældre er-
hvervsaktive, der står for hovedparten af opsparingen. Dels fordi indkom-
sterne i gennemsnit er højere i disse år end i resten af livet, og dels fordi de 
fleste børn er flyttet hjemmefra.  
 Som følge af, at den andel af befolkningen, der befinder sig i de opspa-
ringsintensive aldre, øges i de kommende 10 år, kan den demografiske udvik-
ling trække i retning af øget opsparing frem mod 2010. En videre fremskriv-
ning af den aldersfordelte skattepligtige opsparing tyder på et demografisk 
betinget fald derefter, men til et niveau, som fortsat er godt ½ pct.enhed hø-
jere end i dag, jf. figur 7.8b.  

Det er sandsynligt, at kommende generationer af ældre i højere grad vil 
forbruge af deres opsparing uden for pensionssektoren. Dels under indtryk af 
den store stigning i pensionsformuen, og dels som følge af finansielle innova-
tioner som nedsparingslån mv. Antages de ældre at forbruge ca. 80 pct. af 
den formue, som de i henhold til opgørelsen i gennemsnit har sparet op, når 
de når 70-års-alderen, vil den beregnede ”skattepligtige” opsparingskvote af-
tage med omkring 1 pct.enhed efter 2010. Frem til 2010 er der ikke den sto-
re forskel i den fremskrevne opsparingsprofil, da denne periode er domineret 
af en stigning i antallet af personer i de opsparingsintensive aldre. 

Den private sektors opsparing kan inddeles i pensionsopsparing og fri op-
sparing, der i store træk svarer til det opsparingsbegreb, som blev betragtet 
ovenfor. Udbygningen af pensionsordningerne medførte en stigning i pensi-
onsopsparingen op igennem 1970’erne, og er siden forblevet på et nogen-
lunde konstant niveau omkring 6 pct. af BNP. I fremskrivningen er det for-
udsat, at pensionsopsparingen frem mod 2010 vil vokse yderligere til ca. 7-8 
pct. af BNP, jf. figur 7.9a.  
 
Figur 7.9a. Nettopensionsindbetalinger og 
forrentning af pensionsformuen. 

Figur 7.9b. Samlet privat formue. 
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Anm.: Den fri formue består af privat finansiel formue, værdien af boligmassen og vær-
dien af bilparken.  

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Den betydelige pensionsopsparing indebærer, at pensionsformuen frareg-
net udskudt skat vokser med ca. 50 pct. af BNP i fremskrivningen. Med en 
nogenlunde konstant udvikling i den samlede frie formue indebærer det en 
stigning i den private sektors samlede formue frem mod 2035, jf. figur 7.9b. 

Strukturen i pensionssystemet indebærer, at pensionsopsparingen ind-
komstbeskattes, når pensionerne udbetales, mens indbetalingerne til de pri-
vate ordninger kan fratrækkes i indkomstskatten. For den enkelte opsparer er 
det imidlertid ikke afgørende, om pensionsopsparingen beskattes på enten 
ind- eller udbetalingstidspunktet. Hvis beskatningen af pensionsopsparingen 
i fremtiden svarer til niveauet i dag, kan hele beskatningen uden omkostnin-
ger for den enkelte opsparer flyttes til indbetalingstidspunktet. 

Værdien af de udskudte skattebetalinger kan beregnes som skatteværdien 
af den samlede pensionsformue ud fra hvilken, værdien af den udskudte skat 
kan skønnes til knap en tredjedel af BNP i 2000, jf. tabel 7.8. 
 
Tabel 7.8. Privat opsparing og formue (inkl. ATP). 
   1980 2000 2035 
   ----------- Pct. af BNP ----------- 
Privat finansiel opsparing (a)........................................ -0,3 0,7 3,1 
Pensionsopsparing (b).................................................. 6,7 5,7 7,1 
 - udskudt skat ............................................................. 2,7 2,3 2,9 
 - pensionsopsparing ekskl. udskudt skat...................... 4,0 3,4 4,2 
Privat finansiel fri opsparing (c)=(a)-(b) ....................... -6,9 -5,0 -4,0 
Samlet privat finansiel opsparing ekskl. udskudt skat ... -3,0 -1,6 0,2 
    
Privat finansiel formue1) (a) .......................................... 44,0 19,4  43 
Pensionsformue (b)...................................................... 40,6 81,7 170 
 - udskudt skat ............................................................. 16,7 33,5 70 
 - pensionsformue ekskl. udskudt skat.......................... 23,9 48,2 100 
Privat finansiel fri formue (c)=(a)-(b) ........................... 3,4 -62,3 -126 
Samlet privat finansiel formue ekskl. udskudt skat ....... -0,6 -14,2 -10 
 

1) Den private finansielle formue er opgjort som offentlig nettogæld ekskl. ATP fra-
trukket udlandsgælden.  

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Den stigende pensionsopsparing frem mod 2010 indebærer, at det ikke 
kan forventes, at den private sektors finansielle fri opsparing i denne periode 
vokser svarende til den demografiske fremskrivning af den skattepligtige op-
sparing. Det er derfor i fremskrivningen forudsat, at denne er nogenlunde 
konstant, jf. figur 7.10a.  

Den fortsat negative private finansielle fri opsparing indebærer, at den 
private finansielle fri formue vil fortsætte med at aftage, jf. figur 7.10b. 
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Figur 7.10a. Privat finansiel opsparing og 
pensionsopsparing. 

Figur 7.10b. Privat finansiel formue og 
pensionsformue. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
7.87.87.87.8    ....    Offentlige finanserOffentlige finanserOffentlige finanserOffentlige finanser    
Underskuddene på den offentlige saldo i første halvdel af 1990’erne på om-
kring 2½ pct. af BNP er i anden halvdel af 1990'erne vendt til et overskud, 
som i 2000 udgjorde ca. 2½ pct. af BNP. Den fortsatte fremgang i den pri-
vate sektors beskæftigelse, faldet i antal overførselsmodtagere, faldet i netto-
renteudgifterne og den forudsatte finanspolitik medfører, at overskuddet i 
perioden 2000-2020 kan udgøre i gennemsnit 2-3 pct. af BNP. Efter 2020 
indebærer befolkningssammensætningen, at ældreudgifterne stiger kraftigt, 
hvilket forringer de offentlige finanser2, jf. figur 7.11a.  
 
Figur 7.11a. Offentlige finanser. Figur 7.11b. Offentlig gæld. 
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Kilde: ADAM’s databank samt egne beregninger. 
 

Den offentlige gæld (ØMU-definitionen) er reduceret fra 78 pct. af BNP 
i 1993 til 47 pct. af BNP i 2000. Med en fortsat fastholdelse af overskuddene 

2 Der er beregningsteknisk antaget balance i de amtslige og kommunale budgetter. Til-
pasningen sker derfor på det statslige budget. 
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på de offentlige finanser vil gælden i 2010 være faldet til ca. 20-25 pct. af 
BNP. Efter et lille yderligere fald i de næste 10 år indebærer reduktionen af 
overskuddet på den offentlige saldo efter 2020, at den offentlige gæld heref-
ter begynder at vokse igen. I 2035 kan gælden beregnes til at udgøre ca. 10-
15 pct. af BNP, jf. figur 7.11b. 

Fremskrivningen indebærer, at statens og kommunernes nettorenteudgif-
ter i 2035 udgør knap ½ pct. af BNP. Samlet falder de derfor med godt 3½ 
pct.enhed af BNP fra 1995 til 2035, hvor stigningen i ældreudgifterne sætter 
ind.  

Fraset renteudgifter falder udgiftstrykket frem til 2010 med godt ½ 
pct.enhed. Det afspejler et fald i indkomstoverførslernes andel af BNP, jf. ta-
bel 7.9. Medregnet renteudgifterne falder udgiftstrykket dog med 3 
pct.enheder fra 2000 til 2010 i forlængelse af faldet på godt 8½ pct.enheder i 
perioden 1993-2000. 

I perioden efter 2010 stiger udgiftstrykket med godt 4½ pct.enheder. Det 
er især indkomstoverførslerne til husholdninger og det offentlige forbrug, der 
vokser i denne periode som følge af de demografiske forskydninger.  
 
Tabel 7.9. De offentlige finanser, pct. af BNP.  

Ændring 

 
2000 2005 2010 2015 2025 2035 2001-

2010 
2011-
2035 

Offentlig saldo 2,4 2,9 2,6 2,7 2,1 0,0 0,1 -2,6 
Off. saldo ex. ATP.... 1,2 1,8 1,4 1,3 0,4 -1,9 0,2 -3,3 
      
Indtægter  i alt.......... 54,8 53,0 52,0 52,2 52,8 54,1 -2,8 2,1 
- skatter .................... 48,2 46,8 46,1 46,3 46,7 47,5 -2,1 1,4 
- renteindtægter........ 2,3 2,0 1,9 1,9 2,2 2,6 -0,4 0,7 
- øvrige indtægter ..... 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 4,0 -0,3 -0,1 
      
Udgifter i alt............. 52,4 50,1 49,4 49,4 50,7 54,1 -3,0 4,7 
- offentligt forbrug.... 24,7 25,1 25,0 25,1 25,9 27,8 0,3 2,8 
- overf. til hush. ....... 16,8 15,7 15,9 16,5 17,4 18,3 -0,9 2,3 
- renteudgifter .......... 4,1 2,7 1,8 1,1 0,4 0,8 -2,3 -0,8 
- øvrige udgifter........ 6,8 6,6 6,7 6,7 6,9 7,2 -0,1 0,4 

 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Fra 2000 til 2010 falder skattetrykket med ca. 2 pct.enheder. Halvdelen 
af faldet skyldes tekniske forhold, herunder færre indtægter fra selskabsskat 
(hvor provenuet aktuelt er særlig højt) og lavere skattebetaling fra indkomst-
overførsler, idet udgifterne til (skattepligtige) indkomstoverførsler falder i 
takt med faldet i antal modtagere. Den resterende del af faldet skyldes beslut-
tede ændringer eller tab af skattegrundlag som følge af udflytning af skatte-
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base eller lavere arbejdsstyrke – det vil sige den skattemæssige sikkerhedspul-
je.  

Efter 2010 ventes skattetrykket derimod af tekniske årsager at stige med 
ca. 1½ pct.enhed, jf. tabel 7.10. Det skyldes, at de fradragsberettigede netto-
indbetalinger til pensionsopsparing i denne periode reduceres, samtidig med 
at udgifterne til skattepligtige indkomstoverførsler stiger. 
 
Tabel 7.10. Bidrag til ændring i skattetrykket, pct. af BNP. 
  2000-2010 2011-2035 
Tjenestemandspensioner.............................. 0,0 -0,2 
Øvrige indkomstoverførsler ......................... -0,3 1,0 
Modregning i folkepension.......................... 0,0 -0,1 
Nettopensionsudbetalinger .......................... -0,1 0,5 
Lønsum ....................................................... 0,0 0,2 
   
Selskabsskat ................................................. -0,2 0,0 
Sikkerhedspulje............................................ -1,0 0,0 
Øvrigt (herunder konjunktur mv.)............... -0,5 0,0 
Skattetryk .................................................... -2,1 1,4 
 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Det er i fremskrivningen forudsat, at punktafgifterne i gennemsnit regule-
res med prisudviklingen. Hvis punktafgifterne ikke følger med den generelle 
prisudvikling vil det på sigt indebære en betydelig forværring af de offentlige 
finanser, jf. boks 7.6. 
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Boks 7.6. Betydningen af prisreguleringen af punktafgifterne. 
Manglende prisregulering af punktafgifter over hele perioden frem til 2035 ville medføre et 
direkte provenutab på godt 2 pct. af BNP. Frem mod 2010 ville provenutabet udgøre godt  
¾ pct. af BNP – modsvarende hovedparten af den skattemæssige sikkerhedspulje.  

Med renters-rente virkning forværres de offentlige finanser noget mere end blot det umid-
delbare provenutab ved ikke at regulere punktafgifterne. Den offentlige saldo ville målt 
som andel af BNP være ca. 5 pct.enheder lavere i 2035, hvis punktafgifterne ikke reguleres 
med prisudviklingen, jf. figur a. Gennemføres der ikke modgående besparelser vil gældsud-
viklingen komme ud af kontrol, jf. figur b.  

 
Figur a. Offentlig saldo. Figur b. Offentlig ØMU-gæld. 
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Kilde: Egne beregninger. 
 

Punktafgifterne er af praktiske årsager faste stykafgifter, mens næsten alle andre skatteind-
tægter og offentlige udgifter stort set følger med den almindelige indkomstudvikling. Det 
betyder, at det løbende er nødvendigt at forhøje de faste kronebeløb for punktafgifterne, 
herunder på miljø- og energiområdet, med mindre det ønskes at prioritere løbende nedsæt-
telser af skatten på punktafgifterne frem for andre områder.     
 
7.9.7.9.7.9.7.9.    Betalingsbalance og udlandsgældBetalingsbalance og udlandsgældBetalingsbalance og udlandsgældBetalingsbalance og udlandsgæld    
Betalingsbalancen er en vigtig indikator for pres i økonomien og strukturelle 
ubalancer i den private eller offentlige opsparing. Givet forudsætningerne om 
de offentlige finanser og den private finansielle opsparing vil betalingsbalan-
cen vise overskud i hele perioden frem til 2035, jf. figur 7.12a. 

Betalingsbalanceoverskuddet antages at stige svagt frem mod 2020. Det 
afspejler forbedringer af den private sektors finansielle opsparing. Efter 2020 
ledsages det aftagende overskud på de offentlige finanser af et tilsvarende fald 
i overskuddet på betalingsbalancen. Udviklingen på betalingsbalancen inde-
bærer, at dansk økonomi i 2035 har fordringer på udlandet i størrelsesord-
nen 50 pct. af BNP. For hele perioden gælder, at der er betydelig usikkerhed 
knyttet til størrelsen og den tidsmæssige placering af kursreguleringer. 

Overskuddet på betalingsbalancen dækker over et fald i overskuddet på 
vare- og tjenestebalancen, mens de stigende fordringer på udlandet indebæ-
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rer, at nettorentebetalingerne til udlandet bliver vendt til indbetalinger, jf. fi-
gur 7.12b. 

 
Figur 7.12a. Betalingsbalance og udlands-
gæld. 

Figur 7.12b. Nettorenter og vare- og tje-
nestebalance. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
7.10.7.10.7.10.7.10.    ArbejdsmarkedetArbejdsmarkedetArbejdsmarkedetArbejdsmarkedet 
Ændringer i befolkningens størrelse og sammensætning bidrager isoleret set 
til et fald i arbejdsstyrken. Den forudsatte stigning i arbejdsstyrken frem mod 
2010 på 85.000 personer afspejler derfor forventningen om en større er-
hvervsdeltagelse i de enkelte aldersgrupper. Med udfasningen af overgangs-
ydelsen og gennemførelsen af efterlønsreformen er det i høj grad erhvervsdel-
tagelsen blandt personer over 50 år, der ventes at stige fremover, jf. tabel 
7.11.   
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Tabel 7.11. Ændring i arbejdsstyrke og overførselsmodtagere, 2000-2010.  
  Heraf bidrag fra  Bidrag til ændring i 

overførselsfrekvens:  
 Samlet 

ændring 
Demo-

grafi 
Overfør-
selsfre-
kvens

2) 

Nuvær. 
tilgangs-
frekvens

3) 

Andet 

 ------------------------- 1.000 personer -------------------- 
Samlet i arbejdsstyrken................. 85 -37 122 73 48 
- I arbejdsstyrken over 64 år ....... 21 15 6 0 6 
- I arbejdsstyrken 15-64 år.......... 64 -52 115 73 42 
Overførselsmodtagere uden for 
arbejdsstyrken1 .............................

 
-35 

 
68 

 
-103 

 
-73 

 
-30 

- Overgangsydelse....................... -25 0 -25 -25 0 
- Efterløn.................................... 22 41 -19 8 -27 
- Førtidspension ......................... -14 26 -41 -57 16 
- Øvrige overførselsmodtagere .... -18 1 -19 0 -19 
Øvrige uden for arbejdsstyrken1) .... 20 32 -12 0 -12 
Antal 15-64 årige........................ 49 49 - - - 

1)  Vedrører 15-64 årige. 
2)  Andel på hvert enkelt alderstrin, som modtager offentlige indkomstoverførsler. 
3)  Effekt på antallet ved en videreførelse af nuværende tilgangsfrekvenser. 
Kilde: Egne beregninger. 
 

En samlet stigning i arbejdsstyrken på 85.000 personer er en ambitiøs 
målsætning, men en opfyldelse er inden for rækkevidde. Størsteparten af de 
forudsatte bidrag til stigningen følger af allerede trufne beslutninger og en 
videreførelse af det stedfundne fald i tilgangen til tidlig tilbagetrækning. Ved 
uændrede aldersspecifikke tilgangsfrekvenser til førtidig tilbagetrækning vil 
andelen i de enkelte aldersgrupper falde frem mod 2010 svarende til 73.000 
personer. Det udgør hovedparten af det forudsatte bidrag fra førtidig tilbage-
trækning, jf. figur 7.13a og b. 
 
Figur 7.13a. Tilgang til førtidig tilbage-
trækning, 15-64 år. 

Figur 7.13b. Antal på førtidig tilbage-
trækning, 15-64 år. 
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Kilde: Egne beregninger. 
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Bidraget fra færre førtidspensionister skal ses i lyset af det forholdsvis store 
fald i tilgangen til førtidspension, der har fundet sted siden 1994, jf. figur 
7.14a. Med intensiveret forebyggelse før tildelingen af førtidspension fra 1. 
juli 1998 skønnes tilgangen i 1999 derfor at være lidt lavere end fremover, 
hvor tilgangen forventes at stabilisere sig på omkring 15-16.000 personer.  

Den forudsatte tilgang til førtidspension er således større end den aktuelle 
tilgang. Omvendt er det forventningen, at efterlønsreformen i de kommende 
år vil bidrage til en lavere tilgang til efterløn end aktuelt, jf. tabel 7.11. Da 
disse forhold næsten opvejer hinanden afspejler den forudsatte stigning i ar-
bejdsstyrken frem mod 2010 i høj grad konsekvenserne af en udvikling, der 
allerede har fundet sted.    
 Med den stigende tilgang til efterløn fra midten af 1990’erne til 1998 vil 
en fastholdelse af tilgangsmønstret indebære, at antallet af personer på efter-
løn vil stige med 8.000 mere end i forløbet med uændrede bestandsfrekven-
ser, jf. tabel 7.11 og figur 7.14f. I forhold til et forløb med uændret tilgang er 
kravet således, at antallet af personer på efterløn reduceres med 27.000 per-
soner. Dette ventes primært at komme fra virkningerne af efterlønsreformen 
og en udbygning af virksomhedernes seniorpolitik. På baggrund af de forelø-
bige opgørelser over tilgangen til den fleksible efterløn er der foreløbige tegn 
på, at tilgangen af 60-årige er reduceret, og at reformen dermed virker efter 
hensigten.   

Udfasningen af overgangsydelsen bidrager til en stigning i arbejdsstyrken 
på 25.000 personer frem til 2005, hvor ordningen vil være helt udfaset, jf. fi-
gur 7.14d. 

Flere af initiativerne har allerede bidraget til stigningen i arbejdsstyrken 
siden 1996. Hovedparten af virkningerne vil dog først vise sig i de kommen-
de år, når reformerne er fuldt indfaset, og når de, der forlod arbejdsmarkedet 
tidligt, er overgået til folkepension og i de enkelte aldersgrupper erstattet af 
senere generationer. 

Der er i fremskrivningen forudsat et bidrag fra øvrige overførselsmodtage-
re og øvrige uden for arbejdsstyrken – herunder bedre integration af indvan-
drere. Blandt andet skønnes et bidrag på i størrelsesordenen 10.000 personer 
i kraft af en stigning i den gennemsnitlige opholdstid for indvandrer, jf. 
FR2000. 
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Figur 7.14a. Tilgang til førtidspension, 
15-64 år. 

Figur 7.14b. Antal på førtidspension, 15-
64 år. 
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Figur 7.14c. Tilgang til overgangsydelse. Figur 7.14d. Antal på overgangsydelse. 
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Figur 7.14e. Tilgang til efterløn, 60-64 år. Figur 7.14f. Antal på efterløn, 60-64 år. 

10

20

30

40

50

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

10

20

30

40

50

Uændret tilgang Kravforløb

1.000 personer 1.000 personer

 

40
60
80

100
120
140
160
180

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

40
60
80
100
120
140
160
180

Uændret tilgang  
Kravforløb
Uændrede bestandsfrekvenser

1.000 personer 1.000 personer

 
 

Anm.: I forløbene med uændret tilgang er de senest observerede tilgangsfrekvenser fast-
holdt i hele fremskrivningsperioden, hvilket for førtidspension og efterløn er 
henholdsvis 1999 og 1998.  I forløbene med uændret bestandsfrekvenser er ande-
len af modtagere i de enkelte aldersgrupper i 2000 fastholdt i fremskrivningsperi-
oden. 

Kilde: Egne beregninger 
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Forudsætningerne om udviklingen i ledigheden frem til 2010 indebærer, 
at langtidsledigheden stort set er afskaffet, jf. figur 7.15a. Der må fortsat for-
ventes et omfang af aktivering, der ikke afviger væsentligt fra det nuværende 
niveau. Fremgangen i arbejdsstyrke og beskæftigelse medfører samtidig, at 
erhvervsfrekvensen stiger med ca. ¼ pct.enhed fra 2000 til 2010, mens be-
skæftigelsesfrekvensen vokser med ca. ¾ pct.enhed, jf. figur 7.15b. 
 
Figur 7.15a. Ledighed. Figur 7.15b. Erhvervs- og beskæftigelses-

frekvens. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Udviklingen i arbejdsstyrken efter 2010 er som nævnt beregningsteknisk 
baseret på den demografiske udvikling. Der er således inden for de enkelte 
aldersgrupper antaget uændret erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens i hele pe-
rioden 2010-2035. Forskydninger i sammensætningen af arbejdsstyrken in-
debærer imidlertid en reduktion i den samlede erhvervs- og beskæftigelsesfre-
kvens på omtrent ¾ pct.enhed fra 2010 til 2035.  
 
7.11.7.11.7.11.7.11.    Følsomhedsanalyser Følsomhedsanalyser Følsomhedsanalyser Følsomhedsanalyser –––– alternative scenarier alternative scenarier alternative scenarier alternative scenarier 
Demografiens påvirkning af de offentlige finanser er i vid udstrækning et re-
sultat af forhold, som allerede er kendt i dag. Der er således ikke tvivl om, at 
andelen af ældre i befolkningen vil vokse kraftigt frem mod 2035, men stør-
relsesordenen er usikker. Der knytter sig også usikkerhed til den fremtidige 
udvikling i andre centrale forudsætninger og dermed også til de krav, der stil-
les til en holdbar finanspolitik. 

I det følgende vurderes konsekvenserne af ændrede forudsætninger for 
gennemsnitlig arbejdstid, antal personer i arbejdsstyrke og middellevetid un-
dersøgt. 
 
Virkning af lavere arbejdsudbud 
Et fortsat fald i arbejdstiden – i en størrelse der er halvt så stor som nedgan-
gen i perioden 1980-2000 – indebærer, at antallet af udførte arbejdstimer og 
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dermed produktionspotentialet falder med yderligere 5 pct. fra 2005 til 
2035, svarende til knap 0,2 pct.enhed om året, jf. tabel 7.12.  

En tilsvarende nedgang i arbejdsstyrken på 5 pct. fra 2005 til 2035 med-
fører en reduktion på ca. 140.000 personer sammenlignet med det forudsatte 
i hovedforløbet. Det svarer ligeledes til en reduktion af produktionskapacite-
ten på 5 pct. 
 
Tabel 7.12. Antal udførte arbejdstimer. 
    2000 2005 2010 2020 2035 
 ---------------------- Mio. timer --------------------- 
Antal udførte arbejdstimer ................... 4.112 4.143 4.140 4.126 3.967 
    
Færre antal udførte arbejdstimer .......... 0 -5 -43 -112 -207 
 --------  Gnst. årlig arbejdstid i timer ------------ 
 - alternativ 1: lavere gnst. arbejdstid.... 0 -2 -15 -39 -74 
 ------------------- 1.000 personer -------------------
 - alternativ 2: lavere arbejdsstyrke ....... 0 -5 -29 -76 -140 
 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

En reduktion i det effektive arbejdsudbud – enten som følge af en lavere 
gennemsnitlig arbejdstid eller lavere arbejdsstyrke – vil øge behovet for kon-
solidering af finanspolitikken.  

Den nødvendige opstramning af finanspolitikken i alternativet med lavere 
arbejdstid skyldes en antagelse om, at den offentlige service ikke reduceres i 
takt med faldet i arbejdstiden og dermed skattegrundlaget. Der er således 
forudsat en kompenserende merstigning i den offentlige beskæftigelse. Be-
lastningen af de offentlige finanser vil dog – sammenlignet med konsekven-
serne af færre personer i beskæftigelse – dæmpes af, at lavere arbejdstid redu-
cerer satsreguleringen af indkomstoverførslerne, som i den forbindelse knyt-
ter sig til årslønnen (og dermed skattegrundlaget). 
 Den nødvendige finanspolitiske stramning i alternativet med færre perso-
ner i arbejdsstyrken er større, idet faldet i arbejdsstyrken indebærer, at tilsva-
rende flere personer vil være på overførselsindkomst. De offentlige udgifter 
øges derved samtidig med, at skatteindtægterne reduceres. I forhold til alter-
nativet med lavere arbejdstid vil det dog ikke – for at opretholde en upåvir-
ket service – være nødvendigt at øge den offentlige beskæftigelse for at opnå 
samme serviceudvikling. 

For at sikre samme holdbare gældsnedbringelse som i hovedforløbet må 
den offentlige service derfor mindskes, eller skattetrykket øges. Omregnet til 
betydningen for beskatningen svarer faldet i arbejdstiden til en stigning i 
kommuneskatten på godt 3½ pct.enheder, mens en lavere arbejdsstyrke in-
debærer en stigning i kommuneskatten på godt 6 pct.enheder, jf. figur 7.18a. 
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Den forudsatte vækst i den offentlige service indebærer i hovedforløbet en 
afdæmpning af væksten i udgifterne i forhold til de seneste år, idet der frem 
mod 2010 kun er et lille løft i de personalemæssige standarder, mens der ef-
terfølgende er uændrede personalemæssige standarder. Hvis det ikke ønskes 
at hæve skatterne, må der i stedet for ske en reduktion i den offentlige ser-
vice, hvilket kan kræve en mere grundlæggende revurdering af det offentlige 
forbrug.  

Hvis tilpasningen tages over det offentlige forbrug i stedet for kommune-
skatten, vil der fra 2005 og frem, som følge af lavere arbejdstid, kun være 
plads til en vækst i det offentlige forbrug på ca. 0,7 pct. om året, mens væk-
sten i den offentlige service kun kan blive godt ½ pct. af BNP i scenariet 
med en mindre arbejdsstyrke. Det indebærer en reduktion i de personale-
mæssige standarder på henholdsvis godt 0,1 pct. og knap 0,3 pct. om året i 
forhold til hovedforløbet, jf. figur 7.18b.  
 
Figur 7.18a. Kommuneskat. Figur 7.18b. Offentligt forbrug. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Virkning af anden demografisk udvikling 
Frem til 2035 forudsættes, at den demografiske forsørgerkvote (defineret 
som antallet af unge under 15 og antallet af ældre over 64 i forhold til antal-
let af 15-64 årige) vil stige fra ca. 50 til ca. 61 pct., næsten udelukkende på 
grund af en stigende ældreandel. Det medfører en stigning i de offentlige ud-
gifter på knap 4½ pct. af BNP før skat, når der tages højde for de forudsatte 
forbedringer på arbejdsmarkedet og reduktionen af arbejdstiden i de næste 
par år (flere feriefridage). Ses bort fra disse forhold øges udgifterne med godt 
7 pct. af BNP. 

Den fremtidige demografiske udvikling er et resultat af forhold som i høj 
grad er kendte allerede i dag. Det er således sikkert, at antallet af ældre pr. 
erhvervsaktiv vil stige kraftigt efter 2010. Kun udfordringens størrelse er 
usikker.  
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I de senere år har Danmarks Statistik offentliggjort befolkningsfremskriv-
ninger med systematiske oprevisioner af niveauet for den forventede ældre-
kvote (antal personer over 64 år i forhold til antallet af 15-64 årige), primært 
fordi den forventede levetid er opjusteret. Den befolkningsfremskrivning 
som ligger til grund for beregningerne i fremskrivningen er udarbejdet af 
DREAM-gruppen i Danmarks Statistik efter lidt andre principper. Befolk-
ningsfremskrivningen viser en udvikling i ældrekvoten, som ligger i midten i 
forhold til de fremskrivninger Danmarks Statistik har offentliggjort i de sene-
re år, jf. figur 7.19a.  

En stigning i middellevetiden på 1 år frem til 2040 medfører en stigning i 
den samlede ældrekvote på ca. 1,4 pct.enhed i 2035, jf. figur 7.19b. Det 
skærper som udgangspunkt kravet til overskuddet på de offentlige finanser 
med ca. 0,5 pct. af BNP i form af højere udgifter til pensioner og offentlig 
service.  

 
Figur 7.19a. Ældrekvoten i forskellige be-
folkningsprognoser. 

Figur 7.19a. Ældrekvote i hovedforløb og 
alternativt forløb. 
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Kilde: Danmarks statistik, DREAM-gruppen og egne beregninger. 
 

For at sikre uændret gældsudvikling indebærer den højere middellevetid 
en stigning i kommuneskatten med godt 1 pct.enhed sammenlignet med ho-
vedforløbet for at sikre, at finanspolitikken fortsat er holdbar, jf. tabel 7.13. 
 
Tabel 7.13. Kommuneskat, pct. 
   2000 2005 2010 2035 
Hovedforløb .................................... 32,9 32,9 32,9 32,9 
Alternativ med længere levetid ......... 32,9 32,9 33,1 34,0 
Forskel............................................. 0,0 0,1 0,2 1,1 
 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Beregningen bygger på den forudsætning, at aldersfordelingen af de of-
fentlige udgifter er uændret, når den gennemsnitlige levetid øges, og skal der-
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for opfattes som et bud på en maksimal effekt. Længere levetid må forventes 
at afspejle en forbedring af den almindelige sundhedstilstand, og at behovet 
for offentlig pleje og sundhed derfor i gennemsnit indfinder sig på et højere 
alderstrin. Desuden kan en forlængelse af levetiden trække i retning af senere 
tilbagetrækning, hvilket øger arbejdsudbuddet og reducerer udgifterne til 
overførsler. I modsat retning trækker, at længere levetid kan være en konse-
kvens af omkostningskrævende nye behandlingsmetoder 
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Appendiks 7.1. Appendiks 7.1. Appendiks 7.1. Appendiks 7.1.     
FreFreFreFremmmmskrivninger og konjunkturskøn skrivninger og konjunkturskøn skrivninger og konjunkturskøn skrivninger og konjunkturskøn 
–––– er det gået som ventet? er det gået som ventet? er det gået som ventet? er det gået som ventet?    
 
Den mellemfristede fremskrivning fra 1995 
Den faktiske økonomiske udvikling sammenlignes i det følgende med den frem-
skrivning af økonomien til 2005, der blev præsenteret i Finansredegørelse 1995. 
 Den mellemfristede fremskrivning i FR95 indeholdt et gunstigt vækstforløb, 
hvor en kraftig vækst i beskæftigelsen medførte en reduktion af ledigheden til 7 
pct. af arbejdsstyrken i 2000 og en forbedring af både betalingsbalancen og den 
offentlige sektors saldo, samtidig med at løn- og prisstigningerne blev holdt i ro.  
 Den faktiske udvikling har på mange måder ligget tæt op af fremskrivningen. 
Den årlige vækst i den indenlandske efterspørgsel og BNP har kun været en 
smule lavere end i fremskrivningen, og inflationen afviger kun marginalt fra det 
forudsatte.  

Omvendt har lønstigningerne været lidt lavere, selv om reduktionen af ledig-
heden har været væsentligt større end i FR95. Dermed er strukturerne på ar-
bejdsmarkedet bedre end forudsat. Alligevel er beskæftigelsen vokset mindre, 
hvilket afspejler en betydelig overvurdering af udviklingen i arbejdsstyrken. 

Lavere vækst i reallønnen før skat, strammere finanspolitik og lavere beskæf-
tigelse har medført en lavere vækst i de disponible realindkomster end i FR95.  
Højere forbrugskvote og en mervækst i investeringerne afspejler sig i en overvur-
dering af den private finansielle opsparing. En større forbedring af den offentlige 
sektors saldo har kun til dels modvirket den lavere private finansielle opsparing, 
og betalingsbalancen har derfor ligget noget lavere end forudsat i FR95 i perio-
den 1995-2000. 
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Den faktiske og den forventede udvikling1 
Den gennemsnitlige årlige vækst i BNP fra 1995 til 2000 var 3,0 pct. i FR95. 
Det er godt ¼ pct.enhed højere end den faktiske gennemsnitlige vækstrate, jf. fi-
gur 1a. 

Den indenlandske efterspørgsel har ligget endnu tættere på fremskrivningen i 
FR95, jf. figur 1b. Det betyder, at nettoeksporten har ligget noget lavere end 
ventet og dermed bidraget til en forværring af betalingsbalancen. 
 
Figur 1a. Realt BNP. Figur 1b. Real indenlandsk efterspørgsel. 
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Kilde: FR95, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Den beskedne afvigelse i den indenlandske efterspørgsel over hele perioden 
dækker over en noget kraftigere vækst 1996-98, og et mere afdæmpet forløb si-
den 1998 end i FR95. Den kraftige vækst i den første del af perioden skyldes 
primært et kraftigere fald i renten end forudsat, jf. figur 2a. Det har hævet det 
private forbrug og investeringerne, selv om realindkomsterne er vokset mindre 
end forudsat. Samtidig voksede den offentlige beskæftigelse mere end forudsat 
frem til 1998, jf. figur 2b. Set over hele perioden har beskæftigelsesvæksten i den 
offentlige sektor imidlertid været som forudsat. 
 

                                                    
1 Fremskrivningen i FR95 er omregnet til nyt nationalregnskab, så der kan foretages en 
sammenligning med den faktiske udvikling. Omregningen tager højde for sammensæt-
ningseffekter som følge af ændret basisår og ændrede definitioner. 
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Figur 2a. Den nominelle rente. Figur 2b. Vækst i offentlig beskæftigelse. 
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Kilde: FR95, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Den lavere vækst i den indenlandske efterspørgsel de seneste to år kan for-
trinsvis henføres til virkningerne af Pinsepakken, som medførte en kraftig af-
dæmpning af væksten i de disponible realindkomster, jf. figur 3a. Sammen med 
et fald i forbrugskvoten, jf. figur 3b, har det dæmpet det private forbrug mar-
kant. Frem til 1998 steg forbrugskvoten noget mere end forudsat i FR95, og det 
kraftige fald i 2000 betyder, at forbrugskvoten set over hele perioden er steget 
nogenlunde som forudsat. 
 
Figur 3a. Vækst i disp. realindkomst. Figur 3b. Forbrugskvoten. 
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Kilde: FR95, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Den markante stigning i forbrugskvoten frem til 1998 skyldes fortrinsvis en 
betydeligt større stigning i boligformuerne end ventet. Kontantprisen på ejerbo-
liger er således øget markant i forhold til FR95, jf. figur 4a, hvilket blandt andet 
skal ses i sammenhæng med det kraftigere fald i renten. 
 Stigningen i forbrugskvoten afspejles i en betydeligt større forringelse af den 
private sektors finansielle opsparing i 1997 og 1998, jf. figur 4b. Selvom den 
private finansielle opsparing er øget siden 1998 i lyset af afdæmpningen af den 
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indenlandske efterspørgsel, ligger niveauet i pct. af BNP fortsat ca. 2 pct.enheder 
lavere end i FR95. Hertil bidrager også en betydelig mervækst i de private inve-
steringer, der er 1-2 pct. af BNP højere end forudsat. 
 
Figur 4a. Kontantprisen på boliger. Figur 4b. Privat finansiel opsparing. 
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Kilde: FR95, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Udviklingen i den private finansielle opsparing har betydet, at betalingsba-
lancen blev forringet markant i perioden 1995-98, hvor der i FR95 var forudsat 
en mindre forbedring, jf. figur 5a. I 2000 er betalingsbalancen i pct. af BNP der-
for knap 1½ pct.enheder lavere end forudsat i FR95. 

En større forbedring af den offentlige sektors saldo de seneste tre år har kun 
delvist kunne modvirke den lavere finansielle opsparing  i den private sektor, jf. 
figur 5b.  
 
Figur 5a. Betalingsbalancen. Figur 5b. Den offentlige sektors saldo. 
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Kilde: FR95, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Forbedringen af de offentlige finanser har været større end ventet, selvom det 
nominelle offentlige forbrug som andel af BNP ikke er faldet helt så meget som 
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forudsat. Det har blandt andet kunne lade sig gøre i kraft af højere kommune-
skatter, det særlige ATP-bidrag og visse afgiftsstigninger. 

I 2000 er ledigheden faldet til 150.000 personer – 50.000 personer færre end 
forudsat i FR95, jf. figur 6a.  
 
Figur 6a. Ledigheden. Figur 6b. Vækst i arbejdsstyrken. 
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Kilde: FR95, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Den kraftigere reduktion af ledigheden viser sammenholdt med en lidt lavere      
løninflation, at strukturerne på arbejdsmarkedet er bedre end forudsat i FR95. 

Arbejdsstyrken er faldet med ca. 20.000 personer, hvor der i FR95 var forud-
sat en stigning på omkring 95.000 personer, jf. figur 6b. Faldet i arbejdsstyrken 
skyldes især en større tilgang til efterløn og overgangsydelse frem til 1996. Re-
formerne af overgangsydelse, efterløn og førtidspension m.v. har bidraget til en 
stigning i arbejdsstyrken på 20.000 personer siden 1996, men er langtfra slået 
fuldt igennem endnu. 

Hovedtrækkene af den forventede udvikling i FR95 og den faktiske udvik-
ling er opsummeret i tabel 1. 
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Tabel 1. Sammenligning af fremskrivning i FR95 og FR2001. 
 1995-97 1998-99 1995-00 Forudsigelsesfejl 

 FR95 FR01 FR95 FR01 FR95 FR01 95-
97 

98-
99 

95-
00 

 --------- Gnst. årlig realvækst i pct. --------- --- Pct.enheder ---
Privat forbrug ...........  2,9 2,2 3,7 2,0 3,2 1,7 -0,7 -1,7 -1,5 
Offentligt forbrug .....  1,0 2,1 0,8 2,3 0,9 1,9 1,1 1,5 1,0 
Erhvervsinvesteringer 9,1 9,9 5,0 5,9 6,8 8,9 0,8 0,9 2,1 
Eksport .....................  5,0 3,8 4,2 6,0 4,6 5,5 -1,2 1,8 0,9 
Import ......................  6,0 6,9 4,9 4,8 5,4 6,7 0,9 -0,1 1,3 
BNP .........................  3,2 2,8 3,0 2,4 3,0 2,7 -0,4 -0,6 -0,3 
 ----------- Gnst. årlig vækst i pct. ----------- --- Pct.enheder ---
Forbrugerpriser .........  2,6 2,1 2,4 2,2 2,5 2,3 -0,5 -0,2 -0,2 
Timeløn....................  4,4 3,8 4,5 3,8 4,5 3,7 -0,6 -0,7 -0,8 
 ------- Gnst. i perioden, pct. af BNP ------- --- Pct.enheder ---
Betalingsbalance .......  2,6 1,1 3,0 0,4 2,9 1,0 -1,5 -2,6 -1,9 
Offentlige finanser ....  -0,7 -1,0 0,9 2,1 0,2 0,6 -0,3 1,2 0,4 
Privat fin. opsparing .  3,3 2,0 2,1 -1,7 2,6 0,3 -1,3 -3,8 -2,3 
 --------- Ændring, 1.000 personer --------- - 1.000 personer - 
Beskæftigelse.............  125 86 70 58 225 166 -39 -12 -60 
Arbejdsstyrke ............  37 -37 34 -4 87 -27 -74 -37 -114 
Ledighed...................  -88 -123 -36 -62 -138 -193 -35 -26 -55 
 

Kilde: FR95, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Årsager til ændrede skøn for 1999 og 2000 
I dette afsnit sammenlignes konjunkturskønnene fra FR2000 med de foreløbige 
nationalregnskabstal for årene 1999 og 2000.  
 I FR2000 var det ventet, at den økonomiske vækst blev 1,3 pct. i 1999 og 
1,6 pct. i 2000. I de foreløbige nationalregnskabstal er væksten opgjort til 2,1 
pct. i 1999 og 2,9 pct. i 2000, jf. tabel 2.  
 Eksportvæksten har i begge år være ualmindelig kraftig og næsten dobbelt så 
stor som skønnet. Det har desuden medvirket til, at overskuddet på betalingsba-
lancen blev godt 6½ mia.kr. større.   

I 1999 var den indenlandske efterspørgsel derimod mindre end ventet. Til-
bagegangen i den indenlandske efterspørgsel skyldes især et kraftigt fald i lager-
investeringerne, men også svag vækst i det private forbrug. Nedgangen i lagerin-
vesteringerne var på baggrund af årtusindeskiftet ventet, men bidraget til BNP-
væksten blev godt ½ pct.enhed større end skønnet.  
 Den højere BNP-vækst i 2000 skyldes til gengæld en kraftigere vækst i den 
indenlandske efterspørgsel end skønnet og den meget kraftige eksportvækst er 
ledsaget af en tilsvarende stor vækst i importen. Orkanen i december 1999 med-
førte, at boliginvesteringerne blev væsentlig større end forventet. Væksten i er-
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hvervsinvesteringerne blev ligeledes betydeligt større end skønnet, mens væksten 
i det private og offentlige forbrug blev mindre end ventet.  
 Både i 1999 og 2000 voksede den private beskæftigelse en del mere end 
skønnet, mens den offentlige beskæftigelse mod forventning kun voksede svagt.  
 
Tabel 2. Afvigelserne i forhold til skønnene i FR2000. 

 1999 2000 Afvigelse 
 FR00 FR01 FR00 FR01 1999 2000 
 ----------- Realvækst, pct. ----------- - Pct.enheder - 

Privat forbrug.............................. 0,9 0,5 1,2 -0,2 -0,4 -1,4 
Offentligt forbrug........................ 1,4 1,4 1,2 0,6 0,0 -0,5 
Boliginvesteringer........................ -2,0 2,1 -4,0 10,6 4,1 14,6 
Erhvervsinvesteringer................... 2,8 1,6 0,9 11,9 -1,2 11,0 
Offentlige investeringer ............... -2,0 0,0 6,5 6,4 2,0 -0,1 
Lagerinvesteringer1)...................... -1,0 -1,6 0,1 0,3 -0,6 0,1 
Indenlandsk efterspørgsel i alt ..... 0,2 -0,6 1,2 2,8 -0,8 1,6 
Eksport........................................ 4,6 9,7 4,0 9,8 5,1 5,8 
- heraf industrivarer ..................... 4,7 8,7 5,7 10,4 4,0 4,7 
Import......................................... 1,9 2,2 3,1 10,2 0,3 7,1 
- heraf industrivarer ..................... 1,5 3,7 3,7 7,5 2,2 3,7 
Bytteforhold ................................ 2,8 2,0 0,0 -1,3 -0,8 -1,3 
BNP............................................ 1,3 2,1 1,6 2,9 0,9 1,4 
- heraf BVT i private byerhverv ... 1,4 3,8 1,8 6,0 2,4 4,1 

 -------------------------- Mia. kr. ------------------------- 
Betalingsbalance .......................... 13,9 20,6 12,0 25,1 6,7 13,1 
Offentlige finanser....................... 35,1 37,8 27,4 32,1 2,7 4,6 

 ---------------------- 1.000 personer --------------------- 
Ledighed ..................................... 158 158 155 150 0 -5 
Beskæftigelse, ændring................. 21 23 8 21 1 14 
- heraf privat................................ 13 20 0 20 6 21 
- heraf offentlig............................ 8 3 8 1 -5 -7 

 ----------------- Pct. ----------------- - Pct.enheder - 
Nominel timeløn......................... 4,5 4,8 4,0 3,7 -1,3 -0,5 
Forbrugerprisindeks .................... 2,4 2,6 2,2 3,1 0,1 0,9 
Gennemsnitlig obligationsrente... 5,5 5,5 6,1 6,3 0,0 0,2 

 

1) Vækstbidrag (ændring i pct. af BNP). 
Kilde: FR2000, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

I tabel 3 er der foretaget en dekomponering af årsagerne til ændringerne. Det 
er primært internationale forhold og en større investeringstilbøjelighed, som har 
bidraget til den højere vækst i 2000. Omvendt har en lavere forbrugstilbøjelig-
hed isoleret set reduceret BNP-væksten med knap 1½ pct.enhed. 
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 Forbedringen af betalingsbalancen skyldes især et forbedret bytteforhold, 
mens den større investeringstilbøjelighed har bidraget til en svagere betalingsba-
lance.  
 De internationale forhold og den større investeringstilbøjelighed har desuden 
haft en gunstig effekt på beskæftigelsen. I modsat retning trækker en strammere 
finanspolitik og højere produktivitetsvækst end ventet.  

 
Tabel 3. Årsager til ændrede skøn over nøglevariable for 2000. 

 

Real-
vækst i 
BNP 

Beta-
lingsba-

lance 

Offentlig 
sektors 
saldo 

Ændring 
i beskæf-

tigelse 

Vækst i 
privat-

forbrugs-
deflator 

 Pct. Mia.kr. 
1.000 
pers. Pct. 

Markedsvækst.......................... 0,7 2,9 4,0 9,5 0,0 
Priser i udlandet ...................... 0,9 16,3 6,5 12,7 1,8 
Udenrigsøkonomiske forhold ...... 1,6 19,3 10,5 22,2 1,8 
Finanspolitik ........................... -0,3 2,0 -1,4 -5,1 0,0 
Rentespænd og -struktur ......... -0,1 0,5 0,1 -0,9 0,0 
Økonomisk politik i alt ............. -0,4 2,5 -1,3 -6,0 0,0 
Forbrugstilbøjelighed .............. -1,1 4,0 -9,3 -9,3 0,1 
Investeringstilbøjelighed.......... 1,6 -9,5 9,3 21,8 0,2 
Lagerinvesteringer ................... -0,2 0,5 -0,9 -4,4 0,0 
Produktivitet ........................... 0,1 0,0 -2,4 -13,8 0,1 
Importkvote ............................ -0,3 -0,7 -1,5 -3,1 0,0 
Eksportmarkedsandele............. 0,3 0,5 1,8 2,2 0,1 
Arbejdsmarked ........................ 0,0 -0,1 -0,5 0,9 0,0 
Priser og løn ............................ 0,5 -3,4 -1,0 5,7 -1,1 
Materiale- og energieftersp. ..... -0,5 -8,2 -3,2 -2,7 0,0 
Input-output koeff. ................. -0,3 -2,0 -3,2 -1,7 -0,1 
Andet ...................................... -0,3 3,4 3,7 2,1 -0,2 
Adfærdsændringer i alt............... 0,1 -15,4 -7,2 -2,4 -1,0 
Ændret niveau ved indgang 
til 2000 ................................... - 6,7 2,7 - - 
Ændring i alt ........................... 1,4 13,1 4,7 13,8 0,9 

 

Kilde: FR2000, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Resultater af de 1-årige fejlanalyser 
Siden 1984 er der udarbejdet ét-årige fejlanalyser, jf. tabel 4. Fejlskønnet på 
BNP-væksten svarer til den gennemsnitlige absolutte afvigelse på 0,8 pct.enhed. 
Historisk set har adfærdsændringer været den største fejlkilde i skønnene. Det er 
imidlertid ikke tilfældet i FR2000, hvor udlandsforudsætningerne har været den 
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primære kilde til fejlskønnet. Den gennemsnitlige afvigelse for både delbidrage-
ne og den samlede afvigelse har for perioden 1984-2000 under ét været tæt på 
nul. Der er derfor ikke nogen systematisk skævhed i skønnene.  
 
Tabel 4. Ét-årige fejlanalyser, 1984-2000. Årsager til ændret skøn. 
Vækst i BNP 
Faktiske minus for-
ventede 

Udlandsfor-
udsætninger 

Økonomisk 
politik 

Adfærds-
ændringer 

I alt 

 ------------------------------ Pct.enheder ------------------------------ 
1984 .......................... 0,4 -0,1 1,9 2,2 
1985 .......................... -0,3 0,2 -0,7 -0,8 
1986 .......................... -0,3 -1,0 0,5 -0,8 
1987 .......................... -0,5 -0,4 -0,5 -1,4 
1988 .......................... 0,9 0,2 -0,5   1,11) 

1989 .......................... -0,1 -0,1 0,3 0,1 
1990 .......................... -0,3 0,4 -0,3 -0,2 
1991 .......................... 0,2 -0,1 -0,2 -0,1 
1992 .......................... -0,5 0,0 -0,3 -0,8 
1993 ..........................    1,2 
1994 .......................... -0,1 -0,2 1,8 1,5 
1995 .......................... 0,2 0,1 0,6 0,9 
1996 .......................... -0,4 0,6 -1,1 -0,9 
1997 .......................... 0,1 0,8 -0,6 0,2 
1998 .......................... -0,1 0,2 -0,4 -0,3 
1999 .......................... 0,0 -0,2 -0,2 -0,3 
2000 .......................... 1,6 -0,4 0,1 1,4 
Gnst. afvigelse............ 0,1 0,0 0,0 0,2 
Gnst.abs. afvigelse...... 0,4 0,3 0,6 0,8 

 

Anm.: ”I alt” viser forskellen mellem skønnene for hvert kalenderår mellem to på hin-
anden følgende redegørelser. For 1998 er der dog sammenlignet med Økono-
misk Oversigt året forinden, da hovedrevisionen af nationalregnskabet vanskelig-
gør en sammenligning med FR97. 

1) Inkl. bidrag på 0,5 fra lagerændringer. 
Kilde: FR2000, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Appendiks 7.2. Appendiks 7.2. Appendiks 7.2. Appendiks 7.2.     
Sammenligning med tidligere freSammenligning med tidligere freSammenligning med tidligere freSammenligning med tidligere frem-m-m-m-
skrivninger skrivninger skrivninger skrivninger     
 
I dette afsnit sammenlignes hovedtrækkene i den mellemfristede fremskrivning 
med fremskrivningen i henholdsvis En holdbar fremtid – Danmark 2010  (januar 
2001) og FR2000 (april 2000), jf. tabel 1.  
 
Tabel 1. Nøgletal i fremskrivningerne 1997-2010. 
 
 

FR00, april 2000 DK 2010, jan. 2001 FR01, maj 2000 

 1997
-2000

2001 
-2005 

2006 
-2010

1997
-2000

2001 
-2005 

2006 
-2010 

1997
-2000

2001 
-2005 

2006 
-2010 

 ---------------------------- Årlig stigning, pct. ----------------------------- 
BNP, realt  2,2 1,9 1,5 2,4 1,7 1,5 2,7 1,8 1,7
Forbrugerpriser  2,2 1,9 1,8 2,4 2,0 1,7 2,4 2,0 1,7
Timeløn  4,1 3,8 3,9 4,2 3,7 3,7 4,1 3,7 3,8
 ------------------------------- Pct., niveau i slutår ------------------------- 
Rente, 10 år  5,6 5,6 5,6 5,7 6,3 6,3 5,6 6,3 6,3
 ---------------- Pct. af arbejdsstyrken, niveau i slutår ------------------- 
Ledighed 5,4 5,0 4,4 5,3 5,0 4,6 5,3 5,0 4,6
 --------------------- Ændring, 1.000 personer ---------------------------- 
Beskæftigelse  85 77 23 102 71 29 80 72 28 
Arbejdsstyrke  20 68 7 32 68 17 10 68 17 
 ------------------- Pct. af BNP, niveau i slutår --------------------------- 
Offentlig saldo  2,2 2,4 2,7 2,7 2,8 2,6 2,4 2,9 2,6
Betalingsbalance 1,0 2,3 3,2 2,3 2,6 3,2 1,9 2,9 3,3
Offentlig gæld 50,0 37,8 26,9 48,3 33,8 23,5 47,2 32,4 22,0
Udlandsgæld 21,7 9,2 -5,7 13,6 -0,8 -14,2 16,7 1,9 -12,8
Skattetryk 49,8 48,0 48,2 49,3 47,9 47,2 48,2 46,8 46,1

 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Fremskrivningerne er baseret på samme overordnede mål om en betydelig 
fremgang i beskæftigelsen, lav inflation, vækst i den offentlige service samtidig 
med en væsentlig reduktion af den offentlige gæld og udlandsgælden.  
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 Som følge af det opjusterede niveau for BNP i 2000 er skatte- og udgifts-
trykket nedjusteret med godt 1 pct.enhed siden DK2010. Forløbet videre frem 
til 2010 er fastholdt. 

Udviklingen i den private finansielle opsparing svarer stort set til det tidligere 
forudsatte, jf. figur 1a. Udgangspunktet for forbrugskvoten er på grund af en op-
revision af nationalregnskabstallene for BNP og indkomster nedjusteret noget. 
Det efterfølgende forløb er dog nogenlunde som tidligere, men på et lavere ni-
veau, jf. figur 1b. 
 
Figur 1a. Privat finansiel opsparing. Figur 1b. Forbrugskvote. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

De seneste konjunkturskøn indebærer, at de offentlige finanser frem til 2002 
er lidt bedre sammenlignet med FR00, jf. figur 2a. Denne forskel udlignes imid-
lertid frem mod 2010 blandt andet fordi den skattemæssige sikkerhedspulje er 
forøget med ¾ pct. af BNP i forhold til FR00.  
 
Figur 2a. Offentlig saldo. Figur 2b. Offentlig ØMU-gæld. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Det lidt bedre udgangspunkt for de offentlige finanser indebærer, at den of-
fentlige gæld afvikles en anelse hurtigere end forudsat i FR00, jf. figur 2b. 

Niveauet for betalingsbalancen er som følge af historiske revisioner forbedret 
noget sammenlignet med FR00, jf. figur 3a. De fremadrettede forbedringer af 
betalingsbalancen er dog ikke helt så store, idet en del af det nuværende over-
skud vurderes at være afledt af ekstraordinære udenlandske konjunkturer. I stil 
med de to sidste fremskrivninger er det forudsat, at udlandsgælden kan være af-
viklet i perioden 2005 til 2010, jf. figur 3b. Det nøjagtige tidspunkt er dog be-
hæftet med betydelig usikkerhed.  
 
Figur 3a. Betalingsbalancen. Figur 3b. Udlandsgæld. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Udviklingen i ledighed og antal overførselsmodtagere er stort set som forud-
sat i de foregående fremskrivninger, jf. figur 4a og b. 
 
Figur 4a. Arbejdsløshed. Figur 4b. Overførselsmodtagere, 15-66 år. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 



 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
 ---------------------------------------------- Realvækst i pct. ----------------------------------------------
Privat forbrug ....................   -0,1 0,1 1,6 1,9 0,5 6,5 1,2 2,5 2,9 3,6 0,5 
Offentligt forbrug .............  -0,8 -0,2 0,6 0,8 4,1 3,0 2,1 3,4 0,8 3,1 1,4 
            
Boligbyggeri .....................  -8,4 -11,3 -10,1 0,1 6,3 8,9 8,5 5,8 7,1 4,5 2,1 
Erhvervsinvesteringer ........  3,9 2,2 -1,3 -4,0 -8,7 7,3 13,7 2,7 13,7 10,3 1,6 
Off. investeringer...............  -13,5 -12,0 -3,9 11,2 12,7 7,4 4,6 9,2 0,2 -6,0 0,0 

Lagerinvesteringer )1 ..........  0,4 -0,3 -0,4 0,0 -0,9 1,1 0,7 -0,8 0,9 0,3 -1,6 
            
Endelig indenlandsk 
anvendelse ........................  -0,1 -0,7 -0,1 0,9 -0,3 7,0 4,2 2,2 4,9 4,5 -0,6 
            
Eksport..............................  4,2 6,2 6,1 -0,9 -1,5 7,0 2,9 4,3 4,1 2,4 9,7 
  Heraf industrieksport .....  6,8 2,2 4,1 1,6 -3,3 11,1 6,9 3,0 6,6 2,4 8,7 
Import...............................  4,1 1,2 3,0 -0,4 -2,7 12,3 7,3 3,5 10,0 7,4 2,2 
BNP .................................  0,2 1,0 1,1 0,6 0,0 5,5 2,8 2,5 3,0 2,8 2,1 
  Heraf BVT i private 
byerhverv ..........................  0,1 1,3 1,3 -0,1 -0,7 6,9 2,6 1,7 3,2 2,8 3,8 
 ------------------------------------------------ Vækst i pct. -------------------------------------------------
Timelønomkostninger.......  3,8 4,5 5,2 3,3 2,8 4,4 3,6 3,7 4,0 3,9 4,1 
Timelønninger ..................  3,8 4,4 4,2 3,0 2,4 4,2 3,7 3,9 3,7 3,9 4,2 
Timeproduktivitet, 
byerhverv...........................   2,6 2,7 0,9 0,0 1,4 9,1 1,7 -1,0 2,3 1,7 2,1 
            
Private disp.indkomster .....   2,5 4,8 2,1 1,3 -0,3 5,0 3,3 0,6 2,1 2,0 0,6 
            
Eksportpriser .....................   6,8 0,7 1,7 2,5 -0,3 0,6 1,4 1,7 3,0 -0,7 1,5 
Importpriser ......................   6,8 -0,6 2,8 -0,8 -0,5 0,7 1,2 -0,1 2,2 -1,2 0,7 
Forbrugerpriser..................   4,8 2,6 2,4 2,1 1,3 2,0 2,1 2,1 2,2 1,8 2,5 
Kontantprisen på 
ejerboliger -0,5 -7,0 1,1 -2,7 -1,1 11,2 8,3 10,9 11,4 8,0 7,7 
 --------------------------------------------------- Pct. ------------------------------------------------------- 
Obligationsrente................   9,7 10,6 9,3 9,0 7,3 7,8 8,3 7,2 6,3 4,9 4,9 
            
Skattetryk, pct. af BNP......  49,3 47,1 46,9 47,3 48,8 49,9 49,3 49,9 49,8 49,5 50,4 
Udgiftstryk, pct. af BNP....   57,1 56,6 57,4 58,4 61,1 61,0 59,6 59,1 57,2 56,1 54,5 
 -------------------------------------------------- Mia. kr. --------------------------------------------------- 
Betalingsbalance ................   -10,3 7,0 11,7 22,9 29,3 17,7 10,0 18,7 4,4 -9,7 20,6 
Renter og udbytter ............   -31,2 -33,9 -36,2 -33,0 -30,2 -28,6 -25,8 -25,8 -25,5 -21,9 -12,9 
Offentlig sektors saldo .......   2,4 -8,4 -20,6 -19,7 -25,7 -23,4 -22,8 -10,6 3,9 13,3 37,8 
  Heraf renter.....................   -31,2 -30,9 -33,4 -28,0 -30,8 -31,2 -30,9 -29,5 -30,5 -26,8 -25,8 
            
 ------------------------------------------------ Pct. af BNP ------------------------------------------------
Betalingsbalance ................   -1,3 0,9 1,4 2,6 3,3 1,8 1,0 1,8 0,4 -0,8 1,7 
Offentlig sektors saldo .......   0,3 -1,0 -2,4 -2,2 -2,9 -2,4 -2,3 -1,0 0,4 1,1 3,1 
Privat finansiel opsparing...   -1,6 1,9 3,8 4,8 6,1 4,3 3,3 2,8 0,0 -2,0 -1,4 
 ---------------------------------------------- 1.000 personer ----------------------------------------------- 
Samlet beskæftigelse ..........   2626 2606 2591 2568 2531 2521 2539 2573 2607 2643 2665 
  Heraf offentlig.................  772 771 770 768 771 770 770 780 795 809 812 
  Heraf privat.....................   1854 1834 1821 1800 1759 1750 1769 1792 1812 1834 1853 
Arbejdsstyrke.....................   2891 2877 2887 2886 2880 2864 2827 2818 2827 2825 2823 
            
Registrerede arbejdsløse .....   265 272 296 318 349 343 288 245 220 183 158 
Som pct. af arbejdsstyrken.   9,2 9,4 10,3 11,0 12,1 12,0 10,2 8,7 7,8 6,5 5,6 
1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
 
 
 



 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 ---------------------------------------------- Realvækst i pct. ----------------------------------------------
Privat forbrug ....................   -0,2 1,3 2,0 2,0 2,0 2,3 2,5 2,2 2,2 2,3 2,3 
Offentligt forbrug .............  0,6 2,2 1,0 1,0 1,0 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 
            
Boligbyggeri .....................  10,6 -12,0 -4,0 2,7 1,6 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 
Erhvervsinvesteringer ........  11,9 2,1 2,0 3,3 3,1 3,2 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 
Off. investeringer...............  6,4 6,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Lagerinvesteringer )1 ..........  0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            
Endelig indenlandsk 
anvendelse ........................  2,8 1,3 1,5 2,0 1,9 2,1 2,0 1,8 1,8 1,9 1,9 
            
Eksport..............................  9,8 5,8 4,2 3,6 3,4 3,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 
  Heraf industrieksport .....  10,4 9,0 6,5 4,2 4,0 4,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 
Import...............................  10,2 4,8 3,9 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 
BNP .................................  2,9 1,8 1,7 1,9 1,8 1,9 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 
  Heraf BVT i private 
byerhverv ..........................  6,0 2,0 2,3 2,6 2,5 2,6 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 
 ------------------------------------------------ Vækst i pct. -------------------------------------------------
Timelønomkostninger.......  4,0 4,0 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
Timelønninger ..................  3,9 3,8 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
Timeproduktivitet, 
byerhverv...........................   4,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 
            
Private disp.indkomster .....   3,4 1,0 2,3 2,2 2,2 2,5 2,7 2,3 2,3 2,4 2,3 
            
Eksportpriser .....................   10,2 3,3 -0,4 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 
Importpriser ......................   9,8 4,3 0,1 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 
Forbrugerpriser..................   2,9 2,4 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
Kontantprisen på 
ejerboliger 6,3 0,0 0,0 2,0 1,8 2,1 2,5 2,8 2,9 2,8 2,7 
 --------------------------------------------------- Pct. -------------------------------------------------------
Obligationsrente................   5,6 5,9 6,0 6,1 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
            
Skattetryk, pct. af BNP......  48,2 48,5 48,1 47,7 47,3 46,8 46,4 46,3 46,2 46,1 46,1 
Udgiftstryk, pct. af BNP....   52,4 52,3 52,0 51,3 50,7 50,1 49,8 49,6 49,5 49,5 49,4 
 -------------------------------------------------- Mia. kr. --------------------------------------------------- 
Betalingsbalance ................   20,2 30,1 32,6 37,5 41,8 45,8 48,4 51,9 55,6 59,2 63,4 
Renter og udbytter ............   -24,6 -23,5 -22,0 -19,8 -17,3 -15,1 -12,7 -10,1 -7,3 -4,4 -1,2 
Offentlig sektors saldo .......   32,1 38,4 36,5 40,4 43,6 45,7 44,6 45,6 47,1 47,9 50,0 
  Heraf renter.....................   -24,6 -21,0 -20,4 -17,1 -14,0 -11,6 -9,3 -5,8 -2,5 -0,7 2,5 
            
 ------------------------------------------------ Pct. af BNP ------------------------------------------------
Betalingsbalance ................   1,5 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 
Offentlig sektors saldo .......   2,4 2,8 2,6 2,7 2,8 2,9 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 
Privat finansiel opsparing...   -0,9 -0,6 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 
 ----------------------------------------------- 1.000 personer ---------------------------------------------- 
Samlet beskæftigelse ..........   2687 2700 2711 2728 2744 2759 2766 2770 2775 2780 2787 
  Heraf offentlig.................  813 823 830 836 842 848 851 854 857 860 863 
  Heraf privat.....................   1874 1877 1882 1893 1902 1911 1915 1916 1918 1921 1924 
Arbejdsstyrke.....................   2837 2852 2861 2877 2891 2905 2907 2908 2910 2916 2922 
            
Registrerede arbejdsløse .....   150 152 150 149 147 146 142 138 136 135 135 
Som pct. af arbejdsstyrken.   5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 4,9 4,7 4,7 4,6 4,6 
1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
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