
Økonomisk Redegørelse

Maj 2002



 
Økonomisk Redegørelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj 2002 
 



Økonomisk Redegørelse, maj 2002 

I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. 

Publikationen kan bestilles hos: 

Schultz Information 
Herstedvang 12,
2620 Albertslund 
Telefon 43 63 23 00 
Fax: 43 63 19 69 
E-mail: Schultz@schultz.dk 
Hjemmeside: www.schultz.dk  

eller afhentes hos: 

Schultz Information 
Herstedvang 4 
2620 Albertslund 

Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: 

Finansministeriet 
1. kt. 
Christiansborg Slotsplads 1 
1218 København K 
Telefon 33 92 33 33 

Omslag: b:graphic 
Foto: Bjørn Nørgaard, mosaik fra Proviantgården 
Tryk:  Schultz Grafisk 
Oplag: 3.000 
Pris: 125 kr. inkl. moms  
ISSN: 1602-0928 
ISBN: 87-7856-494-8 

Elektronisk publikation: 
Produktion: Schultz Grafisk 
ISBN: 87-7856-495-6 

Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside: www.fm.dk



 

Forord 

Tilbageslaget i den internationale 
økonomi lader til at blive mindre om-
fattende end først frygtet – blandt 
andet som følge af markante penge-
politiske lempelser, især i USA, men 
også i Europa. Dansk økonomi har 
modstået markante afsmittende effek-
ter af den internationale afmatning. 
Det må foruden lavere renter, også 
herhjemme, blandt andet ses på bag-
grund af, at der ikke er væsentlige 
balanceproblemer i dansk økonomi. 

Det er glædeligt, at ledigheden gen-
nem det sidste halve års tid har holdt 
sig på et rekordlavt niveau. Det vidner 
dog om, at der er pres i arbejdsmarke-
det. Det offentlige må ikke unødigt 
bidrage til et sådant pres. 

Finansloven for 2002, som blev vedtaget i marts, er udtryk for en ansvar-
lig linje i finanspolitikken. Denne ansvarlighed skal naturligvis fastholdes 
fremover. En ansvarlig finanspolitik i 2003 i kombination med regerin-
gens fremadrettede initiativer er et nødvendigt udgangspunkt for at skabe 
det fornødne råderum til at kunne gennemføre skattelettelser i 2004. 

Samtidig står vi overfor en række udfordringer – ikke mindst i form af en 
aldring af befolkningen. Vi skal nedbringe den offentlige gæld. Samtidig 
er det væsentligt at få tilvejebragt en tilstrækkelig forøgelse af arbejds-
styrken. Til september vil regeringen derfor fremlægge en handlingsplan 
for ”Flere i arbejde”. Desuden har regeringen med sit integrationsudspil 
sat fokus på at få flygtninge og indvandrere hurtigt i arbejde, og der ar-
bejdes på initiativer til at få unge hurtigere igennem uddannelsessystemet. 

Ansvarlighed i den økonomiske politik er en forudsætning for at holde 
orden i økonomien. Regeringen vil føre den nødvendige økonomiske 
politik, som både fastholder balancen i dansk økonomi her og nu, og som 
samtidig ruster os til at møde fremtidens udfordringer. 
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1. Sammenfatning  

1.1. Indledning 
Siden udarbejdelsen af Økonomisk Redegørelse, januar 2002 har de øko-
nomiske indikatorer i både Danmark og udlandet fortrinsvis peget opad. 
Der er tegn på et igangværende moderat opsving, som dog for de store 
europæiske lande endnu mangler at materialisere sig entydigt i de øko-
nomiske nøgletal, såsom BNP og ledighed mv.  

Til gengæld peger tal for BNP i USA frem til første kvartal 2002 på, at 
væksten i den amerikanske økonomi er på vej op tidligere end ventet. For 
hele 2002 bliver væksten i USA formentlig markant højere end skønnet 
for blot få måneder siden. De internationale organisationer har opjusteret 
vækstskønnet for USA i år fra omkring ½ pct. til ca. 2¾ pct.  

De lave vækstskøn i internationale prognoser fra efteråret var blandt andet 
et udslag af usikkerhed om de politiske faktorer og om virkningen af den 
ekspansive økonomiske politik. Særligt i USA, men også i EU, har følge-
virkningerne på forventningsdannelsen i husholdninger og virksomheder 
af 11. september og de afledte militære aktioner vist sig at være forholds-
vis kortlivede.  

Perioden fra midten af 2000 til udgangen af 2001 synes for nærværende 
at have været præget af en kortvarig, om end kraftig, afdæmpning efter et 
langvarigt forløb med ekstraordinær høj vækst i USA og til dels i EU.  

I 2002 forudsættes en vækst i BNP på 2,7 pct. i USA og 1,5 pct. i EU, 
mens der for 2003 som helhed forudsættes en vækstrate i både EU og 
USA på omkring 3 pct., jf. tabel 1.1. De automatiske stabilisatorer og de 
gennemførte rentesænkninger ventes gradvist at trække væksten op i EU 
med indenlandsk efterspørgsel som den primære motor, mens vendingen 
– stimuleret af den stærkt ekspansive økonomiske politik – synes at 
komme lidt hurtigere i USA. 
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Styrken i afmatningen og en vis forsinkelse i virkningen af de gennemfør-
te økonomisk-politiske tiltag betyder imidlertid, at væksten i den interna-
tionale økonomi i 2002 fortsat vil være noget lavere end i årene før af-
matningen. Samtidig må ubalancen i amerikansk økonomi som følge af et 
stort opsparingsunderskud og fortsatte strukturelle problemer på ar-
bejdsmarkederne i de europæiske økonomier vurderes at begrænse vækst-
potentialet fremadrettet i forhold til de senere år. I mellemfristet perspek-
tiv kan der derfor ikke ventes en tilbagevenden til de foregående års høje 
vækstrater. 

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

Jan. Maj Jan. Maj Jan. Maj 
--------------------- Realvækst, pct. -------------------- 

BNP-vækst i USA .......................... 0,9 1,2 0,5 2,7 3,4 3,1 
BNP-vækst i EU ............................ 1,7 1,7 1,4 1,5 2,9 2,9 
Danmark:       
BNP .............................................. 1,1 0,9 1,4 1,7 2,4 2,3 
Privat forbrug................................. 1,1 0,6 1,5 1,8 2,3 2,3 

---------------------- Stigning, pct. --------------------- 
Forbrugerprisindeks ....................... 2,4 2,4 1,6 2,2 1,9 2,0 
Timefortjeneste, privat sektor......... 4,3 4,2 3,8 4,0 3,9 4,0 

-------------------- 1.000 personer --------------------- 
Ledighed........................................ 144 145 149 143 145 141 

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

I Danmark er aktivitet og beskæftigelse bremset op som ventet. Lønstig-
ninger er dog lidt højere end skønnet i januar, og den forudsete stigning i 
ledigheden er udeblevet. Samtidig har inflationen vist sig noget kraftigere 
end ventet i årets første fire måneder.  

I forhold til vurderingen i januar er udgangspunktet for det ventede op-
sving således en situation med et større kapacitetspres. Dermed må risiko-
en for et løft i inflationsforventningerne vurderes at være øget. Selv om 
dansk økonomi fortsat er velbalanceret, giver udviklingen i den forløbne 
del af 2002 således yderligere fingerpeg om, at der ikke bør udgå vækst-
stimulerende impulser fra finanspolitikken i 2003. Kravet til finanspoli-
tikken skærpes, hvis presset i økonomien bliver større end forudsat. 

Under indtryk af et forbedret økonomisk klima både internationalt og 
indenlandsk er vækstforløbet i Danmark fremrykket i forhold til vurde-
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ringen i januar. Der ventes nu en lidt kraftigere vækstprofil i første halvår 
2002, jf. figur 1.1a. Den tilkomne information og de nye internationale 
forudsætninger har medført, at væksten i BNP hæves moderat i 2002, 
mens der i 2003 sker en lille nedjustering, jf. boks 1.1.

I tilknytning til opjusteringen af væksten – og på baggrund af de foreløbi-
ge tal for de første tre måneder af året – er ledigheden nedjusteret i 2002. 
Der ventes nu en væsentlig mindre stigning i ledigheden gennem 2002 
end skønnet i januar, jf. figur 1.1b. Det efterfølgende fald igennem 2003 
er tilsvarende mindre, men niveauet for 2003 som helhed er også nedju-
steret. 

Figur 1.1a. BNP. Figur 1.1b. Ledighed. 
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Anm.: BNP-væksten er angivet som annualiseret kvartalsvækstrate. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Den lavere ledighed afspejles i en opjustering af lønstigningerne i den 
private sektor i både 2002 og 2003. De højere lønstigninger skal samtidig 
ses i sammenhæng med en markant opjustering af forbrugerprisinflatio-
nen på 0,6 pct.enheder, som skyldes betydeligt højere energi- og fødeva-
repriser end ventet i januar.  

Virkningen af de højere priser på energi og fødevarer har gjort sig gæl-
dende allerede i 1. kvartal og har også givet sig udslag i relativt høje pris-
stigninger i euroområdet. I den resterende del af 2002 forudsættes et fald i 
inflationstakten i takt med, at de midlertidige effekter ebber ud. 
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Boks 1.1. Årsager til ændrede skøn. 
Siden Økonomisk Redegørelse, januar 2002 er skønnet for BNP-væksten i 2002 opjuste-
ret med 0,3 pct.enheder. Opjusteringen skyldes dels en oprevideret prognose for ener-
giinvesteringer og energiproduktion i Nordsøen, der ventes at slå tilsvarende ud i en 
større nettoenergieksport, dels en oprevision af væksten i udlandet, som har ført til en 
fremrykning af vækstforløbet i forhold til januar. I modsat retning trækker højere ener-
gipriser, som har en afdæmpende virkning på den indenlandske aktivitet, jf. tabel a,
som viser de modelberegnede virkninger af ændrede forudsætninger og reviderede 
skøn. 
 BNP-væksten er i 2003 nedjusteret med 0,1 pct.enhed selvom en større energipro-
duktion ventes at bidrage til væksten med 0,2 pct.enheder. Nedjusteringen af BNP-
væksten skal derfor primært ses i lyset af det fremrykkede internationale vækstforløb, 
som har ført til en mindre nedjustering af udlandsvæksten i 2003 og en opjustering af 
udlandets renter, hvilket isoleret set indebærer reduktion af væksten i 2003 på 0,3 
pct.enheder. 
 Bidraget fra finanspolitikken til BNP-væksten er uændret siden januar. Vedtagelsen 
af finansloven for 2002 ændrede således ikke på finanspolitikkens aktivitetsvirkninger i 
forhold til finanslovsforslaget for 2002, mens der for 2003 stadig beregningsteknisk 
forudsættes en neutral finanspolitik. 

Tabel a. Årsager til ændrede skøn for BNP-vækst og inflation. 
 2002 2003
 BNP-vækst Inflation1) BNP-vækst Inflation1)

 ------------------------- Pct.enheder ------------------------- 
Udlandsforhold ..................  0,1 -0,1 -0,3 -0,2 
Energipriser........................  -0,1 0,4 0,0 0,0 
Energiinv.- og produktion ..  0,2 0,0 0,2 0,1 
Rentespænd........................  0,0 0,0 0,0 0,0 
Finanspolitik ......................  0,0 0,0 0,0 0,0 
Andre faktorer....................  0,1 0,2 0,0 0,1 
I alt ....................................  0,3 0,5 -0,1 0,0 

Anm.: Beregningerne er foretaget på ADAM. 
1) Angiver stigningen i deflatoren for det private forbrug. 

Skønnet over inflationen er siden januar opjusteret med ½ pct.enhed i 2002, men 
ventes uændret i 2003. Opjusteringen i 2002 skal primært ses på baggrund af en for-
ventning om noget højere oliepriser. Nedjusteringen af importpriserne (ekskl. energi 
og søtransport) ventes derimod at bidrage til en lidt lavere inflation både i 2002 og 
2003, mens andre faktorer trækker i modsat retning i omtrent samme størrelsesorden. 

Det private forbrug ventes nu at vokse med ca. 2 pct. om året i gennem-
snit over 2002 og 2003. Det er væsentligt mere end i den foregående tre-
års periode, jf. tabel 1.2, og en mindre opjustering i forhold til januar.  
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Husholdningernes forbrugskvote stiger svagt i prognoseårene, men den 
samlede opsparing og formue er stadig høj. Bilkøbet vil igen bidrage posi-
tivt til væksten i det private forbrug i 2002 og 2003 i modsætning til de 
seneste tre år.  

Den lange rente har været stigende i den forløbne del af året, hvilket 
blandt andet afspejler de mere gunstige vækstudsigter internationalt. I 
takt med, at det økonomiske opsving tager fart, ventes en stramning af 
pengepolitikken i både euroområdet og USA i efteråret 2002 og i 2003. 
Højere renter ventes ikke at give anledning til en væsentlig nedadgående 
tilpasning af husholdningernes forbrugstilbøjelighed, der har været fal-
dende de senere år. Endvidere er husholdningernes formue, set i forhold 
til deres indkomst, historisk stor i øjeblikket.  

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

Mia.kr. ---------------- Realvækst, pct. ---------------- 
Privat forbrug...........................  630,4 2,3 0,2 -0,3 0,6 1,8 2,3 
Offentligt forbrug.....................  343,0 3,1 1,8 0,6 1,4 1,3 0,7 
Offentlige investeringer ............  23,5 -2,8 2,5 6,7 3,5 2,0 2,0 
Boliginvesteringer.....................  53,0 4,2 2,5 11,0 -13,1 2,0 2,5 
Erhvervsinvesteringer................  207,3 13,5 0,4 11,1 3,2 1,6 3,8 
Lagerinvesteringer1)...................  0,3 -0,1 -1,3 0,2 0,4 0,0 0,0 
Indenlandsk efterspørgsel .........  1.257,6 4,0 -0,5 2,6 1,1 1,6 2,2 
Eksport ....................................  608,9 4,3 10,8 11,5 3,1 3,7 5,5 
- heraf industrieksport ..............  286,2 5,3 7,5 12,8 3,5 2,8 6,2 
Import .....................................  523,1 8,9 3,3 11,2 3,8 3,6 5,4 
- heraf vareimport.....................  381,4 8,7 3,7 9,0 2,3 3,5 5,3 
Bruttonationalprodukt (BNP) ..  1.343,3 2,5 2,3 3,0 0,9 1,7 2,3 
Bruttoværditilvækst (BVT) .......  1.158,1 2,4 2,7 3,6 1,2 1,8 2,3 
- heraf i private byerhverv .........  777,0 3,3 2,9 5,4 2,7 2,0 2,8 
BNP pr. indbygger (1.000 kr.) .  250,9 2,1 2,0 2,7 0,6 1,5 2,1 

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

1.2. Udfordringer for finanspolitikken
Med pæne overskud på betalingsbalancen og en saldo på de offentlige 
finanser, som ligger inden for rammerne af gældsmålsætningen, er dansk 
økonomi forholdsvist godt rustet i forhold til det konjunkturbillede, som 
tegner sig.  
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Vækstpotentialet i dansk økonomi er imidlertid begrænset, blandt andet 
som følge af det lave ledighedsniveau og reduktioner af arbejdstiden. I 
2003 ventes en vækst i BNP på 2,3 pct., hvilket indebærer en udvidelse af 
outputgabet og dermed stigende kapacitetspres, jf. figur 1.2a.

I forhold til den økonomiske vækst og pressituationen forudsættes løn-
ningerne at reagere med en vis tidsforsinkelse. Da der samtidig ventes 
aftagende prisstigninger, er der derfor ikke forudsat tiltagende lønstignin-
ger i 2003. Lønstigningerne ventes imidlertid fortsat at være noget højere 
end i udlandet, jf. figur 1.2b.

Figur 1.2a. Outputgab. Figur 1.2b. Stigning i lønomkostningerne 
i Danmark og udlandet (fremst.virks.). 
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Kilde: Danmarks Statistik, DA, BLS, EU-Kommissionen, OECD og egne beregninger. 

Der er ikke umiddelbart tegn på et niveaumæssigt dansk konkurrenceev-
neproblem, idet den fulde udnyttelse af kapaciteten på arbejdsmarkedet er 
kombineret med et stort overskud på betalingsbalancen, jf. figur 1.3a. I 
forhold til tidligere perioder med pres indebærer overskuddet på beta-
lingsbalancen et vist råderum over for fortsatte lønstigninger i overkanten 
af udlandets.

Det nuværende niveau for overskuddet er imidlertid i vidt omfang resul-
tatet af en forholdsvis gunstig sammensætning af eksporten i forhold til de 
stød, der har ramt den internationale økonomi. Samtidig er virkningen på 
konkurrenceevnen af relativt højere lønstigninger i Danmark i de senere 
år i stor udstrækning modgået af lavere effektiv kronekurs som følge af de 
internationale valutakursbevægelser. Den lavere effektive kronekurs i 
kombination med frigørelse af kapacitet i forbindelse med afdæmpningen 
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af særligt det private forbrug er således en væsentlig forklaring på mar-
kedsandelsgevinster i samme periode. 

Figur 1.3a. Betalingsbalancen. Figur 1.3b. Inflation. 
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Kilde: Danmarks Statistik, EU-Kommissionen og egne beregninger.  

Disse specielle forhold kan ikke forventes at vedblive. En stigende effektiv 
kronekurs, større vækst i det private forbrug samt fortsat – og muligvis 
yderligere – kapacitetspres i dansk økonomi vil betyde, at mervæksten i de 
danske lønninger rammer nettoeksporten i videre omfang, end det hidtil 
er sket. 

Med opjusteringen af løn- og prisstigningerne er risikoen for tilvænning 
til en højere inflation og en forringelse af konkurrenceevnen ud over den 
begrænsede – men vedvarende – tendens fra de senere år endvidere for-
øget. Risikoen for, at presset slår ud i højere lønstigninger, forstærkes af, 
at der er lønforhandlinger på det private arbejdsmarked i 2003.

Samtidig er forventningen om en svagt stigende ledighed gennem resten 
af 2002 følsom overfor forudsætningerne om et moderat – ikke for kraf-
tigt – opsving i udlandet og de tilhørende tilpasninger af renteniveauet.  
Hvis væksten i udlandet bliver højere end forudsat, og renteniveauet ikke 
modsvarende hæves, kan vækstimpulserne fra udlandet medføre et yderli-
gere kapacitetspres i de eksporterende erhverv. 

Udviklingen i arbejdsstyrken er også en central forudsætning for, at kapa-
citetspresset ikke øges yderligere. Udvidelsen af barselsorloven og kom-
pensation ved pasning af børn i eget hjem vil som udgangspunkt dæmpe 
erhvervsdeltagelsen i de yngre aldersgrupper, om end størrelsen af effek-
terne er begrænset. Det øger betydningen af, at reformerne af efterløns- 
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og førtidspensionsordninger får de ønskede virkninger, og at der sker en 
bedre integration af indvandrere på arbejdsmarkedet. Også initiativerne i 
regeringens kommende handlingsplan ”Flere i arbejde” skal bidrage til en 
større arbejdsstyrke. 

Størrelsen af presset afhænger endvidere af, at der realiseres en pæn vækst i 
produktiviteten i 2003 – i overensstemmelse med erfaringerne i tidligere 
opsving – på lidt over det historiske gennemsnit. 

Da årsagen til en mulig ophedning af økonomien er mangel på arbejds-
kraft, kan virkningerne på konkurrenceevnen ikke imødegås af f.eks. lave-
re erhvervsbeskatning. Det ville tværtimod øge risikoen for større lønstig-
ninger – både umiddelbart i kraft af større indtjening og formentlig også 
fremadrettet i form af øget incitament til at aftale lønforhøjelser i håb om 
senere kompensation.  

Lav ledighed og høj beskæftigelse styrker mulighederne for at inddrage og 
fastholde grupper som indvandrere, langtidsledige og potentielle modta-
gere af førtidspension mfl. på arbejdsmarkedet. I forhold til opfyldelsen af 
de mellemfristede mål om en stigning i erhvervsdeltagelsen for netop disse 
grupper er en fortsat høj kapacitetsudnyttelse således en central forudsæt-
ning. Men en forøgelse af det i forvejen ganske høje pres rummer risiko 
for større inflation og inflationsforventninger og mere mærkbare tab af 
lønkonkurrenceevne med potentielle skadevirkninger for det mellemfri-
stede forløb.  

Stigningen i forbrugerpriserne ventes i prognoseperioden at ligge på ni-
veau med stigningerne i euroområdet, jf. figur 1.3b. En forøgelse af pres-
set på arbejdsmarkedet kan imidlertid føde over i forbrugerpriserne og 
dermed bringe Danmark i ubalance i forhold til inflationen i euroområ-
det og dermed ECB’s pengepolitik. 

Det vil i givet fald ske på et tidspunkt, hvor kravene til en parallel udvik-
ling i Danmark og euroområdet er øget. Det skyldes, at husholdningerne 
i kraft af en betydelig overgang til rentetilpasningslån må forventes i høje-
re grad at reagere på pengepolitiske tiltag i form af ændringer i de kortere 
renter. Et renteniveau, som ikke er tilpasset pressituationen i Danmark, 
vil derfor have større uhensigtsmæssige virkninger.  
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Tabel 1.3. Nøgletal. 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

------------------ Stigning, pct. ----------------- 
Realt BNP .............................................. 2,5 2,3 3,0 0,9 1,7 2,3 
Handelsvægtet BNP i udlandet ............... 3,0 2,9 3,6 1,5 1,8 3,1 
Eksportmarkedsvækst (industrivarer)....... 10,4 5,8 11,9 0,1 1,6 7,9 
Lønkonkurrenceevnen i samme valuta..... -3,0 -0,6 3,0 -2,5 -1,2 -1,5 
Industrieksport i faste priser .................... 5,3 7,5 12,8 3,5 2,8 6,3 
Timeløn.................................................. 4,0 4,8 3,6 4,2 4,0 4,0 
Forbrugerprisindeks ................................ 1,8 2,5 3,0 2,4 2,2 2,0 
Kontantpris på enfamiliehuse .................. 8,8 6,9 6,5 5,7 2,5 2,5 
Eksportpriser, varer ................................. -3,0 0,9 6,9 2,4 0,7 2,0 
Importpriser, varer .................................. -3,0 -1,4 7,4 1,2 0,1 1,3 
Bytteforhold, varer .................................. 0,0 2,3 -0,5 1,2 0,6 0,6 
Produktiviteten i private byerhverv.......... 1,2 2,3 3,7 1,1 2,0 2,3 
Real disponibel indkomst, privat sektor... 0,7 -0,3 3,9 1,0 2,7 1,9 
Arbejdsmarked:  
Arbejdsstyrke (1.000 personer)................ 2.834 2.843 2.856 2.864 2.870 2.881 
Beskæftigede (1.000 personer)................. 2.651 2.685 2.705 2.719 2.727 2.740 
- heraf i privat sektor ............................... 1.839 1.863 1.882 1.892 1.895 1.905 
- heraf i offentlig forvaltning og service.... 812 821 823 827 832 835 
Beskæftigelse (stigning, pct.) ................... 1,7 1,3 0,8 0,5 0,3 0,5 
Ledighed (1.000 personer) ...................... 183 158 150 145 143 141 
Efterlønsmodtagere mv. (do.) .................. 139 149 156 161 168 175 
Personer på arbejdsmarkedsorlov (do.) .... 40 32 26 22 16 4 
Ledige i pct. af arbejdsstyrken ................. 6,4 5,6 5,3 5,1 5,0 4,9 
Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. ... 5,2 5,2 4,4 4,3 4,2 4,1 
Obligationsrenter, valutakurs: 
10-årig statsobligation (pct. p.a.) ............. 4,9 4,9 5,6 5,1 5,4 5,6 
30-årig realkreditobligation (do.)............. 6,5 6,8 7,4 7,1 6,6 6,8 
Effektiv kronekurs (1980=100) ............... 101,3 99,6 95,6 96,8 97,0 97,6 
Betalingsbalance og udlandsgæld: 
Vare- og tjenestebalancen, mia.kr. ........... 23,3 57,3 76,0 85,8 93,4 102,6 
Betalingsbalancen (do.) ........................... -10,2 20,2 20,6 34,7 37,5 42,3 
Do. i pct. af BNP.................................... -0,9 1,7 1,6 2,6 2,7 2,9 
Nettogæld til udlandet, mia.kr. ............... 299,0 162,0 177,0 223,0 185,5 143,2 
Do. i pct. af BNP.................................... 25,9 13,3 13,7 16,6 13,3 9,8 
Offentlige finanser: 
Off. sektors saldo, mia.kr.1)...................... 13,1 38,2 32,7 37,0 31,3 41,2 
Do. i pct. af BNP1) .................................. 1,1 3,1 2,5 2,8 2,2 2,8 
Samlet offentlig bruttogæld, mia.kr. ........ 649,7 639,7 606,3 599,9 600,5 577,0 
Do. i pct. af BNP.................................... 56,2 52,7 46,8 44,7 42,9 39,4 
Skattetryk, pct. af BNP ........................... 50,1 51,2 48,8 48,9 48,0 48,0 
Udgiftstryk (do.) ..................................... 56,7 55,2 53,2 53,3 52,5 51,6 

1) I årene 1999-2001 indeholder den offentlige saldo nettoopsparingen i Særlig 
Pensionsopsparing (ca. 0,5 pct. af BNP). 

Kilde: Danmarks Statistik, DA, BLS, EU-Kommissionen, OECD og egne beregninger. 
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Selv om pengepolitikken i euroområdet som udgangspunkt forventes at 
være passende i forhold til dansk økonomi, vil behovet for en stram fi-
nanspolitik i 2003 være betydeligt, både i forhold til usikkerheden for den 
økonomiske udvikling på kort sigt og under hensyn til den mellemfristede 
strategi samt mulighederne for at sænke skatterne i 2004. 

I 2003 forventes et overskud på de offentlige finanser på 2,8 pct. af BNP, 
hvilket er en opjustering på 0,7 pct.enheder siden januar, jf. figur 1.4a.
Der knytter sig væsentlig usikkerhed til dette skøn – primært som følge af 
den særlige følsomhed i provenuet fra pensionsafkastskatten med hensyn 
til udviklingen på de finansielle markeder1.

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

Figur 1.4. Offentlige finanser, 2003. 
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Anm.: I maj indeholder den offentlige saldo også nettoindbetalinger til Særlig Pensions-
opsparing i 2001, jf. note 1 til tabel 1.3, mens det ikke var tilfældet i januar. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

Regeringens mellemfristede målsætning er, at overskuddet på de offentli-
ge finanser skal ligge mellem 1½ og 2½ pct. af BNP i gennemsnit frem til 
2010. Det skønnes at sikre holdbare offentlige finanser blandt andet i 
forhold til aldringen af befolkningen. Det bedste mål for, om finanspoli-
tikken er på sporet, er den konjunkturrensede offentlige saldo, som korri-
gerer den faktiske saldo for midlertidige udsving som følge af konjunk-

1 På baggrund af de historiske erfaringer kan det groft skønnes, at provenuet fra pensi-
onsafkastskatten vil svinge med godt 1 pct. af BNP i gennemsnit efter omlægningen af 
beskatningen i 1998. Til sammenligning har de årlige udsving på de samlede offentlige 
finanser været 1½ pct. af BNP i gennemsnit i de sidste 25 år og under 1 pct. af BNP 
siden 1990. Pensionsafkastskatten kan dermed op til fordoble udsvingene på de offentli-
ge finanser, og ændringerne er meget vanskelige at forudse. 



Kapitel 1 - Sammenfatning 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2002 17
 

turbevægelser og sving i aktieafkastbeskatningen mv. Den konjunkturren-
sede saldo skønnes til 2,2 pct. af BNP i 2003. Det ligger inden for det 
opstillede målinterval for det gennemsnitlige overskud frem til 2010. 

I 2003 ligger det beregnede krav til overskuddet, dvs. det overskud som 
ifølge beregningerne kræves for at sikre de offentlige finansers holdbarhed 
– herunder i forhold til aldringen af befolkningen – på 2,5 pct. af BNP. 
Det er godt ¼ pct.enhed af BNP mere end det beregnede konjunkturren-
sede overskud i 2003, jf. figur 1.4b, men afstanden er inden for bereg-
ningsusikkerheden. For hele perioden fra 2002 til 2010 under ét peger 
beregningerne på, at overskuddet skal svare til ca. 2,1 pct. i gennemsnit for 
at sikre finanspolitikkens robusthed i forhold til aldringen af befolknin-
gen. Det ligger tæt på midten i det overordnede målinterval, og er uænd-
ret i forhold til vurderingen i Økonomisk Redegørelse, januar 2002.

De forsinkede virkninger af finanspolitiske stramninger (skatteforhøjelser) 
og opsparingsvirkningerne af lavere rentefradrag mv. har i hele perioden 
1997-2002 virket dæmpende på den økonomiske vækst, jf. boks 1.2. Det 
skal ses i sammenhæng med de ekspansive virkninger af rentefaldet i peri-
oden. I 2003 ophører de beregnede dæmpende effekter af de foregående 
års finanspolitiske stramninger mv., samtidig med at opsvinget tager fart. 
Dermed skærpes kravet om en tilbageholdende finanspolitik for 2003. 

Boks 1.2. Aktivitetsbidrag fra flerårige effekter af finanspolitik og ren-
teændringer, 1996-2003.
Væksten i årene 1997-2000 blev påvirket 
af de flerårige virkninger af rentefald og 
finanspolitiske stramninger inkl. virk-
ningen af lavere rentefradrag.   

I 2001 er der udgået stramninger fra 
såvel rentestigninger i 2000 som finans-
politikken, mens der kun forudses små 
effekter i 2002, jf. figur a.  

I 2003 forudsættes en neutral finanspoli-
tik kombineret med virkningerne af 
rentefald frem til april 2002. 

Figur a. Bidrag til BNP-vækst fra flerårige 
effekter af renteændringer og finanspoli-
tik, pct.enheder. 
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Samlet set er der i forhold til kravene til finanspolitikken sammenlignet 
med januar sket en lille forbedring af de underliggende offentlige finanser, 
men modsat er det konjunkturmæssige pres øget. 

Med et mere solidt grundlag for udsigterne til fornyet vækst i den interna-
tionale økonomi vil fokus i 2002 i højere grad blive rettet mod en redres-
sering af de betydelige finans- og pengepolitiske stimuli, som er udgået fra 
både USA og Europa. Der vil således bestå en vis udfordring i at tilpasse 
pengepolitikken til et højere aktivitetsniveau i både USA og euroområdet 
i løbet af 2002. Stigninger i den internationale rente vil medvirke til at 
dæmpe presset i også dansk økonomi, hvis det internationale opsving 
bliver kraftigere end ventet. 

Ubalancen i den amerikanske økonomi i kraft af en meget lav opsparings-
kvote består fortsat. En tilpasning mod en mere balanceret opsparing – sat 
i gang af højere renter – kan mindske vækstimpulserne fra privatforbruget 
og dermed dæmpe det gryende opsving.  

I de europæiske lande kan de strukturelle forhold på arbejdsmarkedet også 
vise sig som hæmsko for en højere vækst. I omkring halvdelen af EU-
landene er ledigheden kommet ned på et niveau, hvor den næppe kan 
falde mærkbart yderligere. I den anden halvdel af landene er ledighedsni-
veauet højere, men stadig betydeligt lavere end for fem år siden og efter 
alt at dømme overvejende strukturbetinget. Hvis øget efterspørgsel efter 
arbejdskraft fortrinsvis afspejles i en højere inflation, kan opsvinget vise 
sig at blive relativt kortvarigt. 

Hertil kommer, at krisen i Mellemøsten og en eventuel udvidelse af de 
militære operationer i kampen mod terrorismen fortsat er usikkerheds-
momenter blandt andet i forhold til udviklingen i råvarepriserne, herun-
der i særdeleshed olieprisen. 

Der er således fortsat væsentlige risikomomenter knyttet til styrken og 
varigheden af et internationalt opsving. Som udgangspunkt er balancen 
imidlertid rykket i opadgående retning i forhold til vurderingen i januar. 
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Appendiks 1.1. 
Hovedtræk af prognosen  
Efter en real BNP-vækst på kun 0,9 pct. i 2001 skønnes en gradvis for-
øgelse af væksten til 1,7 pct. i 2002 og 2,3 pct. i 2003. 

I forhold til Økonomisk Redegørelse, januar 2002 er skønnet for BNP-
væksten i 2002 justeret op med 0,3 pct.enheder. Der er sket en opjuste-
ring af væksten i det private forbrug og eksporten. 

For 2003 er vækstskønnet justeret marginalt ned med 0,1 pct.enhed, men 
som følge af opjusteringen for 2002 er væksten i de to år under ét større 
end i januar. 

2001-væksten på 0,9 pct., der fremgår af det første, foreløbige national-
regnskab for hele året, var 0,2 pct.enheder lavere end vurderet i januar. 
Der er blandt andet tale om en lavere vækst i det private og offentlige 
forbrug end anslået dengang. Samtidig er der sket en opadgående revision 
af væksten i importen. 

Det ventede opsving i produktionen gennem 2002 og 2003 vil føre til en 
større fremgang i den private beskæftigelse. For 2002 som helhed skønnes 
stigningen i den private beskæftigelse at blive beskeden, knap 3.000 per-
soner (0,1 pct.). I 2003 vurderes beskæftigelsesstigningen i den private 
sektor at gå op til 10.000 personer (0,5 pct.) eller en smule mere end for-
øgelsen i 2001. 

Skønnene er baseret på, at fremgangen i timeproduktiviteten i de private 
byerhverv – som det er sædvanligt under et opsving – øges, fra 2 pct. i 
2002 til 2,3 pct. i 2003.  
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Tabel 1. Sammenligning af skønnene for 2002 og 2003 på udvalgte 
områder med vurderingen i januar. 
 2002 2003

Jan. Maj Jan. Maj 
---------------- Realvækst, pct. ---------------- 

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

---------- Ændring i 1.000 personer ---------
Arbejdsstyrke, i alt .................................... 9,2 5,8 12,3 10,8 
Beskæftigelse i alt ..................................... 4,2 7,7 15,8 13,3 
- heraf i den private sektor ........................ -1,8 2,7 11,8 10,3 
- heraf  i offentlig forvaltning og service .... 6,0 5,0 4,0 3,0 
Ledighed .................................................. 4,9 -2,0 -3,5 -2,5 

1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
2) Ekskl. skibe og fly samt energi. 
3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport.          (fortsættes) 

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service ventes at gå op med 5.000 
personer (0,6 pct.) i 2002 og med noget mindre – 3.000 personer – i 
2003. Det begrænsede rum for forøgelsen af det offentlige personale for-
drer en nøje prioritering, så der bliver plads til den ønskede forbedring på 
de højt prioriterede områder, dvs. sundhed og andre velfærdsydelser samt 
undervisning. 

Den samlede beskæftigelse skønnes hermed – efter en stigning på 14.000 
personer i 2001 – at gå op med 8.000 personer (0,3 pct.) i 2002 og 
13.000 personer (0,5 pct.) i 2003. 
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Tabel 1. (fortsat) Sammenligning af skønnene for 2002 og 2003 på 
udvalgte områder med vurderingen i januar. 
 2002 2003
 Jan. Maj Jan. Maj

----------------- Stigning, pct. -------------- 
Eksportpriser, varer....................................  0,8 0,7 2,8 2,0 
Importpriser, do. .......................................  0,5 0,1 2,4 1,4 
Bytteforholdet, do......................................  0,3 0,6 0,4 0,6 
Kontantpris for enfamiliehuse ....................  3,0 2,5 3,0 2,5 
Forbrugerprisindeks ...................................  1,6 2,2 1,9 2,0 
Timelønomkostninger på DA-området ......  3,8 4,1 3,9 4,0 
Disponibel realindkomst, privat sektor.......  1,4 2,7 2,6 1,9 
Timeproduktiviteten i private byerhverv4)...   1,7 2,0 2,3 2,3 
 ---------------------- Pct. ---------------------
Opsparingskvote i den private sektor..........  29,2 29,8 29,4 29,4 
Rente, 10-årig, statsobligation....................  5,2 5,4 5,6 5,6 
Rente, 30-årig, realkreditobligation............  6,8 6,6 7,2 6,8 
De centrale balancestørrelser: --------------------- Mia.kr. ------------------ 
Betalingsbalancesaldo.................................  40,6 37,5 45,8 42,3 
Offentlig saldo...........................................  26,1 31,3 31,0 41,2 
Ledighed (1.000 personer) .........................  149 143 145 141 
Forudsætninger:     
Handelsvægtet BNP-vækst i udlandet, pct..  1,3 1,8 2,8 3,1 
Eksportmarkedsvækst5), pct. .......................  2,0 1,6 7,7 7,9 
Dollarkurs (kr. pr. dollar) ..........................  8,1 8,6 7,9 8,6 
Oliepris, US$ pr. td. ..................................  20 24 22 25 
Oliepris, kr. pr. td......................................  162,8 205,2 174,2 214,3 

4) Ekskl. boligbenyttelse, søtransport og imputerede finansielle tjenester. 
5) I Økonomisk Redegørelse, januar 2002 blev der i prognoseårene anvendt OECD 

skøn for markedsvæksten for danske industrivarer. Fremover beregnes eksport-
markedsvæksten på baggrund af EU-Kommissionens skøn for den reale import-
udvikling på de danske eksportmarkeder.  

Kilde: EU-kommissionen, OECD samt egne skøn og forudsætninger. 

Arbejdsstyrken skønnes i 2002 at vise en ret beskeden forøgelse på 6.000 
personer (0,2 pct.). I 2003 ventes væksten i arbejdsstyrken at gå op til 
11.000 personer (lidt mere end stigningen i 2001) som følge af blandt 
andet indsatsen med at forøge arbejdsstyrken. Hertil kommer, at bedre 
konjunkturer normalt trækker en større stigning i arbejdsstyrken med sig. 

Skønnene over beskæftigelse og arbejdsstyrke fører til, at der fortsat vil ske 
et vist fald i ledigheden på årsbasis. Således skønnes årsgennemsnittet for 
ledigheden at falde fra 145.000 personer i 2001 til godt 140.000 (4,9 pct. 
af arbejdsstyrken) i 2003. 
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De seneste månedstal for ledigheden har ligget lavere end lagt til grund i 
januar, og ledighedsskønnene for 2002 og 2003 indebærer en nedjuste-
ring på henholdsvis 6.000 og 4.000 personer. 

Revisionen af ledighedsskønnet for 2002 er sammensat stort set ligeligt af 
en nedjustering af arbejdsstyrkevæksten og en opjustering af beskæftigel-
sesstigningen. For 2003 er nedjusteringen af ledigheden for hovedpartens 
vedkommende en konsekvens af det nye skøn for 2002-niveauet, idet 
vurderingen af ledighedens ændring fra 2002 til 2003 er næsten uændret. 

Den historisk lave og fortsat svagt faldende ledighed viser, at der stadig er 
et pres på arbejdsmarkedet, og at presset er lidt stærkere end tidligere vur-
deret.

Timelønnen skønnes i både 2002 og 2003 at stige med 4 pct. Det er fort-
sat noget hurtigere end i udlandet, og udviklingen på arbejdsmarkedet må 
overvåges nøje med henblik på at forebygge knaphedsbetingede lønstig-
ninger. 

Opgangen i forbrugerpriserne i 2002 skønnes at blive 2,2 pct. mod 2,4 
pct. i 2001. Vurderingen af forbrugerprisstigningen i 2002 er opjusteret 
ganske meget – med 0,6 pct.enheder – i forhold til januarredegørelsen. 
Det skyldes især højere priser på energi og fødevarer, hvilket allerede har 
gjort sig gældende i de forløbne måneder og er et generelt europæisk fæ-
nomen. I 2003 ventes forbrugerprisstigningen at gå ned til 2,0 pct. 

Næsten tilsvarende har EU-kommissionen opjusteret skønnene over eu-
roområdets forbrugerprisstigning fra i efteråret 1,8 pct. i både 2002 og 
2003 til nu 2,2 pct. i 2002 og 2,0 pct. i 2003. 

Skønnene indebærer, at udviklingen i de danske forbrugerpriser fortsat vil 
holde sig omkring ECB’s mellemfristede mål på 2 pct. per år. I kraft af 
politikken med stabil kronekurs over for euroen gælder dette mål også for 
Danmark. 

Den ventede udvikling i løn og priser indebærer, at der fortsat vil ske en 
pæn stigning i realindkomsterne. Husholdningernes samlede reale dispo-
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nible indkomster1 skønnes at stige med 1½ pct. i 2002 og med 1¾ pct. i 
2003.

For hele den private sektor ventes stigningen i den reale disponible ind-
komst1 at blive noget større end for husholdningerne, 2¼ pct. i 2002 og 
2½ pct. i 2003. Grunden til forskellen er blandt andet en kraftig stigning 
i indtægterne fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen og et (lille) fald i 
provenuet af selskabsskatten.  

Skønnet over realvæksten i det private forbrug i 2002 er på baggrund af 
blandt andet de forløbne måneders udvikling i bilkøb, detailomsætning 
og forbrugertillid sat op til 1,8 pct. eller 0,3 pct.enheder mere end i janu-
arredegørelsen. 

Forbrugskønnet for 2002 indebærer, at der vil ske en lille stigning i hus-
holdningernes forbrugskvote og betegner en ret markant ændring af ud-
viklingen i forbruget, der var stagnerende i 1999-2000 og kun steg med 
0,6 pct. i 2001.

For 2003 er vurderingen af forbrugsvæksten uændret 2,3 pct., hvilket 
indebærer, at husholdningernes forbrugskvote stiger lidt mere end i 2002. 

For hele den private sektor indebærer forbrugsskønnene derimod et lille 
fald i forbrugskvoten i både 2002 og 2003. 

Det offentlige forbrug ventes i 2002 at vokse realt med 1,3 pct., hvilket er 
marginalt mindre end i 2001. Vurderingen af stigningen i 2002 er baseret 
på den vedtagne finanslov for 2002, og at den oprindelige overskridelse i 
de kommunale og amtskommunale budgetter på 2 mia.kr. begrænses til 1 
mia.kr. i henhold til aftalen med regeringen herom i foråret 2002. 

I 2003 forudsættes det offentlige forbrug at vokse med 0,7 pct., således at 
væksten i 2002 og 2003 under ét holder sig på 1 pct. i overensstemmelse 
med den mellemfristede ramme frem til 2005. Den begrænsede ramme 
for væksten i det offentlige forbrug skal hovedsagelig udmøntes på de højt 
prioriterede områder, dvs. sundhed og øvrig velfærd samt undervisning. 

1 Korrigeret for aktieafkastskat og omlægningen af Særlig Pensionsopsparing, jf. afsnit 
3.1.
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De offentlige investeringer ventes at vokse med 2 pct. i både 2002 og 2003. 

Udviklingen i ejendomspriserne blev som ventet klart afdæmpet i vinter-
halvåret 2001/2002, og for 2002 som helhed skønnes stigningen i kon-
tantprisen på enfamiliehuse at gå ned til 2½ pct. efter en stigning på 5¾ 
pct. i 2001. I 2003 skønnes en uændret stigningstakt på 2½ pct. 

Investeringerne i boligbyggeri skønnes at stige med 2-3 pct. i både 2002 og 
2003, blandt andet som følge af den lavere realkreditrente i 2002 (herun-
der på flekslån) og en forøgelse af det støttede boligbyggeri. Det store fald 
i boliginvesteringerne i 2001 på 13 pct. skal ses på baggrund af det eks-
traordinært høje niveau året før som følge af genopretningen af skaderne 
fra orkanen i december 1999. 

De faste erhvervsinvesteringer steg overraskende kraftigt i fjerde kvartal 
2001 på grund af en stærk vækst i anskaffelserne af maskiner og materiel, 
herunder skibe og fly. Det førte til, at de faste erhvervsinvesteringer for 
2001 som helhed voksede med godt 3 pct., hvor der i januarredegørelsen 
skønnedes et fald på 2 pct. 

I 2002 ventes væksten i erhvervsinvesteringerne fortsat at blive ret beske-
den – 1,6 pct., hvilket kun er en lille opjustering på 0,5 pct.enheder. Den 
forstærkede opgang i produktionen vurderes at føre til en forøgelse af 
erhvervsinvesteringerne i 2003 på knap 4 pct. Det er en nedjustering på 
godt 1 pct.enhed i forhold til januarvurderingen, hvilket blandt andet skal 
ses i lyset af det høje niveau for materielinvesteringerne. 

Bedømmelsen af erhvervsinvesteringerne er et relativt usikkert punkt i 
prognosen, og det er vurderingen, at usikkerheden mest peger nedad som 
følge af det aktuelt høje niveau. 

Efter en forøgelse af lagerinvesteringerne på 0,4 pct. af BNP i 2001 ventes 
lagerbevægelserne i prognoseperioden kun at få mindre virkninger på 
efterspørgslen. 

I alt skønnes væksten i den indenlandske efterspørgsel at stige gradvist fra 
1,1 pct. i 2001 til 1,6 pct. i 2002 og 2,2 pct. i 2003. 
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Den samlede eksport af varer og tjenester skønnes i 2002 at vokse realt 
med 3,7 pct. Det er 1,3 pct.enheder mere end vurderet i januar. Opjuste-
ringen vedrører kun i mindre grad industrieksporten, der fortsat skønnes 
at vokse ret langsomt i forhold til stigningen i de foregående år – med 2,7 
pct., hvilket kun er en anelse højere end i januar. Derimod er skønnet 
over den reale vækst i eksporten af tjenester opjusteret betydeligt, idet den 
ventede afmatning i vinterhalvåret synes at have været ret beskeden. 

Det internationale opsving ventes at føre til en forøgelse af væksten i in-
dustrieksporten til 6,2 pct. i 2003, og stigningen i den samlede eksport af 
varer og tjenester skønnes at gå op til 5,5 pct. 

Dermed vurderes den samlede efterspørgsel at vokse med 2,3 pct. i 2002 og 
3,2 pct. i 2003 efter en vækst på 1,8 pct. i 2001. 

Forøgelsen af stigningen i efterspørgslen vil føre til en forstærket opgang i 
importen. Således skønnes den reale vækst i den samlede import af varer 
og tjenester at gå op fra 3,6 pct. i 2002 til 5,4 pct. i 2003. Skønnet over 
væksten i importen i 2002 er ligesom for eksporten justeret op med 1,3 
pct.enheder. 

For 2001 viser det foreløbige nationalregnskab en real vækst i importen af 
varer og tjenester på 3,8 pct., hvilket er 2½ pct.enhed mere end vurderet i 
januar. Forklaringen er en ret betydelig statistisk oprevision. Hertil kom-
mer den store stigning i erhvervenes importkrævende investeringer i ma-
skiner og materiel (inkl. skibe og fly) i fjerde kvartal. 

Selv om den reale vækst i eksporten og importen i 2002 og 2003 ikke 
ventes at afvige ret meget fra hinanden, vil nettopåvirkningen af produk-
tionen fra udenrigsomsætningen alligevel udgøre ¼ pct.enhed i begge år, 
da eksporten er en del større end importen. Det er – især for 2003 – lidt 
mere end i januarredegørelsen, hvilket hovedsageligt kan tilskrives en op-
justering af nettoeksporten af energi som følge af nye skøn for Nordsø-
aktiviteterne. 

Bytteforholdet i udenrigshandlen skønnes at vise en vis forbedring i pro-
gnoseperioden. Forbedringen vil dog være mindre end i 2001, hvor bytte-
forholdet blandt andet påvirkedes positivt af den ret store stigning i pri-
serne på landbrugsvarer (herunder svinekød). 
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Skønnene over de reale ændringer i eksport og import samt i bytteforhol-
det fører til, at overskuddet på vare- og tjenestebalancen vil stige fra knap 
86 mia.kr. i 2001 til godt 93 mia.kr. i 2002 og knap 103 mia.kr. (7 pct. 
af BNP) i 2003. 

Nettooverførslerne til udlandet ventes at vokse fra 51 mia.kr. i 2001 til 
knap 56 mia.kr. i 2002 og godt 60 mia.kr. i 2003. Renter og udbytter 
mv. til udlandet (netto) skønnes at stige noget i 2002 og – især – 2003. 
Faldet i nettogælden til udlandet tilsiger faldende nettorentebetalinger, 
men det mere end opvejes af stigende udbytter til udlandet blandt andet 
fra overskud af olie- og gasudvinding. De øvrige nettooverførsler ventes 
ligeledes at blive forøget – navnlig i 2002. 

Hermed vurderes overskuddet på betalingsbalancens samlede løbende po-
ster at gå op fra 34,7 mia.kr. i 2001 til 37½ mia.kr. i 2002 og 42¼  
mia.kr. (2,9 pct. af BNP) i 2003. Det nu opgjorte (foreløbige) overskud 
for 2001 er 4,4 mia.kr. mindre end anslået i januarredegørelsen. De 
skønnede overskud i 2002 og 2003 er nedjusteret noget mindre. 

Som følge af det fortsatte overskud på betalingsbalancen ventes udlands-
gælden (netto) at falde fra 16,6 pct. af BNP ved udgangen af 2001 til lidt 
under 10 pct. af BNP i slutningen af 2003. 

Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes i 2002 at blive 31¼ 
mia.kr. eller 2,2 pct. af BNP. 

I 2001 var overskuddet 37 mia.kr., men dette tal inkluderer indbetalin-
gerne til Særlig Pensionsopsparing (SP) på ca. 7 mia.kr., der i national-
regnskabet indgår i den offentlige opsparing for så vidt angår perioden 
1999-2001. For 2002 og frem betragtes indbetalingerne til SP derimod 
som privat opsparing som konsekvens af den forudsatte lovændring i for-
året 2002. Ændringen påvirker ikke kravene til finanspolitikken, fordi de 
fremtidige pensionsudbetalinger fra pensionsfonden tilsvarende registreres 
som private og ikke offentlige. 
I forhold til januar er overskuddet i 2002 godt 5 mia.kr. højere. Opjuste-
ringen består blandt andet i større afgifter som følge af den kraftigere 
vækst i det private forbrug. Hertil kommer en opjustering af skønnet over 
personskatteindtægterne som resultat af dels en opjustering af 2001-
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niveauet, dels den kraftigere stigning i lønsummen. I modsat retning 
trækker en opjustering af skønnet over det offentlige forbrug og ind-
komstoverførslerne og en nedjustering af pensionsafkastskatten. 

I 2003 skønnes overskuddet på de offentlige finanser at gå op til godt 41 
mia.kr. svarende til 2,8 pct. af BNP. Det er en opjustering på 10 mia.kr. i 
forhold til skønnet i januarredegørelsen. Denne oprevision er det samlede 
resultat af især tre ændringer, der har trukket i samme retning. Disse er 
for det første oprevisionen af indtægterne i 2001. For det andet en opju-
stering af det private forbrugs andel af BNP, især bilkøbet i 2002. Og for 
det tredje et højere skøn for selskabsskat, blandt andet i lyset af højere 
oliepriser, og højere aktieafkastskat i 2003 på i alt ca. 3 mia.kr. 

Det skal bemærkes, at der er knyttet særlig usikkerhed til skønnet for 
overskuddet på de offentlige finanser. Det skyldes blandt andet, at prove-
nuet fra pensionsafkastskatten er meget følsomt over for udviklingen på 
de finansielle markeder. Der kan således ske betydelige sving i de offentli-
ge finanser hidrørende fra år til år-udsving i aktiekurserne.

Skattetrykket skønnes at falde fra 48,9 pct. af BNP i 2001 til 48,0 pct. i 
2002 og 2003. Udgiftstrykket falder gradvis fra 53,3 pct. af BNP i 2001 til 
51,6 pct. i 2003. 

Som følge af overskuddene på de offentlige finanser ventes ØMU-gælden
at falde fra 44,7 pct. af BNP ved udgangen af 2001 til 39,4 pct. af BNP i 
slutningen af 2003. 

I alle tre år 2001-2003 er overskuddet på betalingsbalancen af stort set 
samme størrelse som overskuddet på de offentlige finanser. Det vil sige, at 
den private sektors samlede opsparing er tilstrækkelig til at finansiere de 
private investeringer. Selv om husholdningernes opsparingskvote er for-
holdsvis beskeden sammenlignet med mange andre lande, er den samlede 
private sektors økonomi således i god balance, og risikoen for markante 
skift i adfærdsmønstrene må dermed vurderes at være ret beskedne. 
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2. International økonomi og 
finansielle markeder  

EU-Kommissionen har opjusteret sit vækstskøn for USA i år fra 0,5 pct. til 
2,7 pct. Efterårets prognoser fra internationale organisationer og private insti-
tutioner var præget af politiske usikkerhedsfaktorer og fejlbedømmelse af tekni-
ske forhold og virkningen af den ekspansive økonomiske politik. For EU og 
Japan fastholdes prognoserne fra efteråret med vækst på 1,5 og -0,8 pct. i år. 
 Den økonomiske politik skønnes at bidrage til væksten i USA med om-
kring 2 pct.enheder i 2002. Finanspolitikken skønnes således at blive lempet 
med et provenu svarende til omkring 2 pct. af BNP fra 2000 til 2002. Den-
ne lempelse er meget kraftig, da også pengepolitikken i 2002 på lige fod med 
2001 skønnes at blive særdeles ekspansiv med et årsniveau for den korte rente 
på 3,5 pct. Den finanspolitiske ekspansion rejser spørgsmålet, om en fremtidig 
periode med høj vækst vil medføre en symmetrisk finanspolitisk stramning. 
 I Europa skønnes bidraget til væksten i 2002 fra den økonomiske politik 
mere beskeden på 0,2 pct.enheder. Den pengepolitiske rente er ligesom i USA 
blevet sænket til et ekspansivt niveau, mens finanspolitikken har været an-
vendt mindre aktivt end i USA. Der forventes stort set neutral finanspolitik i 
både Europa og USA i 2003, og formentlig strammes pengepolitikken i løbet 
af efteråret 2002 i retning af mere neutrale renteniveauer. 
 I takt med den stigende aktivitet og de forventede pengepolitiske stramnin-
ger skønnes de lange renter at stige til 5,2 pct. i Europa og 5,3 pct. i USA i 
2002. Rentespændet mellem lange statsobligationer i Danmark og euroområ-
det er udvidet i løbet af foråret 2002 til omkring ¼ pct.enhed. 

Ubalancen i den private sektors opsparing i USA betyder, at der udestår en 
tilpasning, og så længe denne udskydes, vil sektorens renteudgifter være stigen-
de og dermed gradvist fortrænge andre udgifter. Uafhængigt heraf kan der ske 
et skift i kapitalindstrømningen til USA, hvilket kan betyde et mærkbart fald 
i dollarkursen. Det vil i så fald forbedre den amerikanske konkurrence, men 
øge inflationen. Effekten på Europa og Danmark af en depreciering af dolla-
ren kan således blive lavere BNP-vækst og mindre inflationspres. 
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2.1.  International økonomi 
Efter en periode med forholdsvis lav vækst i såvel Europa som USA og 
Japan fra midten af 2000 og frem til udgangen af 2001, er der nu tegn på, 
at væksten bliver mærkbart højere i 2002 – særligt i USA – end skønnet 
for blot få måneder siden, jf. figur 2.1a. I fjerde kvartal 2001 var der i 
USA en pæn vækst efterfulgt af en kraftig – delvist teknisk betinget – 
vækst i første kvartal 2002. Erhvervslivets tillidsindikatorer er steget kraf-
tigt siden oktober måned, jf. figur 2.1b. Det kan være tegn på forestående 
stigninger i investeringerne. 

Figur 2.1a. BNP-vækst i USA, Japan og 
euroområdet, annualiseret kvartalsvækst. 

Figur 2.1b. Erhvervstillid i USA og Tysk-
land. 
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Kilde: Ecowin. 

Hovedparten af produktionsstigningerne på hele 5,8 pct. (på årsbasis) i 
USA i første kvartal 2002 kan tilskrives øgede investeringer – fortrinsvis i 
genopbygning af virksomhedernes lagre, som blev betragteligt nedbragt i 
de foregående kvartaler. Desuden giver både det offentlige og private for-
brug en mærkbar stimulans til økonomien. Omvendt har den forholdsvis 
høje dollarkurs ført til større import, hvilket har en dæmpende virkning 
på aktiviteten. 

I lyset af de gode indikatorer og væksten i første kvartal har EU-
Kommissionen opjusteret sin prognose – hvorpå skønnene i Økonomisk 
Redegørelse bygger – for væksten i USA i indeværende år, jf. tabel 2.1.
Revisionen er usædvanlig kraftig, idet produktionen nu anslås at stige 
med 2,7 pct. i forhold til sidste år, hvilket skal sammenlignes med 0,5 
pct. i den foregående prognose.  
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Tabel 2.1. Vækstskøn for udlandet.
 Gnst. 

1998- 
2000

2001 2002 2003

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

Kilde: EU-Kommissionen, OECD og egne beregninger.

EU-kommissionen nærmer sig dermed skønnet fra sidste forår, jf. figur 
2.2. Nedjusteringen af vækstskønnet for USA i løbet af sidste efterår efter-
fulgt af opjusteringer af samme størrelsesorden i dette forår går igen i 
prognoser fra OECD, IMF og i forskellige private prognoser. 

Figur 2.2. EU-Kommisionens skøn for vækst i 2002.
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Efterårets prognoser var præget af den store politiske usikkerhed efter 
terrorangrebene i september, og i denne situation overvurderedes betyd-
ningen af vækstpausen i tredje kvartal, idet denne hovedsageligt skyldtes 
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de direkte virkninger af den fysiske ødelæggelse af kapitalapparat i de be-
rørte byer og lammelsen af flytrafikken. Desuden kan virkningen af den 
stærkt ekspansive finans- og pengepolitik være blevet undervurderet. Såle-
des har de i 2001-2002 gennemførte ændringer i den økonomiske politik 
i forhold til vurderingen i foråret 2001 – hvor vurderingen af størrelsen af 
politikændringerne ikke er ændret siden efteråret 2001 – stimuleret akti-
viteten med omkring 1,3 pct.enheder (givet ved forskellen mellem 0,7 
pct.enheder i foråret og 2,0 pct.enheder i efteråret 2001), jf. tabel 2.2.
Nedjusteringen af vækstbidraget fra andre faktorer, som er residualt be-
regnet, med næsten 4 pct.enheder fra godt 2 pct.enheder i foråret 2001 til 
minus 1½ pct.enheder i efteråret 2001 var helt usædvanlig og antyder en 
overreaktion. 

Tabel 2.2. Bidrag til vækst i BNP i 2002 i USA og EU. 
USA EU 

Forår 
01

Efterår 
01

Forår 
02

Forår 
01

Efterår 
01

Forår 
02

-------------------------------- Pct. --------------------------------
BNP-vækst.....................  2,9 0,5 2,7 2,7 1,4 1,5 
Bidrag fra: --------------------------- Pct.enheder ---------------------------- 
Økonomisk politik.........  0,7 2,0 2,0 0,0 0,2 0,2 
Andre faktorer................  2,2 -1,5 0,7 2,7 1,2 1,3 
Revision (Andre faktorer) -   -3,7 2,2 -   -1,5 0,1 

Anm.:  Beregningerne er foretaget på baggrund af standardmultiplikatorer for finans- og 
pengepolitiske stød – opgjort på grundlag af ændringer i den primære strukturelle 
saldo samt ændringer i en sammenvejning af den korte og lange rente – i OECDs 
INTERLINK model. 

Kilde: EU-Kommissionens forårs- og efterårsprognoser samt egne beregninger. 

Den opadgående revision berører kun i beskedent omfang Europa. Det 
skal desuden bemærkes, at eksportmarkedsvæksten er nedjusteret i 2002. 
I Økonomisk Redegørelse, januar 2002 anvendtes OECD’s skøn for mar-
kedsvæksten for danske industrivarer, men fremover beregnes eksport-
markedsvæksten på baggrund af skøn fra EU-Kommissionen. I 2002 er 
EU-Kommissionens skøn for importen til vore to største samhandelspart-
nere, Tyskland og Sverige, væsentligt lavere end OECDs, hvilket forklarer 
hele nedjusteringen af markedsvæksten. 

USA 
Fra sommeren 2000 aftog væksten i USA efter en historisk lang periode 
med højkonjunktur. I løbet af denne periode opstod en betydelig ubalan-
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ce i den private sektors finansielle opsparing, jf. figur 2.3. På længere sigt 
er et sådant opsparingsunderskud uholdbart. Derfor var det ikke uventet, 
at væksten på et tidspunkt måtte gå i stå i forbindelse med konsolidering i 
den private sektor. 

Figur 2.3. Privat og offentlig finansiel opsparing, USA. 
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Kilde:  OECD frem til 1996 og EU-Kommissionen fra 1997 og frem. 

Trods en vis genopretning af den private opsparing – som overvejende 
modsvares af en forringet offentlig saldo – må en yderligere konsolidering 
forventes, om end tidspunktet for konsolideringen er usikker i lyset af den 
meget ekspansive pengepolitik. 

Vækstraten for privatforbruget faldt fra omkring 5 pct. i 1999 og 2000 
til 3 pct. i 2001. Der skønnes dog fortsat et privat opsparingsunderskud 
på ca. 4 pct. af BNP i 2002, jf. figur 2.3. Opsparingsunderskuddet er et 
mellemfristet problem, som dels medfører private renteudgifter, dels med-
fører et stort underskud på betalingsbalancen, som kan føre til ændringer 
i blandt andet valutakursen. På kort sigt stimuleres forbruget imidlertid af 
den stærkt ekspansive økonomiske politik. EU-Kommissionens prognose, 
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hvori der forventes en forbrugsvækst på 3 pct. i 2002 og 2,6 pct. i 2003, 
bygger således på, at tilpasningen til balance ikke bliver dominerende. 

Lavere dollarkurs end forudsat af EU-Kommissionen og lavere aktie-
kurser kan imidlertid forstærke konsolideringsbehovet i husholdningerne 
med deraf følgende lavere vækst i økonomien, jf. senere. 

Tabel 2.3. BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for USA. 
 2000 2001 2002 2003

  Jan. Maj Jan. Maj 
------------------------------ Pct. --------------------------------

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

------------------------- Pct. af arbejdsstyrke ------------------
Ledighed ............................. 4,0 4,8 5,9 5,7 5,7 5,6 

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

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

Den gennemførte lempelse af finanspolitikken i USA fra 2000 til 2002 
er meget kraftig i lyset af den samtidigt betydelige lempelse af pengepoli-
tikken og et langsigtet konsolideringsbehov. Den strukturelle saldo – dvs. 
den offentlige saldo renset for bidragene fra konjunkturerne – ventes såle-
des at falde fra et solidt overskud på 1,3 pct. af BNP i 2000 til et under-
skud svarende til 0,7 pct. af BNP i 2002, jf. tabel 2.4. Lempelsen er sket 
for at opfylde den nye regerings valgløfter og for at imødegå krisen i for-
bindelse med terrorangrebene i september. Ud fra hensynet til finansie-
ringen af en kommende befolkningsaldring – af samme karakter som i 
Europa – rejser lempelsen det spørgsmål, om der i en fremtidig vækstpe-
riode sker en symmetrisk finanspolitisk stramning.  



Kapitel 2 – International økonomi og finansielle markeder 

Økonomisk Redegørelse   Maj 2002 35
 

Tabel 2.4. Offentlige finanser og finanspolitik i USA. 
2000 2001 2002 2003 

----------------------  Pct. af BNP --------------------- 
Offentlig saldo ............................ 1,7 0,5 -1,0 -0,7 
Strukturel saldo ........................... 1,3 0,6 -0,7 -0,5 

Kilde:  OECD.

Europa
Væksten i BNP i EU skønnes af EU-Kommissionen at blive 1,5 pct. i 
2002 stigende til knap 3 pct. i 2003 mod 1,7 pct. i 2001, jf. tabel 2.5.
Faldet i væksten fra 2001 til 2002 skyldes blandt andet et fald i bidraget 
fra privatforbruget og det forhold, at de gavnlige virkninger på den eks-
terne balance af de foregående års kursfald på euro skønnes at flade ud. 
Omvendt forventes genopbygningen af lagre påbegyndt i 2002, samtidigt 
med en stigning i væksten i de faste investeringer til 0,6 pct. 

Afmatningen i Europa i 2001 og 2002 set i forhold til 2000 skyldes 
langt overvejende nedgang i investeringer i såvel lagre som fast kapital 
samt lavere vækst i privatforbruget.  

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

  Jan. Maj Jan. Maj 
------------------------------ Pct. ------------------------------- 

BNP-vækst .......................... 3,3 1,7 1,4 1,5 2,9 2,9 
Privatforbrug ....................... 2,9 2,1 1,7 1,5 2,5 2,6 
Faste investeringer ............... 4,6 -0,1 1,4 0,6 3,9 3,9 
Lagerinvesteringer1)............... 0,2 -0,3 0,0 -0,2 0,2 0,1 
Offentligt forbrug ................ 2,0 2,2 1,9 1,9 1,6 1,7 
Eksport ............................... 12,3 2,0 2,0 2,2 6,4 6,7 
Import ................................ 11,6 0,5 2,8 1,8 6,5 6,8 

----------------------------- Pct. ------------------------------- 
Forbrugerprisinflation ......... 2,1 2,3 1,7 2,1 1,7 1,9 

----------------------- Pct. af arbejdsstyrke ------------------ 
Ledighed ............................. 8,1 7,6 8,0 7,8 7,6 7,5 

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

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

Den højere vækst i 2003 kan tilskrives en skønnet større vækst i  både 
privatforbrug og faste investeringer. 
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Tilstedeværelsen af forholdsvist store automatisk konjunkturstabilise-
rende offentlige budgetter og hensynet til råderummet på de offentlige 
finanser har bevirket, at de diskretionære finanspolitiske tiltag i Europa 
har været og skønnes at blive små. 

Finanspolitikken er således blevet lempet forholdsvist beskedent i 2001 
med EU-Kommissionens forventning om en stort set tilsvarende stram-
ning frem til 2003 – målt ved et fald i den strukturelle saldo på 0,2 pct. 
enheder fra 2000 til 2001 og en stigning fra 2001 til 2003 på 0,3 pct. 
enheder målt som andel af BNP, jf. tabel 2.6.

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

 -------------------- Pct. af BNP -------------------- 
Offentlig saldo1) ........................... 0,2 -1,3 -1,4 -1,2 
Strukturel saldo ........................... -1,3 -1,5 -1,2 -1,2 

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

Konjunkturerne spiller en betydelig rolle for de offentlige finanser i 
Europa. En vækstafdæmpning på 3 pct. enheder fra 2000 til 2001 i euro-
området skønnes således at give anledning til en forværring af den offent-
lige saldo på godt 1 pct. målt i forhold til BNP. Til sammenligning skøn-
nes en tilsvarende væksttilbagegang i USA på 3 pct.enheder blot at for-
værre de offentlige finanser med omkring ½ pct. af BNP.  

De tre største danske eksportmarkeder
Tyskland er blandt de lande, der har været hårdest ramt af den aktuelle 
afmatning, jf. figur 2.4. Dette skyldes et markant fald i investeringerne. 
Derimod har vækstbidraget fra udenrigshandelen været klart positivt, 
således at udefra kommende faktorers andel i afmatningen i Tyskland 
begrænser sig til afsmittende effekter af aktiekursfald og bortfald af uden-
landske virksomheders investeringer. I øjeblikket er konjunkturindikato-
rerne (f.eks. Ifo-instituttets måling af aktuel og forventet forretningskli-
ma) i langsom bedring, hvilket sædvanligvis markerer en snarlig stigning i 
investeringerne. I sammenhæng med de lysere udsigter i andre lande for-
ventes derfor en tiltagende vækst i Tyskland fra slutningen af 2002. 
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Figur 2.4. Vækst i EU-landene. 
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Kilde: EU-Kommissionen. 

Den gennemsnitlige vækst i Storbritannien var i 2001 2,4 pct. svaren-
de til lidt mindre end den langsigtede trend. Som i kontinentaleuropa har 
vækstafmatningen – der ikke har været speciel kraftig relativt til den glo-
bale afmatning – ikke for alvor slået igennem på arbejdsmarkedet. Ledig-
heden var således rekordlav på 5,1 pct. i 2001.  

Den britiske centralbank, Bank of England, fører ikke fastkurspolitik, 
men følger en inflationsmålsætning, hvor inflationen skal være på 2,5 pct. 
eller derunder. For nærværende er inflationsudsigterne gunstige, men i 
takt med den i prognosen forventede aktivitetsstigning i USA og verdens-
økonomien er det sandsynligt, at pengepolitikken strammes i efteråret 
2002. Det skyldes blandt andet, at Storbritannien er mere afhængig af 
udviklingen i USA, både handelsmæssigt og finansielt, end de fleste andre 
EU-lande. Samlet set vurderes væksten i BNP i 2002 at blive omkring 2 
pct. og i 2003 ca. 3 pct. 

I Sverige var den økonomiske vækst kun 1,2 pct. i 2001, en markant 
afmatning i forhold til de 3,6 pct. i 2000. Den internationale afmatning 
inden for sektorerne IT og telekommunikation bidrog kraftigt til nedgan-
gen i Sverige. Som i andre lande tyder seneste forventningsindikatorer på, 
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at konjunkturerne er vendt, hvorfor væksten i 2002 og 2003 forventes at 
nå et niveau omkring henholdsvis 1,7 og 2,8 pct. 

Ledigheden var i 2001 5,1 pct. og skønnes – da afmatningen i 2001 
slår igennem med nogen forsinkelse – at stige til omkring 5,4 pct. på 
årsniveau i 2002. I 2003 skønnes det forventede konjunkturomslag at 
reducere arbejdsløsheden en smule. 

Som i Storbritannien styres pengepolitikken i Sverige i henhold til en 
inflationsmålsætning. Modsat England, der opfyldte sin målsætning i 
2001, har Sverige haft vanskeligere ved at ramme sit sigtepunkt (på 2 
pct.). Inflationen var i 2001 omkring 3 pct. og forventes – ifølge Riks-
bankens inflationsrapport fra marts 2002 – i de kommende to år fortsat at 
ligge over målet. Det skal blandt andet ses på baggrund af det relativt 
stramme svenske arbejdsmarked kombineret med de nævnte positive 
vækstudsigter. Hertil kommer, at den svenske krone har udvist faldende 
tendens i en længere periode. 

Japan og Sydøstasien 
Japan blev ramt af en ny tilbagegang i 2001, idet aktiviteten faldt med 0,3 
pct. Dette kan i høj grad tilskrives svigtende udenlandsk afsætning – sær-
ligt faldt salget af højteknologiske produkter efter den verdensomspæn-
dende afsætnings- og børskrise for IT-industrien. Den finansielle sektor 
lider under store tab på udlån, og virksomhedernes problemer med at 
pleje gældsforpligtelserne forstærkes af, at faldende priser øger den reale 
gældsbyrde. Japan oplever derfor netop nu et rekordstort antal konkurser. 

Bekæmpelse af deflationen samt sanering af den finansielle sektor er de 
vigtigste økonomisk-politiske problemer for Japan. De senere års store 
budgetunderskud har haft beskeden virkning på aktiviteten, og opbyg-
ningen af en betragtelig offentlig gæld har ført til nedjustering af den in-
ternationale kreditvurdering. Den usikre finansielle situation og stigende 
ledighed skønnes at føre til stagnation i den indenlandske efterspørgsel, 
således at nedgangen i aktiviteten fortsætter i 2002 med efterfølgende svag 
positiv vækst i 2003. 

Også landene i Sydøstasien oplevede en kraftig vækstafmatning i 2000 
og 2001. Dog tyder flere indikatorer på, at der primo 2002 er et konjunk-
turomslag i gang, også i denne region: De eksportorienterede økonomier 
Korea, Taiwan, Malaysia og Singapore har i første halvår af 2002 haft 
stigende industriproduktion og eksport, navnlig af elektronisk udstyr. Det 
er sket på baggrund af det igangværende opsving i både amerikansk og 
europæisk industri. Yderligere – ikke mindst som følge af den stigende 



Kapitel 2 – International økonomi og finansielle markeder 

Økonomisk Redegørelse   Maj 2002 39
 

eksport og produktion – har de finansielle markeder udviklet sig positivt. 
Aktieindeksene har genvundet det tabte efter terrorangrebet den 11. sep-
tember og har været stigende i starten af 2002. Tilsvarende er obligati-
onsmarkedernes risikopræmie i forhold til investering i vestlige lande nu 
tilbage på niveauet før terrorangrebet. Den lavere præmie afspejler en 
større tiltro blandt investorerne til landenes evne til at tilbagebetale mod-
tagne lån. Risikopræmien har ikke været påvirket i nævneværdig grad af 
krisen i Argentina, jf. nedenfor, hvilket må tolkes som et yderligere tegn 
på stabile økonomiske udsigter. 

I negativ retning trækker dog en række andre forhold. De asiatiske 
økonomier har stor finansiel og handelsmæssig tilknytning til Japan, hvor 
der – jf. ovenfor – ikke er tegn på forbedring for nærværende. Yderligere 
vil den igangværende tendens til depreciering af yennen kunne mindske 
landenes konkurrenceevne. Endvidere plages flere lande i regionen af  
politiske uroligheder, ligesom forsat eksisterende strukturelle problemer i 
den finansielle sektor – i specielt Indonesien, Thailand og Filippinerne – 
udgør en hæmsko for fremtidig vækst.  

Krisen i Argentina 
Argentina har i de seneste år haft en ugunstig økonomisk udvikling, hvor 
en langvarig periode med lav vækst og en overvurderet valuta har haft 
negativ indvirkning på de offentlige finanser og nettoeksporten. Dels har 
skatteindtægterne været for nedadgående på grund af den negative ind-
komstudvikling, og dels har det vist sig svært at skære i udgifterne. Resul-
tatet har været stigende budgetunderskud og offentlig gæld samt under-
skud på betalingsbalancens løbende poster. 
 Kombinationen af stor gæld – på ca. 50 pct. af BNP – en høj realrente 
og manglende finanspolitisk disciplin betød, at gentagne IMF-lån, fra 
slutningen af 1990’erne til 2001, viste sig utilstrækkelige til at genskabe 
tilliden til den argentinske stats evne til at tilbagebetale offentlig gæld. 
 Udviklingen førte i efteråret 2001 til betalingsstandsning og opgivelse 
af fastkurspolitikken overfor dollaren. Efter en periode med et to-delt 
valutakurssystem har den argentinske valuta, pesoen, siden 11. februar 
2002 været flydende og er i alt deprecieret med over 60 pct. over for dol-
laren, til ca. 2,9 peso per dollar.  
 Krisen i Argentina i 2001-2002 har ikke ført til finansielle kriser i an-
dre økonomier, i form af såkaldte ”smitteeffekter”, hvor investorer vurde-
rer lande tilhørende samme region (type) som identiske og trækker inve-
steret kapital ud. Den manglende spredning af krisen står i kontrast til 
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situationen i Asien i 1997-1998. Der er en vis begrundet forhåbning om, 
at de gennemførte initiativer til styrkelse af det internationale finansielle 
system, herunder skabelse af øget gennemsigtighed, har bidraget hertil.

Rusland 
Den russiske økonomis formåen har siden krisen i 1998 overgået de fleste 
analytikeres forventninger. Vækstraterne har i gennemsnit ligget på 6 pct. 
de seneste 3 år, efter næsten ti år med faldende produktion. Herudover er 
inflationen gradvist blevet reduceret til omkring 20 pct. Store underskud 
på de offentlige finanser er vendt til overskud og betalingsbalancen udvi-
ser et overskud på 11 pct. af BNP. 
 Årsagerne til den positive udvikling skal findes i en stor real deprecie-
ring af rublen, en stor forbedring af Ruslands bytteforhold og konsolide-
ring af de offentlige finanser. Bytteforholdsforbedringen svarer til 13 pct. 
af BNP og stammer primært fra stigninger i olie og gaspriserne i 2000. I 
2002 forventes en svækkelse af væksten. 
 Selvom det nu er over 10 år siden, at Rusland begyndte sin transition 
mod markedsøkonomi, forestår der stadig betydelige reformer, herunder 
en skattereform, yderligere sikring af ejendomsrettighederne og en reform 
af den finansielle sektor. Kun med yderligere reformer kan de seneste års 
vækstrater fastholdes og Ruslands afhængighed af forhold uden for landets 
egen kontrol kan sænkes. 

Central- og Østeuropa 
Væksten i Central- og Østeuropa har de seneste år generelt ligget over de 
globale vækstrater. Eksport – for en stor dels vedkommende til EU – har 
naturligvis været en væsentlig faktor. Men i takt med aftagende uden-
landsk efterspørgsel, har en robust indenlandsk efterspørgsel – underbyg-
get af et højt investeringsniveau og finanspolitisk stimulans – oppebåret 
høje vækstrater. Landene har dog ikke kunnet undgå en vis vækstop-
bremsning. 
 Væksten har især været pæn i Tjekkiet og Ungarn, mens Polen har 
været en undtagelse. I Polen har den indenlandske efterspørgsel været svag 
og væksten er faldet markant siden 2000, hvilket har medført faldende 
beskæftigelse og rekordhøj arbejdsløshed – på omkring 19 pct. 
 Den stærke finanspolitiske stimulans og den høje indenlandske efter-
spørgsel har medført appreciering af både den polske zloty, den ungarske 
forint og den tjekkiske korona, hvilket igen har medført forøgede beta-
lingsbalanceunderskud. De apprecierende valutaer har medført faldende 
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inflation i de tre lande, og mens centralbankerne ikke har store problemer 
med at overholde egne inflationsmålsætninger, er der forøget behov for 
finanspolitisk konsolidering. 
 Fornyet vækst forventes at indtræffe i andet halvår 2002. Væksten ven-
tes primært at blive eksportdrevet, som konsekvens af forøget efterspørgsel 
i Vesteuropa, men også udenlandske investeringer kan bidrage. 
 I de tre baltiske lande er væksten også faldet noget fra det høje niveau i 
2000-2001. Mens den indenlandske efterspørgsel fortsat er stærk, er Est-
lands og Letlands eksportvækst taget af, primært som konsekvens af op-
bremsningen i EU og for Estlands vedkommende problemer i IT-
sektoren i Sverige og Finland. I modsætning hertil har Litauen klaret sig 
relativt godt i kraft af større samhandel med andre østeuropæiske lande. 

Også i de baltiske lande giver store betalingsbalanceunderskud anled-
ning til bekymring. På kort sigt kan disse dog finansieres af udenlandske 
investeringer og anden tilstrømning af udenlandsk kapital.  

2.2.  Inflation, pengepolitik og finansielle markeder 

Energi- og råvarepriser 
Oliepriserne har siden årsskiftet udvist en stigning på 40 pct. – heraf de 
29 pct. enheder siden primo marts – til et niveau på ca. 27 dollar pr. tøn-
de, jf. figur 2.5a og 2.5b. En stor del af stigningen må tilskrives vendingen 
i de internationale konjunkturer og den politiske situation i Mellemøsten 
primært drevet af frygt for krig i Irak og spekulationer omkring de arabi-
ske landes reaktioner på eskaleringen i konflikten mellem Israel og de 
palæstinensiske områder. OPEC tilstræber en pris mellem 22 og 28 dollar 
pr. tønde og afviser derfor at øge produktionen som respons på de stigen-
de priser. 
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Figur 2.5a. Oliepris og forskellen ml. 
future- og spotprisen, 2002. 

Figur 2.5b. Oliepris og forskellen ml. 
future- og spotprisen, 1999-2002. 
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Fremadrettet skønnes et vist nedadgående pres på olieprisen. De ame-
rikanske olielagre, der udgør lidt over en tredjedel af OECD-landenes 
samlede lagre, er således steget med 5 pct. siden oktober 2001, jf. figur 
2.6a. Trods en vis opgang i verdensøkonomien vil ledig produktionskapa-
citet formentlig bidrage yderligere til det nedadgående pres. Det under-
støttes af, at forskellen mellem future- og spotprisen på det seneste er ble-
vet indsnævret med tendens til, at futurepriserne ligger under spotpriser-
ne.

På den baggrund – og med udgangspunkt i at oliepriserne lå forholds-
vist lavt i årets første to måneder – skønnes den gennemsnitlige oliepris 
for 2002 at blive 24 dollar pr. tønde. Som konsekvens af det ventede glo-
bale opsving forventes herefter en prisstigning, således at gennemsnitspri-
sen for 2003 stiger til 25 dollar. 

Hvis oliepriserne holder det nuværende niveau på omkring 27 dollar 
pr. tønde i resten af 2002 vil effekten på den amerikanske økonomi være 
begrænset. Yderligere olieprisstigninger kan få en mere mærkbar effekt, 
om end det næppe vil kvæle opsvinget. En midlertidig stigning i oliepri-
sen vil – ifølge OECD’s makroøkonomiske INTERLINK model – få 
meget begrænsede effekter. En permanent stigning i olieprisen på 5 dollar 
fra niveauet omkring 25 dollar skønnes derimod at bidrage med et fald i 
vækstraten på 0,1 pct.enhed for USA's vedkommende og 0,15 
pct.enheder i euroområdet. Det lavere fald i USA skyldes delvist et min-
dre bytteforholdstab, idet USA's nettoimport af olie udgør en mindre 
andel af BNP end i euroområdet. Olieprisstødet vil tillige øge inflationen 
med 0,25 pct.enheder både i USA og euroområdet, og stigningen kan 
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også på sigt øge kerneinflationen, altså inflationen fratrukket bidrag fra 
energi- og fødevarepriser. Et sådant stød til inflationen vil være uvelkom-
ment i forhold til tilrettelæggelsen af pengepolitikken. 

Figur 2.6a. Olielagre i USA. Figur 2.6b. Råvarepriser, ekskl. energi.
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Kilde: Ecowin. 

Udsigterne til et forstærket amerikansk opsving har ikke øget de gene-
relle råvarepriser markant. Til trods for en mindre stigning siden årsskiftet 
ligger råvarepriserne eksklusive energi således fortsat relativt lavt, jf. figur 
2.6b. Det understøtter også, at oliepriserne er båret oppe af andet end 
markedernes forventninger til et kommende amerikansk opsving. 

Inflation 
Efter at have udvist en faldende tendens i 2. halvår 2001 – oven på stig-
ningen gennem 1999 og 2000 – har der i de første måneder af 2002 atter 
været tale om forholdsvis høj inflation i euroområdet affødt af blandt 
andet stigningen i oliepriserne og dollarkursen, jf. figur 2.7a. Stigningen i 
inflationen kan endvidere tilskrives højere priser på frugt og grønt affødt 
af usædvanligt koldt vejr og forhøjelser af de indirekte skatter i en række 
europæiske lande. Derimod vurderes indførelsen af euroen som gældende 
betalingsmiddel ved årsskiftet af Eurostat at have været forholdsvis neutral 
for inflationen – med en maksimal engangseffekt på prisniveauet på un-
der 0,2 pct.1

 Kerneinflationen – dvs. inflationen eksklusive energi og fødevarer – 
har derimod fortsat sin stigende tendens fra godt 1 pct. medio 2000 til et 

1 Størrelsen af effekten er dog forbundet med stor usikkerhed. Også i lande som Dan-
mark, England og Sverige, der ikke er en del af euroområdet, var der således tale om en 
midlertidig stigning i inflationen i januar. 
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niveau på 2,6 pct. i marts 2002. Stigningen er sket til trods for et tilsyne-
ladende gradvist faldende kapacitetspres – målt ved outputgabet, dvs. 
forskellen mellem faktisk og potentiel BNP. Målet for kerneinflationen 
tager ikke hensyn til de indirekte virkninger af energipriserne gennem 
virksomhedernes råvarekøb og overvurderer derfor den indenlandsk skab-
te inflation. Det overordnede kapacitetspres i økonomien var i 2001 neu-
tralt.    

Også i USA har inflationen de seneste måneder udvist en stigende ten-
dens efter et betydeligt fald siden midten af 2001, jf. figur 2.7b. Niveauet 
for inflationen er dog fortsat meget lavt. 

Figur 2.7a. Lønomkostninger og prisud-
vikling i euroområdet. 

Figur 2.7b. Lønomkostninger og prisud-
vikling i USA. 
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Kilde: Ecowin. 

Inflationen i euroområdet skønnes at falde fra 2,7 pct. i 2001 til om-
kring 2,2 pct. i 2002 og 2,0 pct. i 2003 svarende til Den Europæiske 
Centralbanks (ECB) maksimale sigtepunkt på mellemlangt sigt, jf. tabel 
2.7. Også i USA ventes et fald i inflationen i specielt 2002 i forhold til 
2001.

I forhold til januarvurderingen er der i 2002 foretaget en opjustering 
af inflationsskønnet i euroområdet og en nedjustering i USA, hvilket for 
begge deles vedkommende delvist kan tilskrives EU-Kommissionens ned-
justering af forventningerne til kursniveauet for euroen i forhold til dollar 
siden januar, jf. senere. 
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Tabel 2.7. Inflation og produktivitet i euroområdet og USA. 
 2001 2002 2003

     Jan.    Maj    Jan.   Maj 
------------------------- Pct. ----------------------- 

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

Anm.: Lønomkostninger angiver kompensationen per hoved.  
Kilde: EU-Kommissionen. 

Den skønnede lavere inflation i 2002 og 2003 i forhold til 2001 i eu-
roområdet er blandt andet baseret på en antaget normalisering af fødeva-
repriserne og den forudgående forholdsvis kraftige deceleration i produ-
centpriserne. Som udgangspunkt slår udviklingen i producentpriserne 
igennem på forbrugerpriserne med en forsinkelse på 6 til 12 måneder. 
Herudover bidrager afledte effekter fra tidligere stigninger i energi- og 
fødevarepriserne til faldende inflation fremadrettet.  

Væksten i arbejdskraftproduktiviteten i euroområdet skønnes at stige 
gradvist fra de meget beskedne 0,3 pct. i 2001 til knap 2 pct. i 2003, 
hvorfor stigningerne i enhedslønomkostningerne aftager betydeligt. EU-
Kommissionens skøn for genopretning af produktivitetsvæksten fore-
kommer ret beskeden i lyset af, at tilbageslaget sidste år formentlig først 
slår igennem på antallet af ansatte i 2002 og dermed øger produktiviteten 
per beskæftiget. Specielt i 2002, men også i 2003, skønnes produktivite-
ten i Europa således at stige mindre end i USA. 

Usikkerheden på udsigterne for inflationen i euroområdet er primært 
rettet mod udviklingen i olieprisen (herunder afledte effekter af krisen i 
Mellemøsten) samt lønudviklingen på arbejdsmarkedet. Herudover er der 
en vis usikkerhed knyttet til udviklingen i valutakursen, som trækker i 
modsat retning. For at holde inflationen under den øvre grænse på 2 pct. 
i ECBs inflationsinterval kræves, at lønstigningerne ved de kommende 
europæiske overenskomstforhandlinger forbliver moderate i lighed med 
stigningerne i de senere år, dvs. 3-3½ pct., jf. figur 2.7a. Specielt er der 



Kapitel 2 – International økonomi og finansielle markeder 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2002 46 

knyttet usikkerhed til udfaldet af de tyske lønforhandlinger i foråret 2002. 
Her tegner de første aftaler på et resultat i overkanten af de 3½ pct. 

Forudsætningen for fortsat fald i ledigheden må vurderes at være struk-
turreformer på arbejdsmarkedet set i lyset af et højt inflationsniveau ved 
det nuværende ledighedsniveau. I 2002 og 2003 ventes ledigheden i eu-
roområdet således at ligge lige under sit relativt høje strukturelle niveau, 
jf. figur 2.8a. Strukturproblemerne på arbejdsmarkedet varierer meget 
mellem de forskellige lande i euroområdet – med størst problemer i 
blandt andet Finland, Spanien, Irland og Grækenland og betragtelige 
problemer i Frankrig og Italien. Også i Tyskland er strukturarbejdsløshe-
den forholdsvis høj, om end presset på arbejdsmarkedet i øjeblikket ikke 
er så udtalt, da der i Tyskland modsat flere af de øvrige lande synes at 
være en vis konjunkturbetinget ledighed. 

Figur 2.8a. Ledighed i euroområdet og 
USA.

Figur 2.8b. Kapacitetsudnyttelse i indu-
strien i USA. 
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Kilde: EU-Kommissionen og Ecowin. 

Også i USA er skønnet på lavere inflation i 2002 og 2003 delvist base-
ret på den forventede udfladning og fald i energipriserne. Hertil kommer 
afdæmpende effekter fra den skønnede stigning i dollarkursen. Endvidere 
indikerer kapacitetssituationen i industrien og udviklingen på arbejds-
markedet, at presset på inflationen er forholdsvist begrænset. Kapacitets-
udnyttelsen i industrien er således på sit laveste niveau siden starten af 
1980’erne, mens arbejdsløsheden ventes at udvise en stigning i forhold til 
2001 med deraf aftagende lønpres til følge, jf. figur 2.8a og figur 2.8b.
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Renter og pengepolitik
Udviklingen i og udsigterne for den økonomiske vækst og tendensen til 
faldende inflation gav i både euroområdet og USA anledning til betragte-
lige pengepolitiske lempelser igennem 2001, jf. figur 2.9a. Lempelsen var 
størst i USA, hvor Fed senest den 11. december 2001 sænkede sin leden-
de rente med 25 basispoint til 1,75 pct. – det laveste niveau i 40 år. 

I lyset af de seneste indikationer på højere vækst og inflation affødt af 
blandt andet oliepriserne har de pengepolitiske myndigheder i Europa og 
USA ikke foretaget yderligere lempelser i 2002. I Danmark sænkede Na-
tionalbanken ensidigt den ledende rentesats med 0,05 pct.enheder den 1. 
februar 2002. Baggrunden for beslutningen var en forholdsvis høj valuta-
tilstrømning og i øvrigt gunstige makroøkonomiske nøgletal for dansk 
økonomi, hvilket medførte en stærk dansk krone. 

Figur 2.9a. Pengepolitisk rente. Figur 2.9b. 10-årig statsobligationsrente. 
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Anm.: 10-årig statsobligationsrente for euroområdet er et gennemsnit af tyske og franske 
renter.  

Kilde: Ecowin.

 De lange renter på statspapirer har i 2002 udvist stigende tendens i 
primært Europa, men også USA, jf. figur 2.9b. Stigningerne afspejler de 
højere vækstudsigter og markedets forventning om en tilbagevenden til 
mere neutrale pengepolitiske renteniveauer samt øget efterspørgsel efter 
finansiering til et højere investeringsniveau. Den forholdsvis vedvarende 
høje kerneinflation i Europa kan desuden ikke udelukkes at have ført til 
en mindre præmie på europæiske papirer.  

Pengepolitikken var i 2001 ekspansiv i både Europa og USA. De korte 
renter har således ligget under et niveau, som kan betragtes som pengepo-
litisk ”neutral” i henhold til et bånd for renten beregnet ud fra en penge-
politisk politikindikator, jf. figur 2.10a og 2.10b. I henhold til indikatoren 
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– der skal ses som en skønnet og forsimplet tommelfingerregel for cen-
tralbankernes adfærd – tilpasses den korte rente af centralbanken for at 
minimere outputgabet og forskellen mellem den faktiske og en ønsket 
inflation, jf. boks 2.1.

Sammenholdt med de økonomiske behov er der således ikke tegn på, 
at ECB har reageret mindre eller langsommere end FED i USA. 

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

Figur 2.10b. Faktisk (skønnet) og bereg-
net kort rente i USA. 
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Anm.: Båndet omkring den beregnede rente er givet som den gennemsnitlige absolutte 
afvigelse på den beregnede rente og den faktiske rente historisk. Ligevægtsrenten 
angiver renten ved en inflation på det ønskede niveau og et outputgab på nul. 

Kilde: Ecowin og egne beregninger. 

Primært i 2002, men også til dels i 2003, skønnes pengepolitikken i 
euroområdet og USA at forblive ekspansiv, til trods for at der i både eu-
roområdet og USA vurderes at blive strammet i efteråret 2002 og i 2003 i 
takt med, at det økonomiske opsving tager fart. Stramningen kan meget 
vel finde sted i USA først, hvor opsvinget ventes at tage størst fart. Om-
vendt er risikoen for høj inflation afledt af udviklingen i dollarkursen – og 
dermed behovet for rentestigninger – umiddelbart størst i euroområdet. 

Boks 2.1. Beregning af pengepolitisk politikindikator. 
Ud fra historiske data kan der estimeres en simpel pengepolitisk politikindikator (den 
såkaldte Taylor-regel) for USA og euroområdet (indtil 1999 Tyskland), der angiver 
sammenhængen mellem den pengepolitisk fastsatte rente, inflationen, afvigelsen mel-
lem faktisk og potentiel BNP (outputgab) samt en ligevægtsrealrente, der anvendes, 
når inflationen er på sit ønskede niveau og der er normal udnyttelse af kapaciteten i 
økonomien. 
 Ifølge indikatoren øger centralbanken således den reale styringsrente, hvis inflatio-
nen overstiger et ønsket niveau (på 2 pct.), og/eller BNP overstiger sit potentielle ni-
veau (dvs. outputgab er positivt), og omvendt. Politikindikatoren skal ses som et for-
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simplet forsøg på at beskrive centralbankernes adfærd, der af gode grunde afhænger af 
en lang række yderligere forhold og er baseret på betydeligt større information.  
 Gennem de seneste par årtier har der været en tendens til faldende realrenter i både 
USA og Europa. For at fange dette niveauskift i ligevægtsrenten er den pengepolitiske 
politikindikator estimeret ved brug af en tidsdummy. Der er således tale om en for-
holdsvis simpel statistisk metode,  hvor ligevægtsrealrentetilpasningen sker på én gang i 
modsætning til det faktiske forløb, hvor faldet i realrenterne er sket gradvist.   
 For euroområdet er den beregnede sammenhæng (under antagelse af 
inflationsmålsætningen på 2 pct.) i perioden 1981-2001:  

 Nominel rente - Inflation  = 3,59 – 0,90*D+ 0,39*(inflation-2) + 0,27*outputgab, 

Hvor D = 1 fra 1994.  Som inflationsindikator er anvendt en sammenvejning (½-½) af 
BNP-deflatoren og forbrugerprisindekset. Korrelationskoefficienten andrager 0,90. 
For USA er den beregnede sammenhæng (under antagelse om en inflationsmålsætning 
på 2 pct.) i perioden 1981-2001: 

 Nominel rente - Inflation = 4,86 – 1,97*D + 0,45*(inflation-2) + 0,18*outputgab 

Hvor D = 1 fra 1990.  Som inflationsindikator er anvendt BNP-deflatoren. Korrelati-
onskoefficienten andrager 0,87. 
 Overordnet set er de nuværende ligevægtsrealrenter (henholdsvis 2,69 pct. i euro-
området og 2,89 pct. i USA) og de pengepolitiske reaktioner ved ændret inflation og 
kapacitetspres således ikke væsentlig forskellig i USA og euroområdet. 
 Set i et langsigtet historisk perspektiv er den beregnede ligevægtsrealrente for euro-
området nogenlunde på niveau med den faktiske realrente, mens ligevægtsrenten i 
USA er lidt lavere end det faktiske historiske niveau, jf. tabel a.

Tabel a. Kort realrente i USA og Tyskland. 
USA Tyskland 

------------------ Pct. --------------- 
1963-69 ..........................................  3,1 2,0 
1970-79 ..........................................  1,5 1,6 
1980-89/93.....................................  5,5 3,9 
1990/94-20011) ..............................  3,0 2,2 
1963-2001 ......................................  3,3 2,6 

Anm: Som inflationsindikator er anvendt BNP-deflatoren for USA og en sammen-
vejning af BNP-deflatoren og forbrugerprisindekset for Tyskland. 

1) Perioden skiller i 1990 for USA og 1994 for Tyskland. 
Kilde: OECD, Economic Outlook, Ecowin og Danmarks Nationalbank.

I forhold til tidligere år indebærer udsigterne for de europæiske øko-
nomier, at kapacitetspresset og dermed ønsket til pengepolitikken vil være 
mere sammenfaldende i de forskellige lande i 2002 og 2003, jf. boks 2.2.
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Boks 2.2. Indikator for asymmetri i eurolandene.

Vækst og inflation – og dermed det pengepolitiske behov – er i stigende grad i kon-
junkturmæssig fase mellem eurolandene, jf. figur a og b. Med hensyn til outputgabet, 
jf. figur a, var uoverensstemmelserne vedrørende landenes pengepolitiske behov størst i 
1992, hvilket netop var året for EMS-systemets sammenbrud. 
   Eurolandenes pengepolitiske behov divergerer typisk, hvis landenes økonomier be-
væger sig i forskellig takt. Det kan undersøges, hvorvidt økonomierne bevæger sig i 
takt, ved at se på forskellen mellem de enkelte landes outputgab (BNP fratrukket det 
potentielle BNP) og mellem de enkelte landes inflation. Ud fra en simpel pengepolitisk 
politikindikator vil et inflationsniveau over det ønskede medføre en rentestigning. 
Omvendt vil et negativt outputgab – såfremt inflationen ikke skyder over målet – 
medføre et rentefald. Hvis der er for stor forskel mellem de enkelte landes outputgab 
eller inflation, vil landene også have forskellige pengepolitiske behov, og dermed vil 
ønskerne til den fælles pengepolitik divergere. Derfor kan standardafvigelsen i output-
gab og afvigelse i inflation opfattes som indikatorer for asymmetri i eurolandenes pen-
gepolitiske behov. 
    Afvigelserne mellem landene for både outputgab og inflation er faldende over tiden. 
    Det bør nævnes, at den absolutte (almindelige) standardafvigelse i inflationen også 
falder over tiden, men da årsagen hertil kunne være det generelle niveaufald, vises i 
stedet standardafvigelsen i forhold til niveauet. I modsætning til den niveaukorrigerede 
standardafvigelse har standardafvigelsen ligget fladt fra 1998 og frem.  

Figur a. Outputgab i eurolandene 1980-
2003.

Figur b. Forbrugerprisinflation i euro-
landene 1980-2003. 
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Anm.: Eurolandene er defineret som de 12 lande, der pr. 1. januar 2002 deltager i 
euroen. Dog er Luxembourg ekskluderet. Outputgab er her forskellen mellem 
BNP og potentielt BNP i forhold til potentielt BNP. Forbrugerprisinflation er 
opgjort efter HICP-metoden. Den niveaukorrigerede afvigelse er standardafvi-
gelsen i inflationen i forhold til gennemsnittet. 

Kilde: OECD Economic Outlook. 

Vurderingen vedrørende de pengepolitiske tiltag betyder, at de korte 
3-mdrs. pengemarkedsrenter i euroområdet og USA, der samvarierer i 
betydelig grad med de ledende pengepolitiske renter, målt på årsbasis 
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skønnes at falde fra 2001 til 2002 med en efterfølgende stigning i 2003, 
jf. tabel 2.8.

Niveauet for renterne i 2002 og 2003 skønnes at ligge et stykke under 
de korte renter i euroområdet og USA på henholdsvis 4,7 pct. og 4,9 pct., 
som den pengepolitiske indikator vil tilsige i et langsigtet neutralt forløb 
med en inflation på 2 pct. og outputgab på nul, jf. figur 2.10a. og 2.10b. 
De langsigtede ligevægtsniveauer svarer til en kort realrente på knap 3 
pct., hvilket er i god overensstemmelse med den historiske realrente det 
seneste årti, jf. boks 2.3. 

Tabel 2.8. Skøn for renter og rentespænd. 
 2001 2002 2003

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

Kilde: Egne skøn baseret på blandt andet EU-Kommissionens og OECDs skøn. 

Med et skønnet kort rentespænd på 0,3 pct.enheder til euroområdet 
svarende til niveauet siden medio november 2001 vil profilen for de korte 
danske renter være den samme. Udsvingene i de korte renter udgør en 
risiko for den stigende andel af boligejere, der vælger at finansiere bolig-
købet ved de såkaldte flekslån, jf. boks 2.3.

Boks 2.3. Låntagning og risici.

De mere og mere udbredte rentetilpasningslån har både fordele og ulemper for låntager 
i forhold til traditionelle fastforrentede lån. Fordelen er, at renten på optagelsestids-
punktet næsten altid er lavest på rentetilpasningslånet. Det skyldes, at der som regel 
skal betales mere for at låne penge i længere tid, fordi der for udlåneren er den risiko, 
at det udlånte beløb udhules af inflation, inden det betales tilbage. Ulempen er, at 
renten varierer i lånets løbetid. Dermed er der – modsat det fastforrentede lån – en 
risiko for, at lånets rente stiger, og at lånet dermed samlet set kan ende med at blive 
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dyrere end det fastforrentede lån. Det kan ganske vist altid lade sig gøre at forlænge 
intervallerne mellem rentetilpasningerne, men hvis den korte rente er steget, så er lån 
med længere løbetid – f. eks. fastforrentede lån – ofte også blevet dyrere. 
   I øjeblikket er renten på lån med årlig rentetilpasning (F1-lån) 4,2 pct., mens et 
typisk fastforrentet lån har en rente på 6,5 pct. Ved disse rentesatser ligger den måned-
lige besparelse på et rentetilpasningslån på 1 mio. kr. omkring 1,400 kr. før skat eller 
ca. 800 kr. efter skat. Hvis renten stiger med 1 pct. enhed fra det nuværende niveau, vil 
den månedlige ydelse stige med godt 400 kr. før skat. 
   F1-renten har gennemsnitligt ligget omkring 4 ¾ pct. siden lanceringen af lånene 
midt i 1990erne. Typisk svinger renten mellem 3,5 og 6 pct., idet den dog har været 
helt oppe omkring 8 pct. i løbet af dette tidsrum. 
   Usikkerheden med hensyn til renten betyder, at realkreditinstitutterne er særligt 
opmærksomme på låntagerens økonomiske situation ved udstedelse af rentetil-
pasningslån. Derfor fraråder Realkreditrådet at udstede lån med rentetilpasning med 
mindre husstanden har tilstrækkeligt luft i økonomien til at kunne sidde for et tilsva-
rende fastforrentet lån. 
   Optagelse af rentetilpasningslån foregår både i kroner og euro. Som udgangspunkt  
er risici knyttet til låntagningen i højere grad rettet mod ændringer i renteniveauet 
frem for ændringer i valutakursen grundet den solide danske fastkurspolitik. Renteæn-
dringer i Danmark kan både skyldes ændringer i det generelle internationale renteni-
veau eller isolerede ændringer i den danske rente (ændringer i rentespændet): 

Scenario 1: En generel rentestigning affødt af højere aktivitet i Europa. I en sådan situati-
on stiger ydelsen for både lånere med rentetilpasning i kroner og euro. Men da samti-
digt indkomsterne og sandsynligvis huspriserne stiger, er låntagernes gældsbyrde uænd-
ret. Låntagere med fastforrentede lån får lavere obligationsrestgæld og kan derfor have 
gavn af konvertering. 
Scenario 2: En generel rentestigning trods lav aktivitet i Europa, men grundet høj inflation.
Høj inflation ved lav aktivitet kan opstå, såfremt de europæiske strukturreformer af 
kapital- og arbejdsmarkeder går i stå. Effekterne for låntagerne svarer til scenario 1, idet 
der dog ikke er udsigt til stigende indkomster 
Scenario 3: En isoleret dansk rentestigning (højere rentespænd). Isolerede danske rente-
stigninger har historisk haft udspring i de helt korte pengemarkedsrenter. Stigninger i 
de korte renter vil dog som oftest også slå ud i højere renter på realkreditlånene. I den-
ne situation er lånere med rentetilpasning i danske kroner dårligt stillet, idet deres 
ydelse eller lånets restløbetid stiger. Derimod er rentetilpasningslån i euro upåvirket. 
Også her får låntagere med danske fastforrentede lån lavere obligationsrestgæld og kan 
derfor have gavn af konvertering. 

   Den øgede anvendelse af rentetilpasningslån betyder, at flere husejere bliver afhængi-
ge af renteudviklingen, og dermed kan renten komme til at spille en større rolle for 
privatforbruget. Eksempelvis vil en rentestigning på 1 pct.enhed skønsmæssigt betyde 
en samlet stigning i den årlige ydelse for F1-lånere i ejerboliger på omkring ½ mia.kr. 
før skat og dermed et mindre beløb til andet forbrug for husholdningerne. Den samle-
de virkning af den øgede renteafhængighed for husejerne afhænger dog af flere ting. 
For det første er forbrugsvirkningen formentlig beskeden for velstillede familier med 
høj indkomst og lav belåningsgrad. Hvis rentetilpasningslånene fortrinsvis benyttes af 
denne familietype, vil renten påvirke forbruget som hidtil. For det andet er der långive-
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re, der påvirkes positivt af en rentestigning. Da 94 pct. af obligationerne bag rentetil-
pasningslån ejes af danskere eller virksomheder og institutioner hjemmehørende i 
Danmark, neutraliseres en stor del af forbrugsvirkningen på låntagerne i kraft af æn-
dringen i långivernes forbrugsmuligheder. For lån ydet af de institutionelle investorer 
er der dog formodentligt tale om en større forbrugsvirkning på langt sigt end på kort 
sigt. 

Det højere internationale niveau for de lange renter set i forhold til ul-
timo 2001 skønnes at blive fastholdt og udvise en stigende tendens igen-
nem 2002 og 2003 i takt med realiseringen af højere aktivitetsniveau, jf.
tabel 2.8. Også de lange danske renter skønnes at følge med opad, idet 
rentespændet til den tyske 10-årige statsobligation antages uændret på 0,3 
pct.enheder i 2002 og 2003. 

I efteråret 2001 var det lange rentespænd mellem danske og europæi-
ske 10-årige statsobligationer i perioder særdeles lavt, jf. figur 2.8b. Det 
skyldtes dels den solide danske økonomi og dels effekter af investorernes 
porteføljeomlægninger fra realkreditobligationer til statsobligationer uden 
konverteringsret. 

 Gode danske økonomiske nøgletal relativt til euroområdet øger gene-
relt investorers interesse for danske obligationer. Dette foranlediger som 
udgangspunkt et opadgående kurspres og et lavt rentespænd. 

Et lavt og faldende generelt renteniveau som i efteråret 2001 giver 
endvidere som udgangspunkt et nedadgående pres på rentespændet på 
statsobligationer som følge af investorernes efterspørgsel efter sikre afkast, 
når konverteringsrisikoen på realkreditpapirer stiger. Faldet i renteniveau-
et gav således – som det var tilfældet i 1998 – anledning til en konverte-
ringsbølge på realkreditmarkedet. I modsætning til i 1998, hvor obliga-
tionsejere, herunder pensionsselskaber, kunne genplacere midler fra ind-
friede obligationer i nyudstedte, lange realkreditpapirer med lav kupon-
rente, blev der i efteråret 2001 i højere grad udstedt i 'korte' obligations-
typer som følge af boligejernes ønske om at benytte rentetilpasningslån. 
Det gav anledning til en endnu større efterspørgsel efter statsobligationer. 

Den generelle effekt ved faldende og lave renter blev i efteråret formo-
dentligt forstærket af en midlertidig effekt fra pensionskassernes behov for 
at placere i afkastsikre statsobligationer frem for mere svingende værdipa-
pirer.

Pensionskassernes faldende behov for sikkerhed i afkastet og den gene-
relle stigning i renteniveauet har bevirket, at rentespændet er steget igen 
siden efteråret. 
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Aktie- og valutamarkeder
Både euroen og japanske yen faldt over for den amerikanske dollar i 
2001, jf. figur 2.11a. For euroens vedkommende var der tale om en svæk-
kelse på godt 5 pct.  

Japanske yen tabte specielt værdi over for amerikanske dollar i 4. kvar-
tal 2001, og denne svækkelse er indtil videre kun modgået en anelse i 
2002. Dette fører – sammen med den stadige deflation – til forbedring af 
de japanske virksomheders konkurrenceevne, hvilket er en hjælp til den 
stagnerende japanske økonomi og det aftagende handelsoverskud. Med 
den særlige japanske situation er også den inflationære effekt af lavere 
valutakurs en fordel. 

Figur 2.11a. Euro og yen over for dollar. Figur 2.11b. Aktieindeks. 
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Anm.: S&P er Standard & Poor's indeks. 
Kilde: Ecowin. 

Starten af 2002 indebar en lille svækkelse af euroen over for dollaren 
med en efterfølgende genopretning af kursen til omkring 0,90. Set i for-
hold til første kvartal 2002 forudsætter EU-Kommissionen et konstant 
nominelt forhold mellem kroner og euro og konstante reale valutakurser 
(dvs. nominelle kurser justeret for forskelle i BNP-deflatorerne) mellem 
øvrige valutaer og euro. Det indebærer en mindre svækkelse af euroen 
over for dollaren i forhold til det nuværende kursniveau, jf. tabel 2.9.
Forudsætningen om euro-dollar forholdet er beregningsteknisk og ind-
drager således ikke muligheden for en mere grundlæggende kurskorrekti-
on i perioden, jf. senere. 
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Tabel 2.9. Valutakurser.
2001 2002 2003 

Jan. Maj Jan. Maj 
Dollar per euro............................ 0,90 0,92 0,87 0,94 0,87 
Kroner per dollar......................... 8,30 7,80 8,55 7,90 8,57 

Anm.: EU-Kommissionen forudsatte i sin efterårsprognose 2001 en dollar-euro kurs på 
0,91 i både 2002 og 2003.  

Kilde: EU-Kommissionen. 

De toneangivende aktiemarkeder i USA, Europa, Japan og Danmark 
har alle udvist en stigning siden terrorangrebet den 11. september sidste 
år, figur 2.11b. Set i forhold til årsskiftet er det imidlertid kun de japanske 
aktier, som har været for opadgående, jf. tabel 2.10.

Tabel 2.10. Aktieafkast i forskellige lande.
 Gnst. 

           90-001) 2001     20022)

------------------------------ Pct. ---------------------------- 
USA .................................. 12,5 -13,0 -8,6 
Europa .............................. 11,4 -19,7 -5,9 
Japan................................. -9,0 -23,5 9,4 
Danmark........................... 10,6 -13,2 -3,0 

Anm.:  Aktieindeks: S&P500, Eurostoxx, Nikkei 225, KFX. 
1) Geometrisk gennemsnit pr. år. 
2) 1. januar – 10. maj. 
Kilde:  Ecowin. 

Det amerikanske aktiemarked var således for nedadgående i de første 
måneder af 2002, om end offentliggørelsen af en række positive indikato-
rer i løbet af marts måned løftede niveauet for kurserne midlertidigt.  

Stigningen i de amerikanske aktiekurser siden faldet efter terrorangre-
bet er sket på trods af et fald i indtjeningen i virksomhederne, hvorfor 
pris-indtjeningsforholdet, der kan fortolkes som prisen på en enheds over-
skud, er steget til meget store højder set i forhold til 1990’erne, jf. figur 
2.12a.

Det høje prisniveau for aktierne set i forhold til indtjeningen er et ud-
tryk for positive forventninger til den fremtidige indtjening. Den implicit-
te forventede årlige reale indtjeningsvækst indeholdt i aktiekurserne i 
USA har i de første måneder af 2002 ligget på 3½-4 pct., jf. figur 2.12b og 
boks 2.4 for en uddybning af metoden. 
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Figur 2.12a. Aktiekurser, indtjening og 
pris-indtjeningsforhold i USA . 

Figur 2.12b. Implicit årlig real indtje-
ningsvækst. 
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Anm.: Som aktieindeks er anvendt Standard & Poor's 500 indeks. 
Kilde: Ecowin og egne beregninger. 

Boks 2.4. Metode til beregning af forventet implicit indtjeningsvækst.

Prisen på en aktie afhænger grundlæggende af tre forhold: Den forventede fremtidige 
indtjening i virksomhederne, hvilken usikkerhed der er knyttet til den fremtidige ind-
tjening og hvilken forrentning investor kan opnå ved at investere i alternative aktiver. 
   Under forudsætning af, at virksomhedernes indtjening vokser med en konstant rate, 
at dividendeudbetalingen er konstant målt i forhold til indtjeningen og at prisen på 
aktier er lig nutidsværdien af den fremtidig indtjening, er dividende-pris forholdet 
(dividende yield) givet ved (v+g)/(1+g), hvor g er lig indtjeningens reale vækstrate, 
mens v er investorernes diskonteringsfaktor. Diskonteringsfaktoren udgøres af summen 
af (real-)renten og en risikopræmie. Risikopræmien afspejler det forhold, at investorer-
ne vil kræve et højere afkast på investeringer i aktier end på investeringer i obligationer, 
fordi der er større usikkerhed om størrelsen af det fremtidige afkast af aktieinvesterin-
ger.  
   Under forudsætning af, at risikopræmien er konstant, og idet realrente samt dividen-
de yield kendes, er det muligt at beregne hvilken forventning til den fremtidige indtje-
ningsvækst, der implicit berettiger de nuværende aktiekurser. Ved beregningen er real-
renten beregnet som forskellen mellem den 10-årige statsobligation og den årlige stig-
ning i forbrugerpriserne eksklusive energi og fødevarer.  
   Der er forudsat en konstant historisk beregnet risikopræmie på 2,2 pct. Risikopræ-
mien er beregnet under antagelse af, at den forventede fremtidige reale indtjenings-
vækst svarer til den gældende BNP-vækst. 
   Alternativt til (eller sideløbende med) en ændret forventet indtjeningsvækst kan 
udviklingen i aktiekurserne i princippet være drevet af ændringer i risikopræmien. Det 
er således muligt, at de seneste års markante stigninger i aktiekurserne skyldes, at 
investorerne er blevet mere risikovillige – enten fordi mulighederne for at afdække 
risikoen ved at sprede investeringerne er blevet bedre eller fordi de finansielle markeder 
er blevet mere effektive og gennemsigtige.

 
 



Kapitel 2 – International økonomi og finansielle markeder 

Økonomisk Redegørelse   Maj 2002 57
 

2.3.  Risici knyttet til valutakursudviklingen 
Den amerikanske valuta er blevet kraftigt styrket gennem de seneste 10 
år, idet den reale effektive valutakurs er apprecieret med 30 pct., jf. figur 
2.13a. I forhold til euroen er der sket en kraftig stigning på omkring 50 
pct. siden starten af 1990’erne, jf. figur 2.13b.

Figur 2.13a. Real effektiv valutakurs. Figur 2.13b. Nominel valutakurs, 
euro/dollar 1)
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1) Forud for euroens indførelse i januar 1999 er de enkelte europæiske valutaer vejet 
sammen. 

Kilde: Ecowin. 

 Dollaren er blevet styrket på trods af, at det amerikanske betalingsba-
lanceunderskud i 2001 udgjorde omkring 4 pct. af BNP, og at der ikke er 
udsigt til reduktion af underskuddet i de nærmeste år, hvis valutakurserne 
holder det nuværende niveau, jf. figur 2.14. Et så stort betalingsbalance-
underskud kan være et varsel om en nedadgående korrektion af valutaens 
værdi. Hertil kommer, at dollarkursen ifølge en række analyser er over-
vurderet i forhold til andre realøkonomiske forhold. 
 Hidtil er dollaren blevet understøttet af udenlandske investorers villig-
hed til at investere i amerikanske aktiver. Også for europæiske investorers 
vedkommende har der de seneste 5 år særligt været en forkærlighed for 
amerikanske aktier. Hvis dollarens værdi over for euroen skal fastholdes, 
kræves formentlig fortsat europæisk interesse i at investere i amerikanske 
virksomheder. 
 De amerikanske aktier har været attraktive af flere grunde. For det 
første har produktiviteten i USA været relativt høj op gennem 1990’erne, 
og dette har givet sig udslag i høje afkast på investeringerne, hvilket bi-
drager til stigende aktiekurser. For det andet har indførelsen af en fælles 
pengepolitik i Europa øget samvariationen mellem afkastene på europæi-
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ske aktiver, og investorernes søgen efter risikospredning har derfor med-
ført flere investeringer uden for Europa. 

Figur 2.14. Udviklingen i betalingsbalancen i USA.
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Kilde:  OECD frem til 1996 og herefter EU-Kommisionen. 

En række forhold taler imidlertid for, at amerikanske aktier i fremtiden 
sandsynligvis vil tiltrække færre investeringer. Først og fremmest er akti-
erne i USA forholdsvist højt prissat. Ud fra sædvanlige metoder til pris-
fastsættelse af aktier, kan det beregnes, at det nuværende kursniveau svarer 
til en forventning om en fremtidig årlig real indtjeningsvækst på 3,6 pct., 
jf. tabel 2.11 og boks 2.3. Til sammenligning er USA’s reale BNP steget 
med omkring 3 pct. årligt i de seneste 25 år. Dernæst har de mange års 
betalingsbalanceunderskud betydet en stadig opbygning af amerikanske 
aktiver i udenlandske porteføljer. På et tidspunkt må det forudses, at 
markedet mættes. Dette vil ske, når udenlandske investorer vurderer, at 
andelen af amerikanske aktiver har nået et passende niveau. 

Hvis kapitalbevægelsen fra Europa og andre lande til USA hører op, 
fordi interessen for amerikanske aktier svækkes, er det sandsynlige resultat 
en korrektion af dollarens værdi. I samme ombæring kan der ske en revi-
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sion af de amerikanske – og sandsynligvis også de europæiske – aktiers 
værdi. 

Tabel 2.11. Implicit årlig indtjeningsvækst indeholdt i aktiekurser i 
USA og beregnet tilpasning ved alternativ årlig indtjeningsvækst.

Aktieindeks Implicit årlig real 
indtjeningsvækst 

-------- Pct. -------- 
Aktiemarkedet april 2002 ....................... 1077 3,6 
Alternativ årlig real indtjeningsvækst 
2 pct........................................................ 522 2,0 
3 pct........................................................ 577 3,0 
4 pct........................................................ 1488 4,0 

Anm.: Ved beregningerne er realrente og risikopræmie fastholdt på niveauet april 2002. 
Kilde:  Standard & Poor’s 500 indeks fra Ecowin og egne beregninger. 

Et fald i dollarkursen vil forbedre de amerikanske virksomheders kon-
kurrenceevne og dermed give anledning til større amerikansk produktion. 
I en modelberegning fra OECD anslås det, at en 10 pct. depreciering 
(uden korrektion af aktiekurser) kan øge BNP-væksten med 0,2 
pct.enheder det første år, jf. tabel 2.12. Imidlertid bliver importerede rå-
varer dyrere og lønmodtagernes tab af købekraft kan føre til større løn-
krav, hvilket alt sammen skønnes at øge inflationen. Dermed eroderes 
konkurrenceevnegevinsten, således at den gavnlige virkning på BNP-
væksten er forsvundet efter 4 år. Stigningen i nettoeksporten forårsager en 
reduktion af betalingsbalanceunderskuddet med ca. 0,4 pct.enheder i 
forhold til BNP. En 10 pct. depreciering er således ikke tilstrækkelig til at 
fjerne underskuddet på betalingsbalancen. 

Tabel 2.12. Virkninger af 10 pct. devaluering af dollar. 
 2002 Gnst. 2002-06 
Europa: ----------------------- Pct. ------------------- 
BNP-vækst .................................................... -0,3 -0,3 
Inflation ........................................................ -0,4 -0,5 
Betalingsbalance ............................................ -0,1 -0,3 
USA: 
BNP-vækst .................................................... 0,2 0,2 
Inflation ........................................................ 1,0 0,9 
Betalingsbalance ............................................ 0,0 0,3 

Anm:  Beregninger foretaget af OECD med interlink. I beregningerne er realrenten 
forudsat konstant.

Kilde: Egne beregninger. 
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Europa vil omvendt opleve et tab af konkurrenceevne, som kan redu-
cere væksten med omkring 0,3 pct.enheder. Omvendt lettes inflations-
presset, hvilket vil tillade en lempelse af pengepolitikken til at modgå ak-
tivitetsvirkningen. Betalingsbalancen forværres både af den lavere eksport 
og af stigningen i forbrugeres og virksomheders købekraft i forhold til 
udenlandske varer. Danmark vil formentlig berøres i nogenlunde samme 
omfang som resten af Europa. 
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3. Indenlandsk efterspørgsel 
og udenrigshandel 

Efter en afdæmpet stigning på 1,1 pct. i 2001 ventes den indenlandske efter-
spørgsel øget med 1,6 pct. i 2002 og 2,2 pct. i 2003. Den øgede vækst drives 
primært af det private forbrug og i mindre grad af boligbyggeriet, mens er-
hvervsinvesteringerne også bidrager i 2003. 

Det private forbrug skønnes at vokse med 1,8 pct. i 2002 stigende til 2,3 
pct. i 2003 efter en fremgang på 0,6 pct. i 2001. Husholdningernes forbrugs-
kvote stiger svagt i prognoseårene, men den samlede private opsparing og for-
mue er stadig høj. Bilkøbet vil igen bidrage positivt til væksten i det private 
forbrug i 2002 og 2003 i modsætning til de seneste tre år. 

På ejendomsmarkedet kan spores en vis afmatning, som ventes at holde ved 
i prognoseårene. Stigningen i kontantprisen for enfamiliehuse aftager således 
til 2½ pct. i 2002 og 2003. Indberetninger vedrørende det almene boligbyg-
geri peger i retning af en vis fremgang i boliginvesteringerne, og blandt andet 
på den baggrund ventes en vækst i boliginvesteringerne på 2 pct. i 2002 og 
2½ pct. i 2003 efter et fald på ca. 13 pct. i 2001. 

I 2002 og 2003 ventes erhvervsinvesteringerne at stige med henholdsvis 
1½ og 4 pct., efter en vækst på 3 pct. i 2001. Skønnene for investeringsvæk-
sten beror blandt andet på det lave renteniveau, kapacitetspresset og den for-
udsatte vending i de internationale konjunkturer. 

Eksporten af varer og tjenester ventes i 2002 og 2003 af vokse 3¾ og 5½ 
pct. realt, mens importen af varer og tjenester skønnes at stige med 3½ og 5½ 
pct. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster ventes i 2002 og 2003 
at blive 37½ og 42½ mia.kr. Udlandsgælden vil dermed – med forbehold for 
værdireguleringer – blive reduceret fra 16½ pct. af BNP ultimo 2001 til 9¾ 
pct. af BNP ultimo 2003. 
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3.1. Indkomster og formue
De samlede reale disponible indkomster i husholdningerne skønnes at 
vokse 1½ pct. i  2002 og 1¾ pct. i 2003 mod lidt over 2 pct. i 2001, jf. 
tabel 3.1. 

Skønnet for 2003 er nedjusteret med godt ½ pct.enhed i forhold til 
Økonomisk Redegørelse, januar 2002, blandt andet som følge af en op-
justering af nettorenteudgifterne og pensionsafkastskatten (ekskl. aktie-
afkastskat). 

Tabel 3.1. Udviklingen i privatforbrug, reale disponible indkomster og 
formue. 

Gnst. 2001 2002 2003 
1991-
2000

Jan. Maj. Jan. Maj. Jan. Maj. 

------------------------- Realvækst i pct. ----------------------- 
Privat forbrug........................ 1,9 1,1 0,6 1,5 1,8 2,3 2,3 
Disponibel realindkomst:  
Samlet privat sektor............... 1,8 1,6 1,0 1,4 2,7 2,6 1,9 
Samlet privat sektor, korr. 1) .. 1,9 -0,2 -0,1 1,8 2,2 3,2 2,5 
Husholdninger korrigeret 1) ... 1,1 1,9 2,1 1,4 1,4 2,4 1,8 
Privat formue ........................ 3,3 1,7 2,8 1,9 1,7 2,8 2,0 

------------------ Pct. af disponibel indkomst --------------- 
Forbrugskvote: 
Samlet privat sektor, korr. 1) .. 71,8 71,6 71,2 71,4 70,9 70,8 70,8 
Husholdninger, korr. 1).......... 95,7 95,8 95,7 95,9 96,1 95,8 96,5 

1) Korrigeret for udviklingen i aktieafkastskat og for omlægningen af den særlige 
pensionsopsparing (SP), jf. boks 3.1. 

Kilde: ADAM’s databank og egne skøn. 

 Stigningen i husholdningernes reale disponible indkomster i 2002 er 
mindre end i 2001 på trods af lempelsen af personskatten. Det skyldes, at 
den reale lønsum voksede mere i 2001 end i 2002 som følge af den større 
vækst i både beskæftigelse og realløn1.
 For den samlede private sektor skønnes den reale disponible indkomst 
at vokse med 2,2 pct. i 2002, det vil sige en noget større vækst end for 
husholdningerne. For den samlede private sektor er indkomststigningen 
justeret op med 0,4 pct.enhed, er i forhold til Økonomisk Redegørelse, ja-

1 Korrektionen for prisudviklingen ved beregningen af udviklingen i de reale indkomster 
er ikke baseret på forbrugerprisindekset, men på den implicitte deflator for det private 
forbrug. Stigningen heri er i de tre år 2001-2003 henholdsvis 2,1, 2,2 og 2,0 pct., jf. 
bilagstabel B.1.
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nuar 2002 blandt andet som følge af opjusteringen af BNP-væksten. Når 
der ikke er sket en tilsvarende opjustering for husholdningerne, skyldes 
det blandt andet en højere forbrugerprisstigning. 

Ud over fremgangen i den reale indkomst som følge af stigningen i  
produktion og beskæftigelse mv., er udviklingen i husholdningernes reale 
disponible indkomst påvirket af beskatningen. 

Fra 2002 bidrager afgiftsstoppet til realindkomststigningen, idet en 
række mindre (grønne) afgiftsforhøjelser, der stammer fra Pinsepakken, 
ikke berøres. 

Pinsepakkens afsluttende indfasning i 2002 indebærer desuden en ned-
sættelse af den statslige bundskat og en forhøjelse af bundgrænsen for 
mellemskatten. De to lempelser udgør henholdsvis godt 5 og 1 mia.kr. i 
forhold til 2001. 

Boks 3.1. Korrektionen af indkomsterne for særlig pensionsopsparing 
og aktieafkastskat.
Som anført i noterne til tabel 3.1 korrigeres indkomsterne for aktieafkastskatten og for 
den forskellige nationalregnskabsmæssige behandling af den særlige pensionsopsparing 
i de enkelte år. Det er det korrigerede indkomstbegreb, der ligger til grund for vurde-
ringen af udviklingen i det private forbrug, jf. afsnit 3.2.  

Den særlige pensionsopsparing (SP), der administreres af ATP, blev indført i 1998. 
I ordningens første år var det en individuel opsparingsordning, som derfor i national-
regnskabet blev behandlet som privat opsparing. For 1999 og 2000 blev ordningen 
ændret således, at der skete en omfordeling af midlerne. Derfor bliver ordningen for 
disse to år i nationalregnskabet betragtet som en offentlig indtægt (skat) og offentlig 
opsparing. 

Med den forudsatte lovændring bliver ordningen ført tilbage til sin oprindelige 
form med virkning fra og med 2001. Men i nationalregnskabet for 2001 behandles 
ordningen endnu som en offentlig indtægt. I skønnene for 2002 og fremefter er ord-
ningen ændret til igen at være privat opsparing. 

Lovændringen indebærer, at ordningen ikke længere betragtes som en skat. Det har 
dog antagelig højst marginale virkninger for udviklingen i det private forbrug. Derfor 
vil et indkomstbegreb, der er korrigeret for ordningens skiftende nationalregnskabs-
mæssige placering i de tre perioder, være mere egnet til at danne grundlag for en vurde-
ring af forbrugsudviklingen. 

Som det fremgår af tabel a nedenfor, sker korrektionen ved, at indbetalingen til SP 
i 1998 og igen fra 2002 og fremefter trækkes fra de disponible indkomster. I årene 
1999-2001 er beløbet allerede trukket fra ved beregningen af de disponible indkom-
ster, fordi det betragtes som en skat. 

Aktieafkastskatten er et led i beskatningen af pensionsafkast og blev indført i 1998  
(den er siden blevet ændret). Den kan variere kraftigt fra år til år som følge af svingnin-
ger i aktiekurserne. Hvis aktiekurserne falder, kan aktieafkastskatten blive negativ.
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Boks 3.1. – fortsat. Korrektionen af indkomsterne for særlig pensions-
opsparing og aktieafkastskat.

Det var tilfældet i 1998 og 2001. For hvert pensionsselskab modregnes negativ ak-
tieafkastskat i den øvrige pensionsafkastskat. Hvis den negative aktieafkastskat i et 
pensionsselskab er større end den øvrige pensionsafkastskat, kan det overskydende 
negative beløb overføres til året efter, jf. det negative beløb i 2002. 
 Ændringerne i aktiekurserne indgår ikke i indkomsterne. Variationerne i aktieaf-
kastskatten bevirker nogle mærkbare forskydninger i stigningen i de disponible ind-
komster fra år til år. Disse forskydninger vurderes ikke at have den store indflydelse på 
udviklingen i det private forbrug på kortere sigt. Et indkomstbegreb, der er renset for 
aktieafkastskatten, vil derfor bedre kunne forklare forbrugsudviklingen. 
 Korrektionen foregår ved i hvert år at lægge aktieafkastskatten til de disponible 
indkomster (fordi den allerede er trukket fra ved beregningen af de disponible indkom-
ster. I de år, hvor aktieafkastskatten er negativ, indebærer korrektionen følgelig, at der 
bliver trukket et beløb fra). 

De beløbsmæssige størrelser af korrektionerne for den særlige pensionsopsparing og 
aktieafkastskatten fremgår af tabel a. 

Tabel a. Korrektionerne af den disponible indkomst i hele den private sektor og 
husholdningerne for aktieafkastskatten og omlægningen af den særlige 
pensionsopsparing. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Hele den private sektor: ----------------------------- Mia.kr. --------------------------
Disponibel indkomst1 ......... 772,8 788,7 806,4 862,6 890,0 934,8 971,0
-  Særlig pensionsopsparing. 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 7,7 8,0
+  Aktieafkastskat2............... 0,0 -1,7 4,6 4,8 -4,7 -1,8 4,3
=  Korrigeret disponibel       
indkomst ............................

772,8 780,7 811,0 867,4 885,3 925,3 967,3

------------------------------ Pct. ----------------------------- 
Forbrugskvote..................... 72,6 73,7 74,1 71,1 70,8 70,2 70,5
Korrigeret forbrugskvote ..... 72,6 74,5 73,7 70,7 71,2 70,9 70,8

Husholdningerne: ----------------------------- Mia.kr. -------------------------- 
Disponibel indkomst1 ......... 569,7 596,0 594,4 626,9 663,6 692,6 712,7
-  Særlig pensionsopsparing. 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 7,7 8,0
+  Aktieafkastskat2............... 0,0 -1,7 4,6 4,8 -4,7 -1,8 4,3
=  Korrigeret disponibel 
indkomst ............................ 569,7 588,1 598,9 631,7 658,9 683,1 709,0

------------------------------ Pct. ----------------------------- 
Forbrugskvote..................... 98,4 97,5 100,5 97,8 95,0 94,8 96,0
Korrigeret forbrugskvote ..... 98,4 98,8 99,8 97,1 95,7 96,1 96,5

1) Jf. bilagstabel B.14. 
2)  De negative beløb er forklaret i boksens tekst. 
Kilde: Danmarks Statistisk og egne beregninger. 
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I modsat retning trækker, at de ligningsmæssige fradrag udgår af 
grundlaget for bundskatten, svarende til en stramning på 2 mia.kr., og for 
boligejernes vedkommende højere ejendomsværdiskat som følge af forhø-
jelsen af den til grund liggende ejendomsværdi. Hertil kommer, at den 
gennemsnitlige kommunale og amtskommunale udskrivningsprocent i 
2002 er steget med 0,1 pct.enhed (til 32,6 pct.) i forhold til 2001, hvor 
der var en stigning på 0,5 pct.enheder. 

Som udmøntning af finanslovforliget for 2002 har regeringen fremsat 
forslag om lempelser vedrørende hjemme-pc-ordningen og fradrag for 
sundhedsydelser. Hvortil kommer, at dele af konkurrenceevnepakken 
indebærer mindre personskattelettelser. 

I alt anslås den samlede nettolempelse af personskatten i 2002 at udgø-
re op imod 4½ mia.kr. i forhold til 2001, svarende til godt ½ pct. af hus-
holdningernes disponible indkomster. I 2001 var der derimod en lille 
nettostramning af personskatten mv., idet reduktionen af bund- og mel-
lemskatten dette år mere end modsvaredes af blandt andet den ret store 
forhøjelse af (amts)kommunalskatten. 

 I 2003 forudsættes uændrede personskatter og uændret ejendomsvær-
diskat mv. i henhold til skattestoppet, herunder uændret kommuneskat. 

I hvert af årene 2001-2003 reduceres stigningen i husholdningernes 
reale disponible indkomster med omkring ¼ pct.enhed som følge af den 
gradvise forkortelse af den årlige arbejdstid i form af flere fridage. 

For hele den private sektor skønnes den (korrigerede) reale disponible 
indkomst i både 2002 og 2003 at vokse noget hurtigere end for hushold-
ningerne. Det skyldes blandt andet, at indtægterne fra produktionen af 
olie og gas i Nordsøen ventes at vokse ret kraftigt, navnlig i 2003. Hertil 
kommer, at selskabsskatten skønnes at falde noget efter det rekordhøje 
provenu i 2001, jf. bilagstabel B.20.  

I 2001 var indkomststigningen derimod stærkere i husholdningerne 
end i selskaberne, hvilket blandt andet skyldtes den store stigning i pro-
venuet af selskabsskatten i dette år på 12½ mia.kr. svarende til en reduk-
tion af den private sektors disponible indkomst på 1½ pct. 

Indbetalingerne af selskabsskat er i nogen grad forskudt i forhold til 
selskabernes indtjening.  

Den samlede nettoformue, der spiller en rolle for udviklingen i det pri-
vate forbrug og investeringerne, skønnes at vokse moderat i prognoseperi-
oden. Der regnes med en forøgelse i 2002 på 1¾ pct. og i 2003 på knap 2 
pct. Baggrunden herfor er den skønnede afdæmpning af stigningen i 
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ejendomspriserne, hvortil kommer en fortsat forringelse af husholdnin-
gernes finansielle nettoposition jf. bilagstabel B.13. 

Typiske lønmodtagerfamilier og pensionister, skønnes i 2002 at få en 
forøgelse af den reale disponible indkomst på 1 - 1½ pct., jf. tabel 3.2.

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

I 2003 vurderes fremgangen i de enkelte familiers reale disponible ind-
komst at blive ½ - 1 pct. 

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

Gnst. 
93-03 1998 1999 2000 2001 2002 2003

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

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

Anm.: Udvalget af familietyper er ændret lidt i forhold til den tilsvarende tabel i Øko-
nomisk Redegørelse, januar 2002. Beregningerne uddybes i Fordeling og Incitamen-
ter (Finansministeriet), der planlægges at udkomme i juni 2002. 

1) Ekskl. stigende udbetalinger fra private pensionsordninger. 
2) Baseret på en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen. 
3) 1993-2000. 
Kilde: Egne beregninger. 

For både 2001 og 2002 betyder stigningen i ejendomsværdiskatten, 
som følge af den hidtil kraftige stigning i ejendomspriserne, en reduktion 
af væksten i boligejernes reale disponible indkomst med ¼ pct.enhed. I 
2003 bevirker stoppet for ejendomsværdiskatten en stort set tilsvarende 
forøgelse af indkomstfremgangen, idet realværdien af skattebetalingen 
reduceres i takt med at priserne stiger. 
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Lønbegrebet i familietypeberegningerne i tabel 3.2 er årslønnen ekskl. 
pensionsbidrag. Det er forklaringen på, at arbejdernes indkomst vokser 
langsommere end funktionærernes, idet opbygningen af arbejdsmarkeds-
pensionerne siden begyndelsen af 90’erne navnlig er sket for arbejdere, 
som ikke tidligere havde sådanne ordninger. Inklusive pensionsbidrag har 
lønudviklingen i perioden været parallel for de to grupper. 

Arbejdstidsforkortelserne i hvert af årene 2001-2003 indebærer, at års-
lønnen vokser omkring ¼ pct.enhed langsommere end timelønnen, jf. 
tabel 4.8.

Beregningerne for familietyper er baseret på bestemte forudsætninger 
om de enkelte familietypers økonomiske forhold. Familietypeberegnin-
gerne kan adskille sig fra den faktiske gennemsnitlige udvikling for de 
enkelte befolkningsgrupper, som er påvirket af forskydninger i gruppernes 
sammensætning på f.eks. højtlønnede og lavtlønnede. Hertil kommer, at 
de faktiske gennemsnit kan være påvirket af forhold, som ikke indgår i 
forudsætningerne for familietypeberegningerne. 

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

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

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

3.2. Det private forbrug 
Det private forbrug skønnes at vokse med 1,8 pct. i 2002 stigende til 2,3 
pct. i 2003 efter en fremgang på 0,6 pct. i 2001, jf. tabel 3.3.

Husholdningernes forbrugskvote stiger svagt i prognoseårene uden at 
bringe ubalancer i økonomien, idet den samlede private opsparing og 
formue stadig er høj.  

Bilkøbet vil igen bidrage positivt til væksten i det private forbrug i 
2002 og 2003 i modsætning til de seneste tre år. 
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Tabel 3.3. Realvækst i privatforbrug og udvalgte1) underkomponenter.

1999
1991-
20002) 1999 2000 2001 2002 2003 

Mia.kr. ------------------------ Realvækst i pct. -------------------- 
Privat forbrug ......... 598 1,9 0,2 -0,3 0,6 1,8 2,3 
- heraf        
Detailomsætning ..... 220 2,3 1,3 1,9 2,2 1,8 2,4 
Bilsalg...................... 32 6,0 -12,8 -25,0 -19,3 10,0 7,0 
Turistudgifter3) ........ 26 2,2 9,7 12,5 9,9 4,0 4,0 
Turistindtægter3) ...... 26 2,2 14,4 23,4 16,0 5,0 4,0 
Energi...................... 51 2,3 -2,2 -4,0 2,1 0,7 1,2 

1) En fuldstændig oversigt over vækstbidrag og realvækst i det private forbrug er 
angivet i bilagstabel B.12. 

2)  Gennemsnit for perioden 1991-2000. 
3)  Turistudgifter minus turistindtægter giver turisme netto. 
Kilde: ADAM`s databank og egne skøn. 

Forbrugskvote og indkomstudvikling 
Det private forbrug skønnes at stige lidt mere end husholdningernes di-
sponible indkomster i 2002 og i 2003, hvilket indebærer en mindre stig-
ning i husholdningernes forbrugskvote, jf. figur 3.1a. Det sker i forlængel-
se af et fald i forbrugskvoten på 3,1 pct.enheder fra 1998 til 2001. 

Den skønnede udvikling i prognoseårene skal ses i lyset af, at den sted-
fundne tilpasning – med meget beskeden vækst i forbruget gennem de 
seneste tre år – vurderes at være tilendebragt. Endvidere er husholdnin-
gernes formue, set i forhold til deres indkomst, historisk stor i øjeblikket. 
Det understøtter et højt niveau for forbrugskvoten. I 2002 og 2003 for-
udses husholdningernes formuekvote fortsat at ligge højt, trods en af-
dæmpet udvikling i ejendomspriserne. 

Det vurderes dermed som mindre sandsynligt, at husholdningerne 
skulle foretage en markant yderligere nedadgående tilpasning af deres 
forbrugstilbøjelighed. Det understøttes af, at indkomsterne i den samlede 
private sektor stiger noget mere end for husholdningerne.  

Fremgang i de private indkomster, som ikke direkte tilfalder hushold-
ningerne, vil således medføre større forbrug, om end virkningen især på 
kort sigt må forventes at være forholdsvis begrænset. 

Den samlede forbrugskvote – målt som forbruget i forhold til den pri-
vate sektors indkomster - falder således jævnt fra 71,2 pct. i 2001 til 70,8 
pct. i 2003, jf. figur 3.1b.
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Figur 3.1a. Privat forbrug og husholdnin-
gernes forbrugskvote.

Figur 3.1b. Forbrugs- og formuekvote i 
den private sektor.
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Anm.: Forbrugskvoten er i begge figurer korrigeret for omlægningen af den særlige 
pensionsopsparing (SP) samt udviklingen i aktieafkastskatten. 

Kilde: ADAM`s databank og egne skøn.

Siden 1998 er den samlede forbrugskvote faldet, sideløbende med en 
betydelig stigning i den private sektors formuekvote (dvs. den private 
sektors formue set i forhold til sektorens indkomster). Det er et markant 
brud med de historiske erfaringer, som tilsiger, at en stigning i formue-
kvoten normalt ledsages af stigende forbrugskvote jf. figur 3.1b.   

Den atypiske udvikling siden 1998 skal blandt andet ses i lyset af svag 
indkomstfremgang i husholdningerne i 2000, hvilket dæmpede forbruget, 
mens selskabssektoren samtidig realiserede stor indkomstfremgang, speci-
elt inden for energi og søtransport.  

Ikke desto mindre kan den relativt høje formuekvote være et varsel om 
stigende forbrugsvækst i de kommende år. For at anskueliggøre det mak-
simale potentiale på nogle års sigt, kan det nævnes, at forbruget kunne 
være op til 5 pct. højere i 2003 end i konjunkturvurderingen, hvis skøn-
net mere mekanisk baseres på de historiske erfaringer fra før 1998. Bereg-
ningen bygger på de sammenhænge, som indgår i den makroøkonomiske 
model ADAM, og tager derfor højde for de historiske sammenhænge 
mellem formue- og forbrugskvote, samt at indkomstfremgang i hushold-
ninger og selskaber har hver sin forbrugstilbøjelighed.  

Forbrugskvoten for den samlede private sektor ligger med godt 71 pct. 
nu på det laveste niveau siden den dybe lavkonjunktur i begyndelsen af 
1990’erne., jf. figur 3.1b. Det er 5-8 pct.enheder mindre end på samme 
tidspunkt i konjunkturforløbet i midtfirserne. Modstykket er en tilsva-
rende høj opsparingskvote, som sammen med finanspolitikken, har skabt 
grundlaget for et stort betalingsbalanceoverskud, trods den relativt høje 
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forbrugstilbøjelighed i husholdningerne. Det er en for dansk økonomi 
hidtil uset og meget robust position, som står i stærk kontrast til f.eks. 
USA, hvor lav opsparingstilbøjelighed i husholdningerne har skabt bety-
delige betalingsbalanceproblemer og konsolideringsbehov, som begrænser 
de mellemfristede vækstmuligheder, jf. kapitel 2. 

Forbrugertillid og turisme efter 11. september 
Husholdningernes tillid led kun et meget kortvarigt knæk i perioden efter 
terrorangrebet 11. september, jf. figur 3.2a., og ligger nu noget over ni-
veauet fra før 11. september. Forbrugertilliden i Danmark har udviklet sig 
mere positivt end i EU, hvor niveauet fra før 11. september kun lige ak-
kurat er genfundet, jf. figur 3.2a. 

Figur 3.2a. Forbrugertillid i DK og EU. Figur 3.2b. Privat forbrug.
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Anm.: Forbrugertilliden i Danmark og EU er sæsonkorrigeret. 
Kilde:  Danmarks Statistik, Ecowin, ADAM`s databank og egne skøn.

Den samlede forbrugertillidsindikator i Danmark har således (efter 
korrektion for sæsonudsving) ligget stabilt i intervallet 1½ - 3½ de seneste 
5 måneder efter at være faldet til minus 3 i oktober. Man skal tilbage til 
2000 for at finde et lignende stabilt positivt billede.  

Det forventede kraftige dyk i rejseaktiviteten som følge af terrorangre-
bet den 11. september indtraf ikke som ventet i fjerde kvartal 2001. I 
nationalregnskabet er der for turistrejserne registreret en stigning både i 3. 
og fjerde kvartal 2001 i forhold til samme kvartaler i 2000. Det tyder ikke 
på, at der skulle have været en særlig markant reaktion i rejseaktiviteten 
som følge af terrorhandlingen den 11. september. 

Disse oplysninger understøtter, at forbrug og forbrugertillid har været 
forholdsvis robust, trods de betydelige nedjusteringer af de internationale 
vækstudsigter i kølvandet på terrorangrebet, jf. kapitel 2. Som en konse-
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kvens heraf er skønnet for turistrejseaktiviteten opjusteret i forhold til 
Økonomisk Redegørelse, januar 2002 (se afsnit nedenfor).

Sammensætningen af væksten i det private forbrug 
Efterspørgslen efter varige forbrugsgoder er relativt konjunkturfølsom, og 
deres andel af det samlede forbrug er derfor typisk voksende under en 
opgangskonjunktur. Bilkøbet udgør den største gruppe af de varige varer 
og er særlig konjunkturfølsomt. Bilkøbet ventes at bidrage positivt til 
væksten i det private forbrug i 2002 og 2003 i modsætning til 2001, hvor 
vækstbidraget var -0,8 pct.enheder, jf. tabel 3.4.

Sammenlignet med Økonomisk Redegørelse, januar 2002 er væksten i 
bilkøbet i 2002 opjusteret fra 4 til 10 pct., hvilket giver et samlet bidrag 
til vækst i privatforbruget på 0,3 pct.enheder, jf. tabel 3.4. Privatforbruget 
ekskl. biler voksede med 1,5 pct. i 2001 sammenlignet med 0,6 pct. inkl. 
biler. På grund af betydelige udsving har bilsalget således stor betydning 
for væksten i de enkelte år. 

Tabel 3.4. Vækstbidrag for udvalgte1) underkomponenter af privatfor-
brug.

1999
1991-
20002) 1999 2000 2001 2002 2003 

Mia.kr. ---------------- Vækstbidrag i pct.enheder ------------ 
Detailomsætning ............. 220 0,9 0,5 0,8 0,9 0,7 1,0 
Bilsalg.............................. 32 0,2 -0,8 -1,4 -0,8 0,3 0,3 
Turisme, netto................. 0 0,0 -0,2 -0,5 -0,4 -0,1 -0,1 
Energi.............................. 51 0,3 -0,2 -0,3 0,1 0,0 0,1 
Andet .............................. 294 0,6 0,9 1,1 0,9 1,0 1,0 

 -------------------- Realvækst i pct. -------------------- 
Privat forbrug, i alt3)......... 598 1,9 0,2 -0,3 0,6 1,8 2,3 
Do., ekskl. biler4) ............. 565 1,7 1,1 1,1 1,5 1,5 2,0 

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

ses i bilagstabel B.12. 
2)  Gennemsnit for perioden 1991-2000. 
3) Summen af ”Detailomsætning”, ”Bilsalg”, ”Turisme, netto”, ”Energi” samt ”An-

det” giver realvæksten i det private forbrug.  
4)  Udregnet som væksten i det private forbrug fraregnet bilforbrug. 
Kilde: ADAM`s databank og egne skøn.

Detailomsætningen omfatter også visse varige goder (som f.eks. køle-
skabe og vaskemaskiner), men består primært af ikke-varige varer som 
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f.eks. fødevarer og nydelsesmidler, som ikke er specielt konjunkturføl-
somme. Detailomsætningen udgør ca. 40 pct. af det private forbrug. 

Den seneste udvikling i detailomsætningen peger i retning af et stigen-
de forbrug af detailhandelsvarer. Mængdeindekset for detailomsætningen 
er steget 1,9 pct. i perioden september 2001 til februar 2002 sammenlig-
net med perioden september 2000 til februar 2001. I januar og februar i 
år er indekset steget med 2,7 pct. i forhold til de samme måneder sidste 
år. Det er især forbruget af de konjunkturfølsomme ”andre varer”, som 
trækker op i indekset. 

Det forventes at forbruget af detailhandelsvarer vokser med 1,8 pct. i 
2002 og 2,4 pct. i 2003. 

Turismen (netto) ventes at bidrage med  minus 0,1 pct.enhed i 2002 
og 2003, hvilket er noget mindre negativt end i de forgangne to år, jf. 
tabel 3.4. 

Forbrug af tjenester og bolig ligger forholdsvis stabilt og udgør største-
parten af vækstbidraget fra de resterende poster.  

Bilsalg og privatforbrug i historisk perspektiv 
Faldet i husholdningernes køb af biler gennem de seneste år ser nu ud til 
at være ophørt, idet antallet af nyregistrerede personbiler i årets første fire 
måneder er steget med 11,4 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det 
er forventningen at bilsalget vil stige med 10 pct. i 2002 og 7 pct. i 2003.  

Udviklingen i det private forbrug ekskl. biler har udviklet sig rimeligt 
stabilt siden 1995, jf. figur 3.3.

Mens det samlede private forbrug i årene 1999-2001 har ligget under-
drejet med vækstrater på i gennemsnit 0,2 pct., jf. figur 3.3. er det private 
forbrug ekskl. biler i samme periode vokset med i gennemsnit ca. 1,2 pct. 

Udviklingen i bilsalget er således en væsentlig årsag til den lave for-
brugsvækst de seneste år. Salget af personbiler er de sidste tre år faldet 
med i alt 41 pct. 



Kapitel 3 – Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2002 73
 

Figur 3.3. Udvikling i privatforbrug ekskl. biler. 

-4

-2

0

2

4

6

8

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

-2

0

2

4

6

8

Vækstbidrag fra biler (v. akse)
Privatforbrug ekskl. biler 
Privatforbrug

Pct.enheder Pct.

Anm.: Vækstbidraget fra biler udgør 0,34 henholdsvis 0,26 pct.enheder i 2002 og 2003. 
Kilde: ADAM`s databank og egne skøn.

Især som følge af gode konjunkturer er bilkøbet steget markant i mid-
ten af de seneste tre årtier, jf. figur 3.4a. Det har bidraget til at bilbestan-
den i dag er præget af en forholdsvis ujævn alderssammensætning. Den 
betydelige opgang i bilkøbet fra 1994 til 1998 har medført, at bestanden i 
dag er noget yngre end for 5-6 år siden, jf. figur 3.4b. Således er gennem-
snitsalderen på bilbestanden i dag 7,7 år, mens den i 1996 var 8,3 år2.

Der er endvidere en tendens til, at biler, som passerer en alder på ca. 
12-14 år, relativt hurtigt herefter bliver skiftet ud. Dette forhold bidrager 
til, at bilkøbet igen kan accelerere i løbet af nogle år alene som følge af 
bestandens aldersfordeling. Udviklingen i antal skrotninger udvikler sig 
forholdsvist stabilt og det er derfor primært i år med store stigninger i 
antallet af nyregistreringer, at den samlede bilbestand vokser. 

Hertil kommer imidlertid, at bilers gennemsnitlige levealder afhænger 
af indkomstniveau og konjunktursituationen. Desuden kan omkostnin-
gerne ved at eje og skifte bil have betydning for skrotningstidspunkt og 
gennemsnitlig levealder for biler. Den præcise timing i sådan et "aldersbe-
tinget" opsving i bilkøbet er derfor svær at forudsige. 

2 Kilde: Danmarks Statistik. 
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Figur 3.4a.  Bilbestand og nyregistrerin-
ger. 

Figur 3.4b. Bestand og alderssammen-
sætning af personbiler. 
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Kilde: Danmarks Statistik.

Boks 3.2. Forskydningseffekter i bilsalget i 2002 og 2003. 
Den 30/9-2002 udløber EU-forordning 1475/95, og en ny skal træde i kraft i stedet. 
Den nye EU-forordning ventes først endeligt udformet i slutningen af juni i år, så dens 
eksakte indhold kendes endnu ikke.  

Vedtagelsen af den ny EU-forordning kan medføre forskydninger i bilsalget i 2002 
og 2003. Det skyldes, at de ændrede regler for salg og videresalg af biler i EU påvirker 
prissætningen og dermed prisudviklingen på biler i EU. Reglerne forventes at træde i 
kraft 1/10-2002 med fuld virkning fra 1/10-2003.  

De nye regler forventes at indebære større muligheder for handel med nye biler på 
tværs af grænserne i EU, og er således et forsøg på at skabe øget konkurrence på områ-
det. Effekten kan imidlertid blive, at priser på biler i Danmark stiger. Det skyldes, at 
handlen på tværs af grænserne i dag er begrænset som følge af eksklusivaftaler mv.  

Når de nye regler træder i kraft, forventes det, at bilproducenterne ikke længere vil 
sælge biler til de danske leverandører til så lave priser, som det er tilfældet i dag. Ved at 
hæve priserne til Danmark reducerer bilproducenterne incitamentet for andre til at 
handle biler på tværs af grænserne, og dermed reducerer bilproducenterne deres tab 
herfra. Bilpriserne vurderes på den baggrund, at kunne blive påvirket i opadgående 
retning i specielt 2003. 

Der kan således i månederne op til de nye reglers ikrafttræden forventes større ud-
sving i bilsalget end sædvanligt, ligesom der i den forventede overgangsperiode også 
kan opstå store forskydninger. 

Omfanget af sådanne forskydninger og den tidsmæssige placering heraf er dog me-
get usikker og vil afhænge af den endelige udformning af den nye EU-forordning, samt 
bilmarkedets reaktion herpå.
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3.3. Boligmarkedet 
Kontantprisen 
De senest offentliggjorte tal for udviklingen i priserne på ejerboliger og 
antallet af tvangsauktioner understøtter indtrykket af, at der er ved at ske 
en vis afmatning af ejendomsmarkedet. 

Stigningstakten for priserne på ejerboliger er aftaget i de seneste 
kvartaler. For enfamiliehuse er den årlige stigning i kontantprisen faldet 
til 3¼ pct. i fjerde kvartal 2001 mod 7½ pct. i samme kvartal 2000, jf. 
figur 3.5a. I fjerde kvartal 2001 var der for første gang siden 1994 tale om 
et fald i kontantprisen set i forhold til det foregående kvartal. 

For ejerlejligheder er der også tale om en afdæmpning i kontantpriser-
ne, om end priserne på ejerlejligheder med en årlig stigningstakt på 11 
pct. i fjerde kvartal 2001 fortsat stiger noget hurtigere end for enfamilie-
huse. Regionalt set er prisudviklingen for såvel enfamiliehuse som ejer-
lejligheder fortsat kraftigst i hovedstadsområdet3.

Figur 3.5a. Årsstigningstakten i kontant-
prisen for enfamiliehuse. 

Figur 3.5b. Antallet af kundgjorte tvangs-
auktioner. 
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Anm.: De stiplede linjer i figur 3.5a. angiver årsniveauer for kontantprisen henholdsvis 
stigningstakten. I figur 3.5b. er foretaget egen sæsonkorrektion og antallet af 
tvangsauktioner vises som 3 måneders glidende gennemsnit. 

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

Antallet af kundgjorte tvangsauktioner er steget i løbet af det sidste 
halve år, og det er særligt tvangsauktioner over enfamiliehuse, der har 
bidraget til stigningen, jf. figur 3.5b. Denne udvikling, som er i god over-
ensstemmelse med en mere afdæmpet udvikling i priserne for enfamilie-

3 En del af forklaringen på de større prisstigninger i hovedstadsområdet er manglen på 
egnede byggegrunde. Det giver en svagere sammenhæng mellem boligpris, nyopførel-
sesomkostninger og nybyggeri. 
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huse end for ejerlejligheder, indikerer en vis afmatning af ejendomsmar-
kedet. Historisk set ligger antallet af tvangsauktioner dog fortsat på et 
ganske lavt niveau, og målt i absolutte størrelser er der kun tale om be-
skedne stigninger.

Det skønnes, at kontantprisen på enfamiliehuse efter en stigning på 
5¾ pct. i 2001 vil stige 2½ pct. i 2002 og 2003, hvilket er en nedjuste-
ring på ½ pct.enhed i begge år i forhold til Økonomisk Redegørelse, januar 
2002.

Den lavere stigningstakt i 2002 og 2003 skal dels ses på baggrund af 
tegn på en vis afmatning i ejendomsmarkedet, men afspejler også, at 
overhænget ved indgangen til 2002 er betydeligt mindre end ved indgan-
gen til 20014.

Udviklingen i kontantprisen understøttes blandt andet af den stadig 
mere udbredte brug af flekslån, hvor den effektive rente hidtil har ligget 
godt 2 pct.enheder under renten på langtløbende realkreditlån5. I marts 
2002 udgjorde rentetilpasningslån 23 pct. af de samlede udestående real-
kreditlån mod knap 11 pct. i marts 2001. Lavere rente reducerer finansie-
ringsomkostningerne ved køb af ny bolig og vil derfor bidrage til at øge 
efterspørgslen, hvorved kontantprisen presses op. 

I takt med en styrket tro på fremgang i den internationale økonomi er 
de lange realkreditrenter steget en smule, men de ligger fortsat under ni-
veauet fra første halvår 2001. De korte realkreditrenter faldt igennem 
2001 og har ligget stort set uændrede i den forløbne del af 2002. I det 
omfang et forbedret internationalt konjunkturbillede giver anledning til 
højere renter end ventet, vil det isoleret set trække i retning af en yderlige-
re afdæmpning af kontantprisen. Lavere realkreditrenter i 2002 og 2003 
end i 2001 er imidlertid i overensstemmelse med en forventning om en 
moderat stigning i kontantprisen igennem 2002 og 2003. 

Skattestoppet indeholder en nominel fastfrysning af ejendomsværdi-
skatter på 2001-niveau plus maksimalt 5 pct., hvilket alt andet lige træk-
ker i retning af lavere reale udgifter for ejerboliger. Her er dog tale om en 
effekt på boligefterspørgslen, som kun gradvist opbygges i takt med en 

4 Rent teknisk er overhæng for 2001 udtryk for, at niveauet ved udgangen af år 2000 
(fjerde kvartal) ligger over niveauet for 2000 som helhed, hvilket alt andet lige bidrager 
til at løfte vækstraten for 2001.  
5 I modsætning til fastforrentede langtløbende realkreditlån indebærer flekslån også en 
risiko for højere fremtidige ydelser, såfremt renten stiger. Det betyder samtidig, at valg af 
finansieringsform i forbindelse med køb af ejerbolig i høj grad vil komme til at afhænge 
af de forventede fremtidige renter på flekslån sammenlignet med den aktuelle rente på et 
fastforrentet langtløbende realkreditlån. 
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stigning i ejendomspriserne, og det vurderes derfor, at der indenfor prog-
noseårene ikke vil være en nævneværdig effekt på boligefterspørgslen og 
kontantprisen. 

Boliginvesteringerne
Boliginvesteringerne faldt med 13,1 pct. i 2001. Denne kraftige negative 
vækst for 2001 som helhed har imidlertid i høj grad været udtryk for en 
normalisering af situationen indenfor byggesektoren efter ekstraordinært 
høje boliginvesteringer i 2000 udløst af reparationsarbejdet efter orkanen 
i december 1999. De seneste nationalregnskabstal viser således, at der i 
andet halvår 2001 var en fremgang i boliginvesteringerne på 2 pct. i for-
hold til første halvår, jf. figur 3.6a.

Figur 3.6a. Boliginvesteringerne og det 
påbegyndte etageareal. 

Figur 3.6b. Tilsagn og påbegyndelser i det 
støttede boligbyggeri. 
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Anm.: I figur 3.6b er tilsagn og påbegyndelser vist som 12 måneders glidende gennem-
snit, og der er medtaget familie-, andels-, ungdoms- og ældreboliger.  

Kilde: Danmarks Statistik samt Erhvervs- og boligstyrelsen. 

Det påbegyndte etageareal for beboelsesbygninger, der er en væsentlig 
indikator for udviklingen i boliginvesteringerne, har efter en stigning i 
begyndelsen af 2001 udviklet sig svagt igennem de sidste kvartaler i 2001. 
Der har imidlertid været en vis tendens til opjustering af de seneste tal i 
forbindelse med efterfølgende offentliggørelser, jf. boks 3.3, hvilket kan 
indikere, at den svage udvikling i antallet af påbegyndelser i sidste del af 
2001 skal tages med et vist forbehold, jf. figur 3.6a. 
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Boks 3.3. Revisioner af påbegyndt etageareal. 
I forbindelse med de første offentliggørelser af det påbegyndte etageareal er der en ten-
dens til at undervurdere udviklingen i boligbyggeriet. Ved senere opgørelser er der såle-
des en tendens til at opjustere tallene. I figurerne a og b er dette illustreret for det påbe-
gyndte boligbyggeri i perioden 1999 til 2001. 

Figur a. Procentvis årlige vækstrate for 
påbegyndt etageareal, boligbyggeri. 

Figur b. Gennemsnitlig justering i forhold 
til første offentliggørelse, 1999-2000. 
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Anm.:  Figur a viser den procentvise årlige vækstrate for den første offentliggørelse hen-
holdsvis de nyeste tal, mens figur b viser den gennemsnitlige justering af tallene i 
de efterfølgende 4 kvartaler set forhold til den første offentliggørelse. I begge figu-
rer betragtes kun det påbegyndte etageareal for boligbyggeriet. 

For årene 1998 til 2000 er der i forhold til det først offentliggjorte tal i gennemsnit sket 
en gradvis opjustering i løbet af de efterfølgende kvartaler, og den gennemsnitlige opju-
stering ligger på 3½ pct. efter et år, jf. figur b. For de hidtil offentliggjorte tal for 2001 
har der ligeledes været en tendens til opjusteringer, jf. figur a. For de første tre kvartaler 
af 2001 set under et er der således indtil videre sket en opjustering på godt 8 pct. i for-
hold til de første offentliggjorte tal for de respektive kvartaler. For fjerde kvartal 2001 
foreligger indtil videre kun det først offentliggjorte tal. 

Et væsentlig usikkerhedsmoment knytter sig til effekterne af nedsættel-
sen af den kommunale grundkapital i det almene boligbyggeri, der sam-
men med byggeri af støttede andelsboliger repræsenterer godt 40 pct. af 
det samlede boligbyggeri6. Her kan usikkerhed i løbet af 2001 om ikraft-
trædelsestidspunktet for denne nedsættelse have fået nogle kommuner til 
at forsinke tilsagnsgivningen og dermed igangsættelsen af nyt byggeri. De 
seneste indberetninger vedrørende det almene boligbyggeri viser, at antal-
let af tilsagn i begyndelsen af efteråret 2001 faldt til knap halvdelen af 

6 Opgjort efter antal boliger. Idet den gennemsnitlige bolig i det støttede boligbyggeri er 
mindre end i det øvrige boligbyggeri, vil det støttede boligbyggeri repræsentere en lidt 
mindre andel af det samlede boligbyggeri opgjort efter værdi. 
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niveauet fra samme periode året før, mens antallet af tilsagn i de første 
måneder af 2002 har ligget cirka 50 pct. højere end i samme periode i 
2001, jf. figur 3.6b7. Det peger i retning af, at der kan forventes en vis 
stigning i påbegyndelserne i løbet af 2002. 

Det skal bemærkes, at det langt fra vil være alle projekterede boliger i 
2002, der påbegyndes og fuldføres inden årets udgang. Dermed kommer 
en del af aktivitetsvirkningen først i 2003. 

Samlet set ventes nedsættelsen af den kommunale grundkapital og 
kvoteforøgelsen for det støttede andelsboligbyggeri at give anledning til 
en forøgelse af det støttede boligbyggeri, men der er i sagens natur en del 
usikkerhed om, hvor stor effekten vil være. 

Den forholdsvis moderate udvikling i nybyggeriet antyder, at der ikke 
er markante incitamenter til at bygge nye boliger, og at kontantprisen 
dermed ikke ligger voldsomt over omkostningerne ved at bygge nyt. Her 
kan manglen på egnede byggegrunde i de største byer dog presse det 
samlede kontantprisindeks i vejret, uden at det af den grund giver 
anledning til væsentligt forøget byggeri8. Samlet set må kontantpriserne 
imidlertid vurderes at ligge lidt højere end omkostningerne ved at bygge 
nyt, hvilket taler for en vis styrkelse af byggeaktiviteten. 

På denne baggrund ventes en vækst i boliginvesteringerne på 2 pct. i 
2002 og 2½ pct. i 2003. 

I forhold til Økonomisk Redegørelse, januar 2002, er der tale om en 
nedjustering på 1½ henholdsvis 1 pct.enhed, hvilket blandt andet skal ses 
i lyset af, at de seneste nationalregnskabstal indeholdt en betydelig opju-
stering af boliginvesteringerne i 2001. Skønnet for boliginvesteringerne i 
2002 og 2003 ligger således stort set på samme niveau som i Økonomisk 
Redegørelse, januar 2002.

3.4. Erhvervs- og lagerinvesteringer  
I 2002 og 2003 ventes en positiv investeringsvækst – kraftigst i 2003. Det 
beror blandt andet på det lave renteniveau, og at kapacitetspresset forven-
tes at stige fra 2002, hvilket øger behovet for investeringer. Ydermere 
påvirkes investeringerne i opadgående retning af forventningen til en 
vending i de internationale konjunkturer. 

7 Bemærk at figur 3.6b. grundet sæsoneffekter viser 12 måneders glidende gennemsnit.  
8 På kort sigt vil omfanget af nybyggeri ikke afgørende kunne påvirke beholdningen af 
boliger, hvorfor kontantprisen vil være bestemt af boligefterspørgslen – og dermed især 
af indkomst- og renteforhold. 
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Væksten i erhvervsinvesteringerne forventes i 2002 hovedsagligt at 
komme fra en stigning i de særlige investeringer, primært investeringer i 
Nordsøen, mens væksten i 2003 fortrinsvis kommer fra en stigning i de 
konjunkturfølsomme investeringer. 

De samlede erhvervsinvesteringer ventes at stige med henholdsvis 1,6 
pct. og 3,8 pct. i 2002 og 2003, efter en vækst på 3,2 pct. i 2001. Er-
hvervsinvesteringerne ventes således isoleret set at bidrage med henholds-
vis 0,3 og 0,6 pct.enheder til BNP-væksten i 2002 og 2003. 

Vækstskønnet for erhvervsinvesteringerne er opjusteret med ½ 
pct.enhed i 2002 og nedjusteret med 1 pct.enhed i 2003 i forhold til 
Økonomisk Redegørelse, januar 2002.

Det begrænsede vækstskøn i 2002 beror på, at selv med det lave rente-
niveau og et konjunkturbarometer for industrien, der peger opad, så er
investeringsniveauet nået ganske højt op, mens kapacitetspresset har været 
aftagende i årets første måneder. Herudover har ordreindgangen i investe-
ringsgodeindustrien været aftagende, og der er stadig usikkerhed omkring 
den forventede konjunkturvending. Til gengæld ventes fornyet fremgang 
i investeringsvæksten senere på året og i 2003, i takt med at den ventede 
konjunkturopgang mere klart mærkes i virksomhederne, jf. tabel 3.5.

Tabel 3.5. Private erhvervsinvesteringer.
 2001 Gnst. 91-

00
2001 2002 2003 

Mia. 1995-kr. ------------- Årlig realvækst i pct. ------------ 
Samlede erhvervsinvest.......    200,5 5,2 3,2 1,6 3,8 
- heraf materiel .................. 153,9 6,2 5,3 1,8 3,5 
- heraf bygninger og anlæg . 46,4 2,5 -2,4 0,9 4,6 
Konjunkturfølsomme inv1) . 165,5 5,6 4,0 1,4 6,1 
- heraf materiel .................. 137,2 5,9 5,8 1,7 5,4 
- heraf bygninger og anlæg . 28,2 4,2 -2,8 0,0 9,6 
Særlige investeringer2) 34,9 4,1 -0,3 2,3 -7,2 
- heraf skibe og fly ............. 6,2 14,7 -7,8 -19,1 -30,0 

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

munikation. 
Kilde : ADAM’s databank, egne beregninger og skøn. 

Samlet set er der udsigt til svagt aftagende investeringskvoter ind i 
2002, jf. figur 3.7a. I 2003 ventes investeringerne som nævnt at vokse 
hurtigere, men ikke mere end at investeringskvoten holdes konstant på et 
højt niveau, jf. figur 3.7b.



Kapitel 3 – Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2002 81
 

Figur 3.7a. Investeringskvoter i den priva-
te sektor.   

Figur 3.7b. Investeringskvote i den private 
sektor og outputgab.  
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Anm.: Kvoterne er beregnet som erhvervenes investeringer i forhold til bruttoværditil-
væksten. 

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

Investeringskvoten ligger højt for materielinvesteringerne, hvilket 
blandt andet skal ses i lyset af en ændring i sammensætningen af investe-
ringerne over mod et stigende indhold af IT-produkter med kort levetid, 
jf. Økonomisk Redegørelse, januar 2002, kapitel 3.4.

De konjunkturfølsomme investeringer 
Overordnet ventes de konjunkturfølsomme investeringer, som hovedsag-
ligt dækker over byerhvervenes investeringer, at stige med 1½ pct. i 2002 
og 6 pct. i 2003, efter en vækst på 4 pct. i 2001. Den skønnede investe-
ringsvækst skal blandt andet ses i lyset af den forventede vending i kon-
junkturerne. 

De konjunkturfølsomme materielinvesteringer steg med 5½ pct. i 
2001 og forventes at stige med 1½ pct. 2002 og 5½ pct. i 2003. Bag-
grunden for det beskedne vækstskøn for 2002 er blandt andet, at der 
primo 2002 har været et faldende kapacitetspres, en begrænset omsætning 
i investeringsgodeindustrien og en relativ lille, men dog svagt stigende 
import af maskiner. Herudover har der været et fald i ordreindgangen og i 
investeringsplanerne, som dog på det seneste viser tegn på vending, jf. 
figur 3.8a og b.
 Forventningerne til industriens investeringsaktivitet har dog siden me-
dio 2001 været opadgående, jf. figur 3.9a. 
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Figur 3.8a. Import af investeringsgoder, 
omsætning i investeringsgodeindustri og 
materielinvesteringer ekskl. skibe og fly. 

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

Det ventes, at de konjunkturfølsomme bygge- og anlægsinvesteringer 
vender fra et fald på 3 pct. i 2001 til at være uændrede i 2002 og stige 
med knap 9½ pct. i 2003. Det er blandt andet baseret på det lave rente-
niveau og vendingen i konjunkturindikatoren for bygge- og anlægs-
virksomheder fra medio 2001. Herover er der et relativt lavt niveau af 
ledige kontorlokaler i hovedstadsområdet. Der har dog været et fald i på-
begyndt erhvervsbyggeri gennem 2001. Påbegyndt erhvervsbyggeri er 
erfaringsmæssigt tæt korreleret med de konjunkturfølsomme byggeinve-
steringer, jf. figur 3.9a og b. 

Figur 3.9a. Sammensat konjunkturindika-
tor for henholdsvis industri og bygge- og 
anlægsvirksomheden. 

Figur 3.9b. Påbegyndt erhvervsbyggeri og 
konjunkturfølsomme byggeinvesteringer. 
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Anm.: Sæsonkorrigerede tal. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Vækstskønnet for de samlede konjunkturfølsomme investeringer er 
nedjusteret med 1 pct.enhed i 2003. 

De særlige investeringer 
De særlige investeringer omfatter de offentlige erhvervsmæssige investe-
ringer i infrastruktur m.v., investeringer i energisektoren og investeringer i 
skibe og fly. 

De særlige investeringer faldt med 0,3 pct. i 2001, men ventes at stige 
med 2,3 pct. i 2002 og falde med 7 pct. i 2003. 

Faldet i de særlige investeringer i 2001 var væsentligt mindre end for-
ventet i Økonomisk Redegørelse, januar 2002, hvilket skyldtes en kraftig 
stigning i flyinvesteringerne i fjerde kvartal. Det betød, at faldet i skibs- 
og flyinvesteringer ikke blev på 40,3 pct. men kun på 7,8 pct. på trods af 
en betydelig usikkerhed inden for rejsebranchen efter blandt andet 11. 
september. 

Den seneste prognose vedrørende investeringerne i Nordsøen fra 
Energistyrelsen giver en forventning om en høj investeringsaktivitet i 
2002, mens vurderingen for 2003 viser et pænt fald i investeringerne. 
Investeringsaktiviteten i Nordsøen i 2002 medfører således, at de særlige 
investeringer bidrager positivt til de samlede erhvervsinvesteringer i 2002, 
men negativt i 2003.  
 Skønnet for de særlige investeringer er opjusteret i 2002 med knap 3 
pct.enheder og nedjusteret med 1 pct.enhed i 2003. 

Lagerinvesteringerne
Lagerbevægelserne er traditionelt meget volatile. Lagerinvesteringerne 
bidrog med 0,4 pct.enheder til BNP-væksten i 2001, svarende til knap 
halvdelen af væksten. Det er forudsat, at lagrene ikke bidrager til BNP-
væksten i hverken 2002 eller 2003. 
 Det kan konstateres, at lagerudviklingen i Danmark i 2001 adskilte sig 
fra lagerudviklingen i euroområdet og USA, hvor lagerbidraget var nega-
tivt og derved medcyklisk, jf. tabel 3.6. Det skal dog bemærkes, at tallene 
for 2001 er foreløbige nationalregnskabstal, og der kan ske betydelige 
revisioner i lagerinvesteringerne. Lageropbygningen i 2000-2001 skal 
formentlig ses i lyset af det kraftige fald i lagerbeholdningen i 1999 efter-
fulgt af en overraskende høj BNP-vækst i 2000. 
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Tabel 3.6. BNP-vækst og lagerbidrag til BNP-vækst. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

BNP-vækst ---------------------- Årlig realvækst i pct. --------------------- 
- Danmark........................... 2,5 2,3 3,0 1,0 1,7 2,3 
- Euroområdet ..................... 2,9 2,7 2,4 1,6 1,4 2,9 
- USA .................................. 4,3 4,1 4,2 1,2 2,7 3,1 
Bidrag fra lagerinvesteringer -------------------------- Pct.enheder --------------------------- 
- Danmark........................... -0,1 -1,3 0,2 0,4 0,0 0,0 
- Euroområdet ..................... 0,5 -0,3 0,0 -0,5 0,1 0,2 
- USA .................................. 0,2 -0,2 -0,1 -1,2 1,1 0,3 

Kilde : ADAM’s databank, Ecowin, EU-Kommissionens forårsprognose 2002 samt egne 
beregninger og skøn.

3.5. Udenrigshandel, betalingsbalance og udlandsgæld
Eksporten af varer og tjenester ventes i år at vokse realt med 3¾ pct. eller 
1¼ pct.enhed mere end skønnet i Økonomisk Redegørelse, januar 2002.
Opjusteringen kan primært henføres til reviderede skøn for eksporten af 
energivarer og til udviklingen i turistsektoren, hvor afmatningen har været 
væsentlig mindre end antaget. Realvæksten i den samlede import af varer 
og tjenester i år er opjusteret 1¼ pct.enhed til 3½ pct., afledt af opjuste-
ringerne af væksten i den indenlandske efterspørgsel og eksporten. 
 Overskuddet på vare- og tjenestebalancen er i perioden 1998-2001 
forbedret med 62 mia.kr. og udgjorde 86 mia.kr. i 2001, primært afledt 
af udviklingen i nettoeksporten af industri- og landbrugsvarer samt øvrige 
tjenester (søtransport). Overskuddet ventes at stige yderligere i år og næste 
år til henholdsvis 93 og 103 mia.kr. som følge af øget real nettoeksport og 
bytteforholdsforbedringer på ½ pct. i begge år.  
 Saldoen på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 3 
mia.kr. til 37½ mia.kr. i 2002, som et nettoresultat af nedjusteringer af 
overskuddet på vare- og tjenestebalancen med 5½ mia.kr. og opjustering 
af overførsler fra udlandet på 2½ mia.kr. I 2003 ventes et betalingsbalan-
ceoverskud på 42¼ mia.kr. eller 3½ mia.kr. mindre end i januar, primært 
som følge af øgede overførsler til udlandet, herunder EU. 
 Udlandsgælden ventes ultimo 2002 og 2003 at udgøre henholdsvis 
13¼ pct. og 9¾ pct. af BNP. Opjusteringen på 2½ pct.enhed i begge år i  
forhold til januar kan primært henføres til statistisk oprevision af ud-
landsgælden ved udgangen af 2001. Det skal bemærkes, at den årlige æn-
dring i udlandsgælden, blandet andet som følge af bevægelser i aktiekur-
serne, er behæftet med betydelig usikkerhed. 
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Udviklingen i eksporten 
Realvæksten i verdenshandlen anslås i 2001 at have været tæt på nul. For 
Danmark gav det sig udslag i en svagt positiv eksportmarkedsvækst for 
industrivarer, og et stort set stabilt niveau for industrieksport på knap 270 
mia. 1995-kr. året igennem. Realvæksten på 3½ pct. i 2001 var således 
primært afledt af et niveaumæssigt overhæng fra sommeren 2000, jf. figur 
3.10a.

Indenfor industrien var det især kemiske produkter, herunder medi-
cinske og farmaceutiske, samt maskiner, herunder vindmøller, der trak 
væksten i industrieksporten op. 

Udviklingen i industrieksporten afspejles i indgangen og beholdningen 
af eksportordrer, der begge har stabiliseret sig i løbet af det seneste år, jf. 
figur 3.10b.

Figur 3.10a. Eksporten af industrivarer. Figur 3.10b. Indgang og beholdning af 
eksportordrer i industrien. 
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Anm.: Ordreindgang og -beholdning er seksmåneders glidende gennemsnit. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

En foreløbig opgørelse over udviklingen i den reale industrieksport i 
første kvartal i år viser en svag fremgang i forhold til fjerde kvartal 2001. 
Der ventes i år og næste år en realvækst i industrieksporten på 2¾ og 6¼ 
pct. svarende til en afdæmpet, svagt tiltagende vækst hen over prognose-
årene i takt med tiltagende international vækst.    

Dansk industri har i nogen grad vundet eksportmarkedsandele i perio-
den 1999-2001, jf. tabel 3.7. Fremgangen skal dog ses i lyset af de mar-
kante tab af markedsandele i årene forud. Der har derfor formentlig i 
nogen grad været tale om, at noget af det tabte er genvundet.  

I årene 1996-1998 steg den indenlandske efterspørgsel med 3,7 pct. 
årligt i gennemsnit, hvilket medvirkede til at dæmpe væksten i eksporten, 
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som følge af kapacitetsbegrænsninger. I perioden 1999-2001 steg den 
indenlandske efterspørgsel med beskedne 1,1 pct. årligt, hvilket ligger 
noget under den anslåede vækst i eksporterhvervenes produktivitet. Der 
har dermed i større grad været plads til øget eksportvækst.  

Det skal bemærkes, at den betydelige gevinst i markedsandele i 2001 
er udtryk for, at dansk industrieksport har været i stand til at fastholde 
eksportniveauet fra midten af 2000 og frem på trods af den globale af-
matning, hvilket vidner om robusthed overfor ændrede internationale 
forudsætninger. 
 Lønkonkurrenceevnen har over perioden 1996-2001 udviklet sig stort 
set neutralt. De danske lønstigninger har i hele perioden ligget over de 
udenlandske, men effekten heraf er blevet modgået af fald i den effektive 
kronekurs i årene 1996-1997 og 1999-2000, som følge af kursbevægelser 
på de internationale finansmarkeder. Den effektive kronekurs steg som 
ventet i 2001 og det skønnes også at blive tilfældet i år og næste år. Der-
med vil den kraftigere lønudvikling i Danmark end i udlandet få fuld 
effekt på lønkonkurrenceevnen, som ventes svækket både i 2002 og 2003. 
Det medfører gradvist tab af markedsandele. 

Tabel 3.7. Udviklingen i markedsandele og lønkonkurrenceevne.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

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

Anm.: I Økonomisk Redegørelse, januar 2002 blev der i prognoseårene anvendt OECD 
skøn for markedsvæksten for danske industrivarer. Fremover vil eksportmarkeds-
væksten blive beregnet på baggrund af EU-Kommissionens skøn for den reale 
importudvikling på de danske eksportmarkeder.  

Kilde: EU-kommissionen, OECD og egne beregninger.      

 I begyndelsen af 2001 faldt eksporten af landbrugsvarer i betydeligt 
omfang, mens blandt andet udbruddet af mund- og klovsyge i flere euro-
pæiske lande gav anledning til en væsentlig stigning i eksporten specielt i 
årets sidste to kvartaler. Realvæksten i landbrugseksporten for året som 
helhed blev 1¼ pct., mens der i år og næste år ventes stigninger på 3½ og 
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2¾ pct. Den betydelige vækst i anden halvdel af 2001 resulterede i et 
markant niveaumæssigt overhæng, der slører vækstbilledet. Der ventes 
således et stort set uændret niveau for landbrugseksporten gennem 2002, 
blandt andet som følge af en ventet stabilisering af svinebestanden.  

Den samlede reale vareeksport voksede kun 1 pct. i 2001, primært 
som følge af udviklingen i eksporten af energivarer, der faldt med 12½ 
pct. – i nogen grad foranlediget af produktionsnedgang i den danske del 
af Nordsøen som følge af eksplosionsulykken i maj, jf. figur 3.11a. I 2002 
og 2003 ventes en realvækst i eksporten af energivarer på 9¼ og 8¾ pct. 
Der er tale om markante opjusteringer på mere end 9 pct.enheder i begge 
år baseret blandt andet på nye produktionsskøn.          
 Eksporten af tjenester er de senere år vokset kraftigt som følge af ud-
viklingen i de to hovedsektorer søtransport og turisme, der er steget 16 og 
17¾ pct. årligt i gennemsnit i perioden 1999-2001, jf. figur 3.11b. Den 
kraftige vækst i søtransporten relaterer sig primært til et stort dansk rede-
ris overtagelse af et stort amerikansk rederi. I år og næste år ventes en me-
re afdæmpet vækst i tjenesteeksporten på 4¼ og 5¾ pct. For 2002 er der 
tale om en opjustering på 2¼ pct.enhed, hvilket er afledt af udviklingen i 
turistsektoren, da begivenhederne den 11. september 2001 har vist sig 
kun at have haft begrænset betydning for rejseaktiviteten til og fra Dan-
mark.
   
Figur 3.11a. Eksport og import af varer.   Figur 3.11b. Eksport og import af tjenester 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Udviklingen i importen 
Importen af varer og tjenester steg sidste år 3¾ pct. eller 2½ pct.enhed 
mere end ventet i januar. Stigningen udover det ventede er foranlediget af 
betydelige statistiske revisioner samt en kraftig import af fly i december 
måned.  
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Importen af industrivarer udviklede sig relativt afdæmpet i 2001 som 
følge af den afdæmpede vækst i den indenlandsk efterspørgsel og i ekspor-
ten af industrivarer, der har et importindhold på knap 40 pct. Kemiske 
produkter, herunder medicinske og farmaceutiske, medvirkede til at 
trække den gennemsnitlige vækst i industriimporten op, mens maskiner 
med et fald på 1½ pct. trak ned.  

Afledt af de opreviderede skøn for udviklingen i den indenlandske ef-
terspørgsel og eksporten er skønnet for den samlede vareimport opjusteret 
¾ pct.enhed til 3½ pct. i forhold til Økonomisk Redegørelse, januar 2002,
mens der i 2003 ventes en vækst i vareimporten på 5¼ pct., jf. figur  
3.11a.

Tjenesteimporten steg 10 pct. realt i 2001 – som følge af tilsvarende 
stigninger i både søtransport og i danskernes ferieaktiviteter i udlandet 
mv. I 2002 ventes tjenesteimporten at stige 4 pct. eller 3 pct.enhed mere 
end skønnet i januar. Som for tjenesteeksporten er det udviklingen i tu-
ristsektoren, der har givet anledning til opjusteringen, jf. figur 3.11b. 

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

Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgælden 
I 1998 viste saldoen på betalingsbalancens løbende poster et underskud 
på 10¼ mia.kr. I 2001 var underskuddet vendt til et overskud på 34¾ 
mia.kr. Det svarer til en ændring på 45 mia.kr. eller 3½ pct. af BNP, jf. 
tabel 3.8.
 Betalingsbalancens løbende poster udgøres af vare- og tjenestebalancen 
og løbende nettoindkomstoverførsler til udlandet, herunder betalinger til 
EU og bistand til udviklingslande. Overskuddet på vare- og tjenestebalan-
cen udgjorde 85¾ mia.kr. i 2001 eller 6,4 pct. af BNP. Historisk er det 
kun overgået i den dybe lavkonjunktur i 1992 og 1993, hvor overskuddet 
udgjorde 6,6 og 6,8 pct. af BNP.    
 Nettoeksporten af landbrugsvarer er i perioden 1998-2001 øget med 
8½ mia.kr. og repræsenterede sidste år en værdi på 44 mia.kr. Den reale 
nettoeksport af landbrugsvarer er i perioden steget mindre end ¼ pct., og 
væksten har således næsten udelukkende været afledt af prisstigninger – i 
nogen grad forårsaget af BSE og udbruddet af mund og klovsyge i flere 
europæiske lande. I år og næste år ventes nettolandbrugseksporten at bi-
drage yderligere til overskuddet på betalingsbalancens løbende poster som 
følge af øget real nettoeksport, og stigende priser. En foreløbig opgørelse 
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for første kvartal 2002 over udviklingen i eksport- og importpriserne for 
landbrugsvarer viser en svagt stigende henholdsvis svagt faldende tendens 
efter moderate fald i både eksport- og importpriser gennem andet halvår 
2001.

Tabel 3.8. Ændringer i betalingsbalancens løbende poster siden 1998. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2003 

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

Handelsbalancen ............... 14,1 19,3 27,8 29,0 33,1 39,4 53,4 
- Landbrugsvarer ............... 35,5 1,5 4,0 8,5 10,6 12,5 48,0 
- Energivarer...................... -1,3 3,0 13,6 10,3 14,2 18,9 17,5 
- Industrivarer ................... -21,9 11,1 11,2 14,8 13,2 14,1 -7,8 
- Andre varer ..................... 1,7 3,6 -1,0 -4,6 -5,0 -6,0 -4,3 

Tjenestebalancen............... 9,2 14,7 24,9 33,5 37,0 39,9 49,2 
- Turister........................... -0,7 0,3 1,5 3,4 4,2 4,4 3,7 
- Øvrige............................. 9,9 14,4 23,4 30,1 32,8 35,6 45,5 
Vare- og tjenestebalancen .. 23,3 34,0 52,7 62,5 70,1 79,3 102,6 

Løn- og formueindkomst... -18,4 1,8 -10,7 -11,0 -11,6 -13,5 -31,9 
EU-betalinger, netto.......... -3,4 1,3 0,2 0,5 -3,1 -3,5 -6,9 
Andre løbende overførsler.. -11,8 -6,8 -11,2 -7,0 -7,7 -9,8 -21,6 

Løbende poster, i alt .......... -10,2 30,4 30,9 45,0 47,7 52,6 42,3 
Do. i pct. af BNP .............. -0,9 2,5 2,5 3,5 3,6 3,8 2,9 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Nettoeksporten af energivarer (olie og naturgas) er i perioden 1998-
2001 øget med knap 10½ mia.kr. og udgjorde en værdi på 9 mia.kr. i 
2001. Af væksten i nettoeksportværdien i perioden er knap 60 pct. realt 
betinget, mens den resterende ændring er afledt af stigninger i prisen på 
råolie og dollar (som olie afregnes i). Det skal bemærkes, at den markante 
ændring i nettoeksportværdien af energivarer i perioden ikke i fuldt om-
fang har indvirket på overskuddet på de løbende poster, idet omkring 60 
pct. af udbyttet fra olie- og naturgasudvinding i den danske del af Nord-
søen før eller siden udloddes til udenlandske operatører. Det afspejles i 
posten løn- og formueindkomstbetalinger fra udlandet, der i 2000 steg til 
et markant højere niveau parallelt med ændringen i værdien af nettoener-
gieksporten. I 2002 og 2003 ventes værdien af nettoenergieksporten at 
udgøre 13 og 17½ mia.kr. Af ændringen på 4 og 8½ mia.kr. i forhold til 
2001 bidrager øget real nettoeksport med ca. halvdelen i begge år, mens 
den resterende del er afledt af prisændringer. 
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Underskuddet på nettoeksporten af industrivarer i værdier er i perio-
den 1998-2001 reduceret fra knap 22 til 7 mia.kr., og har således medvir-
ket til en forbedring af handels- og betalingsbalancesaldoen på knap 15 
mia.kr. Den reale nettoeksport af industrivarer er i perioden forøget 11½ 
mia. 1995-kr. og forklarer således omkring 75 pct. af den værdimæssige 
stigning, den resterende ændring kan henføres til bytteforholdsforbedrin-
ger. I år og næste år ventes mindre fald i værdien af nettoindustriekspor-
ten primært afledt af faldende real nettoeksport.    

På tjenestebalancen er posten øvrige tjenester – der primært udgøres af 
søtransport – forbedret 30 mia.kr. i perioden 1998-2001. Af værdistig-
ningen kan omkring halvdelen henføres til øget real nettoeksport, mens 
den resterende værdistigning hovedsageligt er afledt af den i perioden 
kraftige appreciering af dollaren (som søtransport afregnes i). I 2002 og 
2003 ventes nettoeksporten af øvrige tjenester at bidrage yderligere til 
overskuddet på betalingsbalancens løbende poster – en risikofaktor udgø-
res dog af udviklingen i dollarkursen, der ved en markant depreciering 
kan reducere overskuddet på de løbende poster betragteligt.  
 Samlet set ventes der således overskud på betalingsbalancens løbende 
poster i år og næste år på henholdsvis 37½ og 42¼ mia.kr. svarende til 
2,7 og 2,9 pct. af BNP, jf. tabel 3.9.

Tabel 3.9. Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgælden. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

---------------------------- Mia.kr. --------------------------- 
Løbende poster, i alt ................ -10,2 20,2 20,6 34,7 37,5 42,3 
Do. i pct. af BNP .................... -0,9 1,7 1,6 2,6 2,7 2,9 
Udlandsgæld, ultimo ............... 299,0 162,0 177,0 223,0 185,5 143,2 
Do. i pct. af BNP .................... 25,9 13,3 13,7 16,6 13,3 9,8 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Udlandsgælden ventes ultimo 2002 og 2003 at udgøre henholdsvis 
13¼ pct. og 9¾ pct. af BNP. Opjusteringen på 2½ pct.enhed i begge år i 
forhold til januar kan primært henføres til statistisk oprevision af ud-
landsgælden ved udgangen af 2001. Der skal bemærkes, at der i skønnene 
for 2002 og 2003 ikke er inkluderet værdireguleringer, der kan medfører 
betydelige bevægelser i størrelsen af udlandsgælden. 
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4. Produktion, arbejdsmarked, 
løn og priser  

BNP ventes at vokse med 1,7 pct. i år og 2,3 pct. til næste år. Der er dermed 
udsigt til lidt større fremgang i økonomien i år end ventet i Økonomisk 
Redegørelse fra januar, mens væksten i 2003 er nedjusteret en smule. 
Beskæftigelsen ventes at vokse med ca. 8.000 personer i år og 13.000 til næste 
år, svarende til en opjustering i år og en nedjustering til næste år 
sammenlignet med vurderingen i januar. Produktivitetsvæksten for de private 
byerhverv ventes for de to prognoseår set under ét, at ligge lidt over den 
historiske trend. Der ventes nu, i modsætning til vurderingen i januar, et fald 
i ledigheden fra 2001 til 2002 på 2.000 personer. Fra 2002 til 2003 ventes 
ledigheden at falde yderligere 2.500 personer, således at ledighedsniveauet for 
2003 som gennemsnit stort set svarer til niveauet i begyndelsen af 2002. 

Lønstigningstakten på det private arbejdsmarked er opjusteret til 4 pct. i 
både 2002 og 2003. Det skal ses i sammenhæng med et højere skøn for infla-
tionen i 2002 og en lavere ledighed. De nye overenskomster på det offentlige 
område vurderes at indebære stigninger i årslønnen ekskl. reststigning for of-
fentligt ansatte på 2½ pct. i 2002 og 3¼ pct. i 2003. 

Stigningen i forbrugerpriserne ventes at aftage fra 2,4 pct. i 2001 til 2,2 
pct. i 2002. I forhold til Økonomisk Redegørelse fra januar er der tale om en 
opjustering på 0,6 pct.enheder i 2002. Opjusteringen kan primært henføres til 
højere end ventede prisstigninger på fødevarer og energi. I 2003 ventes forbru-
gerprisinflationen at aftage til 2,0 pct., hvilket blandt andet skal ses i lyset af, 
at priserne på fødevarer forudsættes normaliseret.  
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4.1. Produktion 
Efter et meget afdæmpet forløb gennem 2001 ventes væksten i BNP at 
stige til 1,7 pct. i 2002 og 2,3 pct. i 2003. I forhold til januarvurderingen 
indebærer det en opjustering med 0,3 pct.enheder i år og en marginal 
nedjustering til næste år.  

Revisionerne skal blandt andet ses i lyset af forventningerne om en lidt 
tidligere vending i de internationale konjunkturer end antaget i januar 
med større international vækst i år og lidt mindre fremgang til næste år. 
De ændrede internationale forudsætninger slår primært igennem på akti-
viteten i Danmark via udenrigshandel, finansielle forhold og forvent-
ningsdannelse.  

Afdæmpningen i dansk økonomi det seneste års tid følger efter en læn-
gere periode med stabil høj vækst. Fra 1995-2000 steg realt BNP således 
med gennemsnitligt 2,7 pct. årligt med et maksimalt udsving på 0,4 
pct.enheder til hver side, jf. figur 4.1a. Den økonomiske fremgang med-
førte tiltagende pres og svækkelse af betalingsbalancen, som kulminerede i 
1998, hvor Pinsepakken blev gennemført for at dæmpe væksten i den 
indenlandske efterspørgsel og modvirke overophedning af økonomien. 

Den økonomiske vækst faldt kun en smule i årene 1999 og 2000, på 
trods af en opbremsning af privatforbruget. Det skyldes en historisk høj 
eksportvækst i 1999 og 2000, som følge af stor fremgang på eksportmar-
kederne. I 2000 var efterspørgslen desuden kraftigt påvirket af de omfat-
tende hovedreparationer, og dermed investeringer, efter orkanen i decem-
ber 1999, jf. figur 4.1b. Ser man bort fra disse ydre omstændigheder har 
væksten i Danmark været aftagende siden 1998.  

Figur 4.1a. Vækst i realt BNP 1990-2003. Figur 4.1b. Vækstbidrag til BNP 1995-
2003. 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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I 2001 var der ikke sådanne ekstraordinære efterspørgselsbidrag og 
BNP-væksten i Danmark blev forholdsvis lav med 0,9 pct. Væksten var 
trukket af lagerinvesteringer, det private forbrug samt det offentlige for-
brug og de offentlige investeringer. Til gengæld var der små negative 
vækstbidrag fra de private bruttoinvesteringer samt fra nettoeksporten jf.
figur 4.1b.

I 2002, hvor BNP-væksten skønnes til 1,7 pct., stiger eksporten kun 
svagt, og væksten trækkes derfor primært af fremgangen i den indenland-
ske efterspørgsel, herunder et større privatforbrug. Det trækker importen 
med op, hvorfor vækstbidraget fra nettoeksporten samlet er begrænset. I 
forhold til januarvurderingen er det således primært vækstbidraget fra det 
private forbrug, der er opjusteret, mens bidraget fra nettoeksporten stort 
set er uændret.  

I 2003, hvor BNP-væksten skønnes til 2,3 pct., er det primært det pri-
vate forbrug samt de private bruttoinvesteringer, der ventes at trække 
væksten, jf. figur 4.1b. Eksporten vil også i højere grad bidrage til væk-
sten, som følge af den ventede opgang i udlandet, mens større import-
vækst betyder, at vækstbidraget fra nettoeksporten igen bliver forholdsvis 
beskedent.  

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

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

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

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

Kilde:  ADAM’s databank og egne beregninger. 



Kapitel 4 – Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2002 94 

Betragtes udviklingen fordelt på produktionssektorer var der i 2001 
pæn vækst indenfor industri, landbrug og især private serviceerhverv, jf.
tabel 4.1. Omvendt var der tilbagegang for bygge- og anlægsvirksomhed, 
primært som følge af fraværet af orkanaktiviteten. Desuden faldt produk-
tionen inden for udvindingen af gas og olie mv., hvilket bl.a. kan henføres 
til eksplosionen på Gorm-feltet.  

Sammenlignet med vurderingen i januar kan opjusteringen af vækst-
skønnet i 2002 især tilskrives højere produktion inden for udvinding af 
gas og olie mv., industri og private serviceerhverv. Modsat ventes lavere 
vækst indenfor landbrug, bygge- og anlægsvirksomhed og offentlige tjene-
ster.

I 2003 er der kun mindre ændringer, med lidt svagere aktivitet inden 
for industri, bygge- og anlægsvirksomhed samt offentlige tjenester og lidt 
større vækst inden for landbrug, udvinding af gas og olie mv. og private 
serviceerhverv. Nedjusteringen af væksten inden for de offentlige tjenester 
skal i begge år ses i sammenhæng med nedjusteringen af den offentlige 
beskæftigelse, jf. kapitel 5.  

For den private sektor under ét forudses produktionen (BVT) at stige 
med 2,0 pct. i 2002 og 2,8 pct. i 2003, jf. tabel 4.1. For 2002 er der tale 
om en opjustering på 0,3 pct.enheder i forhold til januarredegørelsen, 
mens 2003 stort set ligger uændret. 

4.2.  Beskæftigelse, ledighed, kapacitetspres og arbejdsstyrke 
Den samlede beskæftigelse vurderes at stige med knap 8.000 og godt 
13.000 personer i 2002 og 2003. Sammenlignet med vurderingen i janu-
ar er der tale om en opjustering i 2002 med 3.500 personer og en nedju-
stering i 2003 med 2.500 personer. Set over de to år ventes beskæftigelsen 
at være 1.000 personer større end i januarredegørelsen. Disse justeringer 
skal ses i lyset af ændrede skøn for aktiviteten og forventningerne til ud-
viklingen i produktiviteten i begge prognoseår.  

For 2001 viser den foreløbige opgørelse fra nationalregnskabet en stig-
ning i den samlede beskæftigelse på 13.700 personer i forhold til 2000. 
Det er stort set som ventet i Økonomisk Redegørelse fra januar. Beskæfti-
gelsens fordeling på offentlig og privat sektor blev dog lidt anderledes end 
ventet. I januar var ventet en stigning i den private beskæftigelse på knap 
5.500 personer, mens den faktiske stigning blev 9.500 personer, jf. tabel 
4.2. Det skyldes primært, at beskæftigelsen inden for de private serviceer-
hverv blev markant større end ventet, mens beskæftigelsen faldt lidt mere 
end ventet inden for industrien. 
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Tabel 4.2. Beskæftigelse og arbejdsstyrke. 
2001 2001 2002 2003 

Jan. Maj Jan. Maj Jan. Maj 
 1.000 

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

Privat sektor ................... 1.891,8 5,6 9,5 -1,8 2,8 11,8 10,3 
Offentlig sektor .............. 827,3 8,0 4,2 6,0 5,0 4,0 3,0 
I alt................................. 2.719,0 13,6 13,7 4,2 7,8 15,8 13,3 
Landbrug mv. 1) .............. 110,9 -4,0 -4,2 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 
Industri .......................... 449,4 -3,0 -5,5 -4,0 -3,5 1,0 0,0 
Bygge- og anlægsvirk....... 164,7 -0,5 -1,0 -1,5 -2,5 1,0 0,5 
Private serviceerhverv 2).... 1.210,0 13,5 22,8 7,0 12,0 13,0 13,0 
Offentlige tjenester ......... 784,1 7,6 1,5 5,7 4,8 3,8 2,8 
Arbejdsstyrke .................. 2.864,1 7,1 8,3 9,2 5,8 12,3 10,8 
Ledighed......................... 145,1 -6,5 -5,4 5,0 -2,0 -3,5 -2,5 

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

 Beskæftigelsesudviklingen gav som ventet anledning til et pænt fald i 
produktivitetsvæksten i de private byerhverv, jf. figur 4.2.

Udviklingen sidste år skal formentlig ses i sammenhæng med en eks-
traordinær høj vækst i efterspørgsel og produktivitet i 2000. Derudover 
kan nogle virksomheder have været tilbageholdende med at tilpasse be-
skæftigelsen til den lidt lavere aktivitet, givet usikkerheden omkring den 
forestående konjunkturvending, og problemer med at skaffe visse typer af 
arbejdskraft.  

Den offentlige beskæftigelse ventes i år at vokse med 5.000 personer 
og 3.000 personer til næste år, jf. kapitel 5. Den private beskæftigelse 
ventes at stige med 3.000 personer i 2002 og 10.500 personer i 2003. 
Udviklingen i beskæftigelse og produktion i de private byerhverv indebæ-
rer for begge prognoseår stigende produktivitetsvækst til et niveau lidt 
over det historiske gennemsnit, jf. figur 4.2.  
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Figur 4.2. Produktivitetsvækst i de private byerhverv 1980-2003. 
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Anm.: Beregnet ud fra BVT. De vandrette linjer angiver gennemsnittet fra 1980-2000. I 
beregningen af timeproduktiviteten i prognoseårene tages der højde for den aftal-
te gennemsnitlige arbejdstid og den demografiske sammensætning af arbejdsstyr-
ken. Den faktiske arbejdstid kan dog ændre sig af andre årsager end disse fakto-
rer.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Beskæftigelsen på delsektorniveau 
Beskæftigelsen inden for industrien ventes at falde med 3.500 personer i 
2002 for derefter at ligge på et uændret niveau i 2003. Sammenlignet 
med januarvurderingen er væksten i beskæftigelsen opjusteret med 500 
personer i 2002, mens der for 2003 er tale om en nedjustering på 1.000 
personer.  

Justeringerne afspejler den ventede fremrykning af vækstprofilen og et 
højere niveau for produktivitetsvæksten i 2001 og 2002 end tidligere an-
taget. Den større aktivitet i industrien i 2002 kan blandt andet henføres 
til en opjustering af væksten i de private forbrugskomponenter, som pro-
duceres af industrien. Desuden bidrager lidt større vækst i maskininveste-
ringer og eksport til en opjustering af skønnet for den samlede industri-
produktion. 



Kapitel 4 – Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2002 97
 

I 2003 nedjusteres aktiviteten især som følge af en lidt lavere vækst i de 
private maskininvesteringer samt lavere eksportvækst for landbrugs- og 
industrivarer, jf. tabel 4.3.

Det kan således bemærkes, at produktivitetsvæksten i industrien i både 
2002 og 2003, ligesom de to foregående år, ligger højere end gennemsnit-
tet for 1980-1999, jf. afsnit 4.3.

De forbedrede beskæftigelsesudsigter for industrien i 2002 understøt-
tes af konjunkturbarometret for industrien. Beskæftigelsesforventningerne 
(sæsonkorrigeret) har været stærkt stigende det seneste kvartal og forvent-
ningerne var i april positive for første gang siden begyndelsen af 2001. 

Tabel 4.3. Industriens nøgletal, 2000-2003.
2000 2001 2002 2003 

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

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

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

-------------------- Ændring, 1.000 personer ------------------ 
Beskæftigelse.....................  -4,9 -4,9 -3,0 -5,5 -4,0 -3,5 1,0 0,0 

1) Forbrug ekskl. biler, tjenester og bolig.
2) Ændring i lagerinvesteringerne  i pct. af industriens værditilvækst året før.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

I bygge- og anlægssektoren vurderes beskæftigelsen at falde med 2.500 
personer i 2002, mens der i 2003 ventes en stigning på ca. 500 personer. 
Sammenlignet med januarvurderingen er der tale om en nedjustering 
med 1.000 personer i år og 500 personer til næste år. Revisionerne skal 
ses i lyset af den negative produktivitetsvækst i 2001 på -6¼ pct. (opgjort 
pr. beskæftiget), samt en lidt mindre stigning i aktiviteten i begge progno-
seår sammenlignet med vurderingen i januar. Væksten i boliginvesterin-
gerne er således nedjusteret i begge prognoseår, mens de private bygge- og 
anlægsinvesteringer er opjusteret i 2002 og nedjusteret i 2003, jf. tabel 
4.4.
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Tabel 4.4. Byggeriets nøgletal, 2000-2003.
2000 2001 2002 2003 

Jan. Maj Jan. Maj Jan. Maj Jan. Maj 
Efterspørgselsindikatorer: --------------------------- Realvækst, pct. ------------------------- 
Boliginvesteringer .............  11,0 11,0 -15,0 -13,1 3,5 2,0 3,5 2,5 
Off. bygge- og anlægsinv...  3,0 3,0 8,0 5,5 3,0 3,0 3,0 3,0 
Pri. bygge- og anlægsinv....  3,7 3,7 -2,5 -2,4 0,0 0,9 5,0 4,6 

        
BVT .................................  5,6 5,6 -4,7 -6,9 1,8 1,6 3,2 2,9 

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

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Med den skønnede aktivitet og beskæftigelse ventes en pæn og positiv 
produktivitetsvækst i år, og en lidt lavere vækst til næste år. Produktivi-
tetsvæksten i begge år ligger noget over det historiske gennemsnit, jf. af-
snit 4.3.

Vurderingen i 2002 underbygges af konjunkturbarometret for bygge- 
og anlægsvirksomhed, der viser, at beskæftigelsesforventningerne (sæson-
korrigeret) er faldet en smule i løbet af første kvartal og fortsat er negative. 
Endelig er byggebeskæftigelsen ca. 2.000 personer lavere i februar 2002 
end på samme tid sidste år.  

I de private serviceerhverv ventes beskæftigelsen at vokse med hen-
holdsvis 12.000 og 13.000 personer i år og til næste år, jf. tabel 4.2. I 
2002 svarer det til en opjustering af væksten i beskæftigelsen med 5.000 
personer, mens skønnet for 2003 er uændret sammenlignet med januar-
redegørelsen. Opjusteringen i 2002 skal ses i lyset af en pæn produktivi-
tetsvækst i 2001 – når der ses bort fra erhvervet søtransport – samt en lidt 
større aktivitet i sektoren i år end tidligere ventet. 

Udviklingen i 2002 skal ses i sammenhæng med en opjustering af væk-
sten i tjenesteeksporten og det private forbrug. I 2003 er der kun mindre 
ændringer i serviceerhvervenes produktion. Det offentliges køb af varer og 
tjenester er opjusteret en smule, mens væksten i tjenesteeksporten er ned-
justeret lidt sammenlignet med januar, jf. tabel 4.5.

Med den skønnede aktivitet og beskæftigelse ventes stigende produkti-
vitetsvækst for serviceerhvervene igennem 2002 og 2003, med et gennem-
snit lidt under den historiske produktivitetstrend, jf. afsnit 4.3. 
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Vurderingen i 2002 understøttes af konjunkturbarometret for service-
virksomhed, hvor beskæftigelsesforventningerne (ikke-sæsonkorrigeret) 
nu er positive og i april ligger højere end på samme tid sidste år. 

Tabel 4.5. Private servicesektors nøgletal 2000-20031).
2000 2001 2002 2003 

Jan. Maj Jan. Maj Jan. Maj Jan. Maj 
Efterspørgselsindikatorer: --------------------------- Realvækst, pct. ------------------------- 
Privat forbrug (i alt) ..........  -0,3 -0,3 1,1 0,6 1,5 1,8 2,3 2,3 
Forbrug af tjenester2) .........  3,3 3,3 2,8 2,1 2,6 2,3 2,6 2,6 
Off.  vare- og tjenestekøb..  1,5 1,5 4,3 5,4 2,2 2,3 1,1 1,5 
Tjenesteeksport3) ...............  23,4 23,4 15,3 16,0 -4,0 5,0 7,0 4,0 

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

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

--------------------- Ændring, 1.000 personer ------------------ 
Beskæftigelse.....................  21,9 21,9 13,7 22,1 7,6 11,9 13,3 12,9 

1) Ekskl. søtransport og imputerede finansielle tjenester. 
2) Forbrug af kollektiv transport mv. og øvrige tjenester. 
3) Ekskl. søtransport. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

For landbrug mv. er der ikke foretaget revisioner i skønnene for be-
skæftigelsen. Strukturudviklingen ventes i lighed med tidligere år at lede 
til lavere beskæftigelse svarende til et fald på ca. 3.000 personer i begge 
prognoseår. 

Ledighed og kapacitetspres
Ledigheden ventes at falde med gennemsnitligt 2.000 personer fra 2001 
til 2002 og 2.500 personer fra 2002 til 2003. Der er dermed foretaget en 
nedjustering af skønnet for ledigheden i forhold til januarvurderingen. 
Her var ventet en stigning i ledigheden på 5.000 personer fra 2001 til 
2002, mens der var indlagt et fald på 3.500 personer fra 2002 til 2003.  

Årsagen til revisionen i 2002 er den mere positive aktivitetsudvikling, 
der blandt andet afspejles i ledighedsudviklingen i årets første måneder. 
Her var der ventet stigninger på 1.400-1.500 personer om måneden, som 
skulle fortsætte frem til 4. kvartal 2002. Den faktiske sæsonkorrigerede 
ledighed har imidlertid de første måneder set under et udvist et mindre 
fald, samtidig med at aktiveringen (sæsonkorrigeret) i AF-regi er faldet, jf. 
figur 4.3a.
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Et fald i ledigheden fra 2001 til 2002 stemmer godt overens med den 
seneste vurdering af ledighedsudviklingen fra Arbejdsmarkedsrådene ved-
rørende 1. og 4. kvartal 2002. Vurderingen fra rådene peger dog umid-
delbart på et lidt lavere ledighedsniveau end det, der er lagt til grund for 
udviklingen her. 

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

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

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

Det er fortsat vurderingen, at der vil ske en mindre stigning i ledighe-
den de kommende måneder, hvorefter den vil falde igen ind i 2003 til et 
niveau omkring 140.000 personer, jf. figur 4.3a. Det skal blandt andet ses 
i lyset af, at en vending i efterspørgsel og produktion normalt først kan ses 
i beskæftigelses- og ledighedstallene med en vis forsinkelse.  

Konjunkturvurderingen indebærer udover nedjusteringen af ledighe-
den en lidt lavere reallønsvækst i 2002 end ventet tidligere. Det indebæ-
rer, at det beregnede niveau for den strukturelle ledighed i forhold til ar-
bejdsstyrken falder fra 5½ pct. i 2001 til 5,3 pct. i 2002 og 2003. Nedju-
steringen afspejler primært et beregningsteknisk bidrag som følge af høje-
re energipriser, mens vurderingen af de underliggende strukturer på ar-
bejdsmarkedet og de mellemfristede mål for ledigheden er uændrede. 
Kapacitetspresset målt via ledighedsgabet er således ikke ændret markant 
siden januarvurderingen. Den forventede ledighed ligger i begge år lidt 
lavere end den strukturelle ledighed med tendens til et lidt større gab til 
næste år, jf. figur 4.3b.
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Boks 4.1. Sektorspecifikke indikatorer og vurderinger af pres og kapaci-
tetsudnyttelse. 
I industriens konjunkturbarometer meldes om: 

• uændret kapacitetsudnyttelse fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002. Indikato-
ren peger på mindre pres end i de øvrige kvartaler i 2001 samt hele 2000.  

• en fortsat stor overvægt af de adspurgte virksomheder har tilstrækkelig pro-
duktionskapacitet. Indikatoren, der ligger lavere end i 2000 og starten af 
2001, er steget lidt det seneste kvartal, hvilket peger på et lidt større pres end 
tidligere.  

• en uændret andel af virksomheder der angiver mangel på arbejdskraft som år-
sag til produktionsbegrænsninger det seneste kvartal. Indikatoren peger ikke 
på større arbejdskraftmangel sammenlignet med de seneste år.  

 Lønstigningerne i industrien på 4,4 pct. (år til år) i 4. kvartal 2001 er fortsat rela-
tivt høje i forhold til de seneste år. 
 I bygge- og anlægssektorens konjunkturbarometer meldes om: 

• at en større andel af de adspurgte virksomheder, uafhængig af årsag, ikke har 
produktionsbegrænsninger, når 1. kvartal 2001 sammenlignes med de foregå-
ende 6 kvartaler.  

• at der – sammenlignet med de seneste 3 år – er en meget lille andel af virk-
somhederne, der melder om begrænsninger som følge af mangel på arbejds-
kraft.  

 Lønstigningen var i 4. kvartal 2001 3,4 pct. (år til år), hvilket er noget mindre end 
i de tre foregående kvartaler. Stigningen skal dog ses i relation til de meget høje løn-
stigninger i slutningen af 2000.  
 For servicesektoren steg lønnen med 4,6 pct. (år til år) i 4. kvartal 2001. Det er  
noget mere end i de foregående 3. kvartaler. Samtidig steg beskæftigelsen overraskende 
meget sammenlignet med forventningerne fra konjunkturbarometret (der var negati-
ve).
 Den seneste vurdering fra Arbejdsmarkedsrådene vedrørende 1. og 4. kvartal 2002 
peger på kort sigt (fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal  2002) på:  

• uændret flaskehalssituation på det offentlige område. Der er særligt flaske-
halsproblemer inden for sundhedssektoren (bl.a. sygeplejersker og læger), det 
sociale område (bl.a. social- og sundhedsassistenter) og undervisning mv. 
(primært folkeskolelærere).  

• et lille fald i antallet af flaskehalse på det private arbejdsmarked. Der er dog 
fortsat flaskehalse på mange områder: Bygge- og anlægssektoren (elektrikere), 
fremstillingserhvervene (maskinsnedkere, smede og plastmagere) og serviceer-
hvervene (IT-personale). 

 På længere sigt (4. kvartal 2002) peges på: 
• en lille stigning i antallet af mulige flaskehalse for hele det offentlige område, 

specielt inden for undervisningssektoren (folkeskolelærere). 
• fortsat flaskehalsproblemer på det private arbejdsmarked inden for en bred 

vifte af områder (jern- og metalindustrien, træ- og møbelindustrien, elektro-
nikindustrien, servicesektoren og bygge- og anlægsområdet. 
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Vurderingen af pressituationen målt ved ledighedsgabet er behæftet 
med nogen usikkerhed. Antages eksempelvis, at strukturledigheden i kon-
junkturårene har samme niveau som i 2001, vil kapacitetspresset i prog-
noseårene være større end forudsat. Det kan isoleret set resultere i et løft i 
lønstigningerne fra de forudsatte 4 pct. til ca. 4,1-4,2 pct. i 2002 og 
2003. Hvis niveauet for den strukturelle ledighed ligger på den øvre græn-
se af usikkerhedsbåndet – svarende til ca. 6 pct. – kan lønstigninger om-
kring 4½ pct. ikke udelukkes. 

Ud fra mere sektorspecifikke indikatorer for pres og kapacitetsudnyt-
telse er der dog ikke aktuelt noget, der tyder på større kapacitetsproble-
mer sammenlignet med januarvurderingen. Der meldes fortsat om flaske-
halse for flere typer af arbejdskraft specielt inden for offentlig service, jf. 
boks 4.1. Vurderet ud fra udviklingen i de sammensatte konjunkturindi-
katorer er der dog tegn på fremgang inden for industri og servicesektoren, 
mens indikatoren fortsat ligger lavt for bygge- og anlægsvirksomhed. 

Arbejdsstyrken
Arbejdsstyrken ventes samlet at stige med 25.000 personer fra 2000 til 
2003. I forhold til regeringens 2010-strategi er det lidt mere end en 1/3 af 
den stigning på 67.000 personer, der er forudsat for perioden 2000-2010. 
Sammenlignet med vurderingen i januar er arbejdsstyrkevæksten frem til 
2003 nedjusteret med ca. 4.000 personer.  

Arbejdsstyrkevæksten kan opdeles i et demografisk bidrag og et bidrag 
fra øget erhvervsdeltagelse. Det demografiske bidrag giver et fald i ar-
bejdsstyrken på ca. 20.000 personer fra 2000 til 2003, jf. tabel 4.6. Det er 
beregnet under den stiliserede forudsætning, at erhvervsdeltagelsen samt 
andelen af befolkningen i de forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordnin-
ger er uændret fra 2000 til 2003.  

Det demografiske bidrag tager ikke fuldt ud højde for, at tilgangen til 
tidlig tilbagetrækning er faldet i de senere år. En reduceret tilgang til til-
bagetrækningsordninger slår kun gradvist igennem i erhvervsdeltagelsen 
mv., i takt med at de ældre generationer, som har valgt tidlig tilbagetræk-
ning, erstattes er nye generationer, der trækker sig senere tilbage.  

Der er taget højde for den senere tilbagetrækning i konjunkturvurde-
ringen, idet skønnet for den faktiske arbejdsstyrke er baseret på en vurde-
ring af udviklingen i tilgangen til de centrale ordninger givet konjunktur-
situationen, regelændringer mv. Bidraget fra den forudsatte stigning i 
erhvervsdeltagelsen og faldende overførselsfrekvenser giver et positivt bi-
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drag til arbejdsstyrken på 45.000 personer1. Korrigeret for det demografi-
ske bidrag svarer det samlet set til, at den faktiske arbejdsstyrke kan øges 
med ca. 25.000 personer i perioden fra 2000 til 2003.  

Tabel 4.6. Bidrag til ændring i arbejdsstyrken, 2000-20032.
 Grund-

forløb 
Overførsels-
frekvenser

Samlet æn-
dring 

  -------------- 1.000 personer ------------- 
Arbejdsstyrken .............................................. -20  45 (48)  25 (29)
Overførselsmodtagere uden for arbejdsstyr-
ken og øvrige udenfor arbejdsstyrken ............  -36 45 (48) 9 (12)
  -  Overgangsydelse ......................................  -2 16 (16) 14 (14)
  -  Efterløn ................................................... -15   -4 (0) -19 (-15)
  -  Førtidspension ......................................... -13 18 (19) 5 (6)
  -  Øvrige ..................................................... -6 15 (13) 9 (7)
15-66 årige ................................................... 16         - -   16 (16)

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

Kilde:  Egne beregninger og DREAM’s arbejdsstyrkefremskrivning. 

I forhold til vurderingen i januar, er bidraget fra større erhvervsdelta-
gelse nedjusteret med ca. 4.000 personer. Nedjusteringen kan stort set 
alene forklares af bidraget fra efterlønsordningen, hvor tilstrømningen 
synes lidt større end tidligere antaget. Skønnet er dog forbundet med en 
del usikkerhed, idet det endnu er uklart om den større tilgang er udtryk 
for et midlertidigt eller mere strukturelt fænomen3.

Udover bidraget fra efterlønnen er der er en lille nedjustering af det 
forventede bidrag fra førtidspensionen, mens der modsat ventes et lidt 
større bidrag fra gruppen ”øvrige”. Sidstnævnte omfatter bl.a. personer på 

1 Forskellen mellem opgørelsen her og opgørelsen for perioden 2000-2010 er, at den 
sidste afspejler de langsigtede og strukturorienterede krav til udviklingen, mens opgørel-
sen her afspejler den kortsigtede vurdering under indflydelse af konjunkturer mv. De to 
opgørelser er derfor ikke direkte sammenlignelige, men opgørelsen her kan ses som en 
retningspil for 2010-målsætningerne. 
2 De nye RAS-tal, der beskriver status per 1. januar 2001, foreligger endnu ikke i så 
detaljeret grad, så der kan laves en ny arbejdsmarkedsfremskrivning. Grundforløbet er 
derfor uændret sammenlignet med januar. 
3 Dette skal bl.a. ses i lyset af, at tilgangen af 62-årige til den nye efterlønsordning har 
været større end ventet. Den gradvise indfasning af efterlønsreformen indebærer, at den 
fremtidige udvikling i antal efterlønsmodtagere er behæftet med nogen usikkerhed. 
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orlov, barsel, modtagere af kontanthjælp mv.4 Arbejdsstyrkebidraget her-
fra omfatter bl.a. et forventet bidrag fra bedre integration af indvandrere 
på arbejdsmarkedet5.

Med Finanslovsaftalen for 2002 blev der tilføjet yderligere fleksibilitet 
til den udvidede barselsorlov, samtidig med at kommunerne får mulighed 
for at tilbyde deres borgere tilskud til pasning af egne børn. Disse initiati-
ver bidrager isoleret set negativt til arbejdsstyrken i forhold til januarvur-
deringen. Underliggende har der imidlertid været en lidt mindre tilgang 
til barsel end skønnet tidligere, hvilket på kort sigt vurderes stort set at 
kunne modvirke effekterne af de nævnte initiativer på arbejdsstyrken6.
Hertil kommer, at en bedre konjunktursituation herunder en lidt større 
vækst i beskæftigelsen, sammenlignet med januarvurderingen, forventes at 
trække lidt flere personer ind i arbejdsstyrken. 

Figur 4.4a. Arbejdsstyrken siden 1980.  Figur 4.4b. Aldersbetingede erhvervs-
frekvenser, 55-70 år.  
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Anm.: Figur 4.4a. viser den demografisk betingede udvikling i arbejdsstyrken siden 
1980, opgjort som produktet af erhvervsfrekvenserne i 2000 fordelt på alder og 
køn og befolkningsudviklingen (antallet af personer i den arbejdsdygtige alder 
fordelt på alder og køn). Fra 2000 og frem er der endvidere taget hensyn til et-
nisk oprindelse.

Kilde: DREAM, ADAM’s databank og egne beregninger. I figur 4.4b anvendes RAS 
2001 – status per 1. januar 2001. 

4 Hvis de forudsatte bidrag fra lavere tilgang til efterløn eller  førtidspension ikke realise-
res kræves i sagens natur større bidrag fra gruppen ”øvrige”, hvis stigningen i arbejdsstyr-
ken skal realiseres, givet de demografiske forudsætninger. 
5 Effekterne af regeringsinitiativerne for ”bedre integration” og ”flere i arbejde” er ikke 
indregnet eksplicit.
6 Den præcise effekt på arbejdsstyrken af de to tiltag er dog meget usikker.
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Forventningerne om øget erhvervsdeltagelse frem til 2003 følger efter 
årene 2000 og 2001, hvor arbejdsstyrken, som følge af øgede erhvervsfre-
kvenser, har fortsat den stigende tendens der startede i 1996. Det 
demografiske bidrag til arbejdsstyrkeudviklingen har derimod været 
negativt i de 2 år for første gang i nyere tid, jf. figur 4.4a. De seneste tal 
fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) viser bl.a. forøgede 
erhvervsfrekvenser for langt de fleste aldersgrupper mellem 55 og 66 år, jf. 
figur 4.4b7. Det er de grupper, der i særlig grad forventes at bidrage til at 
realisere regeringens arbejdsstyrkemålsætning frem til 2010. 

4.3.  Produktivitet 
Der er traditionelt store udsving i produktivitetsvæksten fra år til år som 
følge af trægheder i virksomhedernes tilpasning i anvendelsen af arbejds-
kraft og produktionsudstyr. Det kan derfor give et mere sammenhængen-
de billede at betragte de gennemsnitlige produktivitetsvækstrater frem for 
udviklingen i de enkelte år. Den meget lave produktivitetsvækst for den 
private sektor i 2001 er derfor ikke specielt afvigende, når den ses i sam-
menhæng med den forholdsvis høje produktivitetsvækst i 2000, jf. tabel 
4.7.

For de private byerhverv ventes en lidt større produktivitetsvækst i 
2003 sammenlignet med 2002. For de to år set under ét ventes en gen-
nemsnitlig produktivitetsvækst lidt højere end den historiske trend, men 
lavere end gennemsnittet for 2000-2001.  

Produktivitetsvæksten i bygge- og anlægssektoren har været negativ 
som gennemsnit for 2000-2001 som følge af det kraftige fald sidste år, jf. 
tabel 4.7. Industrien har til gengæld haft en meget pæn produktivitets-
vækst i de seneste år sammenlignet med trenden, og væksten ventes også i 
prognoseårene at ligge højere end det historiske gennemsnit. Produktivi-
tetsvæksten i servicesektoren har de senere år ligget under trenden. Ses 
bort fra søtransport, hvor produktivitetsvæksten er særlig volatil og van-
skelig at fortolke, og imputerede finansielle tjenester, har produktivitets-
væksten dog ligget højere end gennemsnittet fra 1980 til 1999. 

Landbrug mv. har haft den højeste gennemsnitlige produktivitetsvækst 
i perioden 1980-1999. De private serviceerhverv har i samme periode 
stort set haft samme gennemsnitlige produktivitetsvækst som industrien, 

7 Stigningen i erhvervsfrekvensen mellem 66 og 67 år er bemærkelsesværdig men følger 
primært af den opgørelsesmæssige metode. Overgangen til folkepension påvirker imid-
lertid ikke erhvervsdeltagelsen synligt, og efter 67 år ses blot en svag fortsættelse af ten-
densen til faldende erhvervsfrekvens med alderen. 
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mens produktivitetsvæksten i bygge- og anlægssektoren har været meget 
beskeden.

Tabel 4.7. Produktivitetsvækst fordelt på erhverv. 
Gnst. 
80-99 2000 2001 2002 2003

Gnst. 
00-01 

Gnst. 
02-03 

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

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

4.4. Lønudviklingen  
Lønstigningstakten i den private sektor ventes at blive 4,0 pct. i 2002. 
Det er 0,2 pct.enheder højere end skønnet i januar, hvilket primært skal 
ses i lyset af et lavere skøn for ledighedsniveauet og en markant opjuste-
ring af inflationen i 2002, jf. afsnit 4.2 og 4.5.  

I 2003, hvor der på en række områder skal forhandles lønsatser for det 
sidste overenskomstår, vurderes lønningerne ligeledes at stige med 4,0 
pct. Der er tale om en lille opjustering i forhold til januar, som kan hen-
føres til et større pres på arbejdsmarkedet ved indgangen til 2003, i kraft 
af forventningen om en mindre stigning i ledigheden gennem 2002 end 
skønnet i januar. 
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Skønnene indebærer, at lønstigningstakten på DA-området fortsat vil 
ligge på et relativt højt niveau i forhold til et overenskomstbaseret referen-
ceforløb for lønudviklingen, jf. figur 4.5a.

Også i forhold til udlandet ligger den danske lønudvikling relativt højt 
i prognoseperioden. Virksomhedernes samlede lønomkostninger ventes at 
stige med ca. 1 pct.enhed mere i Danmark end i udlandet, jf. figur 4.5b. I 
de foregående fem år har lønstigningerne også været højere i Danmark. 
Det har isoleret set forværret de danske virksomheders konkurrenceevne i 
perioden, hvilket dog i nogen grad er blevet opvejet af valutakursudvik-
lingen. 

Figur 4.5a. Timefortjeneste og reference-
forløb på DA-området.

Figur 4.5b. Lønudvikling i Danmark, 
euroområdet og udlandet i alt.
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Anm.: Referenceforløbet er baseret på tre centralt fastsatte lønelementer: Lønsatser, 
pensionsbidrag og arbejdstid. For overenskomstområder uden aftalte satsforhøjel-
ser i 2003 er indlagt samme relative ændring som året før. På hovedparten af 
overenskomstområderne fastsættes alene mindstebetalings- og minimallønssatser 
centralt, mens de faktiske lønreguleringer forhandles lokalt. Referenceforløb base-
ret på de centralt fastsatte satsændringer er derfor forholdsvis usikre pejlemærker 
for udviklingen i timefortjenesten. 

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

Virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger ventes at stige med 4,1 
pct. i 2002. Udviklingen i de øvrige arbejdsomkostninger skønnes således 
at hæve stigningstakten med 0,1 pct.enhed i 2002 i forhold til stigningen 
i timefortjenesterne. I 2003 ventes en stigning i de samlede arbejds-
omkostninger på 4,0 pct. svarende til stigningen i timefortjenesten. 

På trods af opjusteringen i 2002 vil lønstigningerne på det private ar-
bejdsmarked fortsat være lavere i prognoseperioden end i 2001, hvor stig-
ningstakten er opgjort til 4,2 pct. – 0,6 pct.enheder højere end i 2000.  
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De relativt høje lønstigninger i 2001 og det lave ledighedsniveau er 
tegn på, at presset på arbejdsmarkedet fortsat er betydeligt. Samtidig skal 
lønstigningerne i 2001 ses i sammenhæng med, at reallønnen kun vokse-
de med knap ¾ pct. i 2000 trods pæn fremgang i produktiviteten. 

Lønstigningstakten for arbejdere har været aftagende i andet halvår 
2001, mens stigningstakten for funktionærer er forblevet på et højt ni-
veau, jf. figur 4.6a. Den lavere stigningstakt for arbejdere skyldes primært 
bortfald af virkningen fra store pensionsforhøjelser i 2000, og samtidig 
har genebetalingerne været aftagende. I perioden 1994-2001 under ét har 
lønudviklingen i det store og hele været parallel for arbejdere og funktio-
nærer. 

Figur 4.6a. Lønudvikling for arbejdere og 
funktionærer på DA-området.

Figur 4.6b. Lønudvikling på hovedbran-
cher inden for DA-området.
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Kilde: DA.

Lavere genebetalinger (herunder overtidstillæg) er i god overensstem-
melse med afdæmpningen af aktiviteten i virksomhederne. Det afspejles 
også i de aftagende lønstigningstakter i fremstillingsvirksomhed og byg-
ge/anlæg i andet halvår 2001, jf. figur 4.6b. De særligt lave lønstigninger i 
bygge/anlæg skal dog også ses i sammenhæng med meget høje lønstignin-
ger året forinden. 

Der er i foråret 2002 indgået nye 3-årige overenskomster på det statsli-
ge og kommunale område. I lighed med overenskomsterne på det private 
område indebærer profilen i de offentlige overenskomster en reduktion af 
lønstigningstakten gennem 2002 – om end væsentligt mere markant, jf. 
figur 4.7a og b. De lavere stigningstakter gennem 2002 skal ses i lyset af 
forholdsvis høje aftalte lønstigninger i slutningen af forrige overens-
komstperiode, som også afspejles i de opgjorte stigningstakter i 2001. Det 
gælder i særdeleshed på det statslige område, hvor profilen i overenskom-
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sterne har medvirket til at øge lønstigningstakten i løbet af det seneste 1½ 
år fra knap 3 til 5¾ pct. Særligt i 3. og 4. kvartal 2001 er der imidlertid 
også tegn på en øget reststigning i staten. Det kan i nogen grad forklares 
af en senere udmøntning af puljemidler end forudsat i referenceforløbet. 

Figur 4.7a. Timefortjeneste og reference-
forløb på det statslige område.

Figur 4.7b. Timefortjeneste og reference-
forløb på det kommunale område.
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Anm.: Referenceforløbet er baseret på den samlede overenskomstramme i staten og 
kommunerne.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

På baggrund af de nye overenskomster vurderes årslønnen ekskl. rest-
stigning i den offentlige sektor at stige med 2,5 pct. i 2002 og 3,3 pct. i 
2003, jf. tabel 4.8. I appendiks 4.1 er nærmere redegjort for indholdet af 
overenskomsterne på det offentlige område. 

Tabel 4.8. Lønstigninger og satsreguleringsprocent. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003
------------------ Stigning, pct. -----------------

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

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

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

Kilde: DA samt egne beregninger. 
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4.5. Priser 
Stigningstakten i forbrugerpriserne ventes at aftage fra 2,4 pct. i 2001 til 
2,2 pct. i 2002. Inflationen i 2002 er dermed væsentligt større end ventet 
i Økonomisk Redegørelse, januar 2002, hvor stigningen i forbrugerpriserne 
i 2002 blev skønnet til 1,6 pct. Opjustering skyldes primært udefra 
kommende forhold i form af stigende fødevare- og energipriser. I 2003 
forventes et yderligere fald i forbrugerprisinflationen til 2,0 pct.  

Efter en periode i 2001 med aftagende inflation er stigningstakten i 
forbruger- og nettoprisinflationen i den forløbne del af 2002 tiltaget. For 
1. kvartal 2002 var den gennemsnitlige stigningstakt i forbrugerpriserne 
på 2,5 pct., jf. figur 4.8a.

Figur 4.8a. Forbruger- og nettopriser. Figur 4.8b. Fødevarer og brændsel, årstig-
ningstakt. 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Den højere end ventede opgang i forbrugerpriserne skyldes blandt an-
det, at stigningerne i fødevarepriserne ikke som ventet er faldet i årets 
første måneder, jf. figur 4.8b. Afdæmpningen i priserne på animalske fø-
devarer er blevet mere end opvejet af en uventet stigning i priserne på 
frugt og grøntsager som følge af ugunstige vejrforhold i Sydeuropa.  

Endvidere har olieprisen i den forløbne del af 2002 været stigende, 
hvilket har betydet, at prisstigningerne på brændsel, el, gas og varme samt 
benzin og olie har været højere end ventet. Endelig er priserne på beklæd-
ning og fodtøj ikke faldet så meget i forbindelse med udsalgene i januar 
og februar som tidligere.  

Begyndelsen af 2002 er tilsvarende karakteriseret af stigende engrospri-
ser, jf. figur 4.9a. Udviklingen skyldes her primært prisstigninger på im-
portvarer samt en reduktion af faldet i råvarepriserne, jf. figur 4.9b. Det 
kan ligeledes henføres til fødevare- og energiprisstigninger. 



Kapitel 4 – Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2002 111
 

Figur 4.9a. Engrosprisindekset, årsstig-
ningstakt. 

Figur 4.9b. Engrospriser. 
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Kilde: Danmarks Statistik.

For 2002 som helhed vurderes forbruger- og nettopriserne at stige med 
henholdsvis 2,2 pct. og 2,3 pct., jf. tabel 4.9. Sammenlignet med vurde-
ringen i januar er der tale om en opjustering af forbrugerpriserne på 0,6 
pct.enheder. Ændringen kan primært henføres til en opjustering af ener-
gipriserne i 2002, som følge af en ændring i skønnet for olieprisen i 2002 
fra 20 til 24 US-dollars, jf. boks 4.2. Derudover er stigningen på fødeva-
repriserne opjusteret.  

Tabel 4.9. Prisudvikling og forklarende faktorer.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

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

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

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

1) Opgjort for de private byerhverv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Boks 4.2. Opjusteringen af forbrugerprisudviklingen i 2002. 
Opjusteringen af skønnet for 2002 skyldes overvejende udefra kommende forhold. 
Den samlede opjustering på 0,6 pct.enheder i forhold til Økonomisk Redegørelse, janu-
ar 2002 kan henføres til en markant opjustering af skønnet for energipriserne i 2002, 
jf. tabel a. Ligeledes bidrager opjusteringen af fødevarepriserne til det ændrede skøn for 
2002.   Derudover er der mindre justeringer i inflationsbidragene fra importvarer og 
den underliggende inflation.  

Tabel a. Sammenligning af skønnene for forbrugerpriserne i 2002. 
 2001 2002

Januar Maj Ændring 
------------------------ Stigning, pct. ---------------------- 

Forbrugerprisindeks.............. 2,4 1,6 2,2 0,6 
Afgifter, bidrag .................... 0,0 0,0 -0,1 -0,1 
Nettoprisindeks ................... 2,4 1,6 2,3 0,7 

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

For 2003 forventes forbruger- og nettoprisinflationen at falde til hen-
holdsvis 2,0 pct. og 2,2 pct. Faldet skal blandt andet ses i lyset af, at pris-
stigningerne på fødevarer modereres, samt at inflationsbidraget fra den 
underliggende inflation mindskes. I forhold til Økonomisk Redegørelse, 
januar 2002 er der tale om en mindre opjustering i forbrugerprisinflatio-
nen på 0,1 pct.enhed. Ændringen skyldes blandt andet en forventning 
om øgede prisstigninger på biler i forbindelse med omlægningen af den 
såkaldte gruppefritagelse på EU’s bilmarkeder, jf. boks 3.2. 

Den underliggende inflation, som er et beregnet udtryk for den inden-
landske markedsbestemte inflation, har været stigende igennem 2001 og 
ligger i 1. kvartal 2002 på 3,7 pct., jf. figur 4.10a. I april faldt den under-
liggende inflation til 3,1 pct. 

I 2002 ventes den underliggende inflation at blive 2,7 pct. efter at have 
ligget på gennemsnitligt 1,7 pct. i 2001. Stigningen skal blandt andet ses i 
lyset af den høje vækst i enhedslønomkostningerne i 2001, som ventes at 
slå igennem på den underliggende inflationstakt i 2002, jf. boks 4.3. For 
2002 og 2003 ventes en øget produktivitetsvækst at sænke enhedslønom-
kostningerne. På den baggrund vurderes den underliggende inflation at 
falde til 2,3 pct. i 2003. 
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Figur 4.10a. Den underliggende inflation. Figur 4.10b. Inflationen i Danmark og 
euroområdet. 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Boks 4.3. Udviklingen i den underliggende inflation. 
Den underliggende inflation er beregnet således, at den afspejler den markedsbestemte 
indenlandske prisdannelse, herunder blandt andet udviklingen i lønomkostninger og 
bruttoavancer. Beregningen sker ved, at prisudviklingen renses for betydningen af blandt 
andet importpriser, energipriser og fødevarepriser. 
 Den underliggende inflations nuværende høje niveau forbindes derfor blandt andet 
med enhedslønomkostningernes markante stigning i 2001. Denne forklaring understøt-
tes af, at den underliggende inflation historisk set med en vis forsinkelse har fulgt udvik-
lingen i enhedslønomkostningerne relativt tæt, jf. figur a. Omvendt synes bruttoavan-
cerne ikke at være afgørende for stigningen i den underliggende inflation, idet stignings-
takten i enhedsbruttoavancerne er faldet i 2001, jf. figur b.
 Dette indikerer at stigningen i den underliggende inflation i højere grad skal fortol-
kes som et udtryk for et inflationært pres skabt af forholdsvis høje lønstigninger som 
følge af et stramt arbejdsmarked.  Der skal dog tages forbehold for den usikkerhed, som 
findes i beregningen af den underliggende inflation.  

Figur a. Enhedslønomkostninger (private 
byerhverv) og underliggende inflation. 

Figur b. Enhedsbruttoavancer (private 
byerhverv) og underliggende inflation. 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger.    
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Efter en periode i 2001 med en lavere inflation i Danmark end i euro-
området ligger den danske stigningstakt i det EU-harmoniserede forbru-
gerprisindeks (HICP) nu på linje med euroområdet, jf. figur 4.10b.  Re-
duktionen i inflationsspændet mellem Danmark og euroområdet skyldes 
blandt andet højere prisstigninger på brændsel og benzin i Danmark, jf.
tabel 4.10. Udviklingen i de danske energipriser modsvares delvist af fø-
devareprisstigninger som fortsat er højere i euroområdet end i Danmark. 

Kerneinflationen – som måler stigningstakten i HICP-indekset ekskl. 
uforarbejdede fødevarer og energi – lå højere i Danmark end i euroområ-
det indtil midten af 2001, hvorefter de har ligget på stort set samme ni-
veau omkring 2½ pct. 

I 2002 og 2003 ventes inflationen i Danmark og euroområdet samlet 
set at udvikle sig forholdsvis ens. 

Tabel 4.10. HICP-indekset og udvalgte underindeks. 
Danmark Euroområdet 

Vægte 
Marts 
2002

Seneste 
12 mdr. Vægte 

Marts 
2002

Seneste 
12 mdr. 

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

Kilde: Eurostat.
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Appendiks 4.1.  
Nye overenskomster i staten og 
kommunerne.  
Den 27. januar 2002 indgik Finansministeriet og Centralorganisationer-
nes Fællesudvalg (CFU) et treårigt forlig på det statslige område. På det 
(amts)kommunale område har forligsmanden den 21. marts fremsat 
mæglingsforslag for en treårig periode. Dette mæglingsforslag er senere 
blevet vedtaget.  

1. Staten 
Forliget mellem Finansministeriet og CFU indeholder en samlet ramme 
på godt 7½ pct. fordelt over de tre år. Det svarer til rammen i det forrige 
treårige forlig. Derudover videreføres reguleringsordningen, jf. boks 1.

Boks 1. Reguleringsordningen. 
Både på det statslige og kommunale område er der aftalt en videreførelse af regule-
ringsordningen. Det betyder, at der sker en regulering af lønrammen pr. 1. april ud 
over de aftalte stigninger. Reguleringen kan være positiv eller negativ afhængig af løn-
udviklingen i den private og offentlige sektor.  

Udgangspunktet for reguleringsordningen er forskellen mellem den årlige stigning i 
timefortjenesten i den private sektor og i staten henholdsvis kommunerne som opgjort 
ud fra Danmarks Statistiks summariske lønindeks for 3. kvartal året forinden. 80 pct. 
af forskellen udmøntes i reguleringen pr. 1. april. Hvis lønstigningerne har været lavere 
i staten henholdsvis kommunerne, vil der ske en opregulering af de generelle lønsatser, 
og vice versa. I 2002 er udmøntningen positiv i kommunerne og negativ i staten. 

På forhånd er der i overenskomsterne afsat en vis andel af udmøntningen fra regule-
ringsordningen til forskellige formål, herunder til ny løndannelse i kommunerne, 
mens resten overføres til de generelle reguleringer. I det tilfælde, hvor udmøntningen 
fra reguleringsordningen er mindre, end der på forhånd er afsat til forskellige formål, 
kan der således ske en nedregulering i de generelle lønsatser.  

Hovedparten af rammen udmøntes i generelle lønstigninger, jf. tabel 1.
Herudover er der afsat midler til diverse puljer, og der er aftalt to ekstra 
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særlige feriedage. Det er aftalt, at de tre særlige feriefridage fra forrige 
overenskomstperiode og de to nye særlige feriedage indarbejdes i ferieafta-
len. Det betyder, at fridage optjent i et givet år er til afholdelse fra 1. maj 
året efter.  

Tabel 1. Overenskomstrammen i staten fordelt på overenskomstår.
 Gene-

relle
lønstig-
ninger 

Puljer Særlige 
ferieda-

ge

I alt. 
ekskl.
regule-
rings-

ordning

Regule-
rings-

ordning

heraf
generel-
le stig-
ninger 

I alt 

-------------------------------------- Pct. -------------------------------------- 
1. april 2002....... 1,26   1,26 -0,09 -0,24 1,17 
1. april 2003....... 1,75 0,95  2,70 0,471 0,32 3,17 
1. maj 2003........   0,40 0,40   0,40 
1. oktober 2003..  0,25  0,25   0,25 
1. april 2004....... 1,80   1,80 0,071 -0,08 1,87 
1. maj 2004........   0,40 0,40   0,40 
1. oktober 2004.. 0,74   0,74   0,74 
I alt .................... 5,55 1,20 0,80 7,55 0,45 0,00 8,00 

1) Skøn baseret på lønstigninger på det private arbejdsmarked på 4,0 pct. i både 
2002 og 2003. 

Kilde: Personalestyrelsen og egne beregninger. 

Reguleringsordningen skønnes at udmønte i alt knap ½ pct. over de tre 
år. Der er forlods afsat 0,15 pct. af reguleringsordningen til lokalløn og 
chefløn i hvert af de tre overenskomstår, og der ventes dermed ingen ud-
møntning fra reguleringsordningen til generelle lønstigninger over de tre 
år samlet set. 

Budgetvirkningen i kalenderår af overenskomstforligene er angivet i tabel 
2. I forhold til stigningen i overenskomstår er opgørelsen af budgetvirk-
ningen påvirket af overhæng fra det forudgående år.  

Tabel 2. Stigning i årslønnen i staten på overenskomst- og kalenderår. 
 2002 2003 2004 I alt 

--------------------------- Pct. -------------------------- 
Overenskomstår .............................. 1,2 3,4 2,6 7,2 
Budgetvirkning i kalenderår ............ 2,5 2,7 2,6 7,8 

Kilde: Personalestyrelsen og egne beregninger.



Appendiks 4.1 – Nye overenskomster i staten og kommunerne 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2002 117
 

2. Kommunerne  
Forligsmanden fremsatte den 21. marts mæglingsforslag på det 
(amts)kommunale område. Forslaget dækker en 3-årig periode og inde-
holder en samlet ramme på godt 6½ pct. ekskl. udmøntning fra regule-
ringsordningen.  

Reguleringsordningen skønnes samlet at ville udmønte godt 2¾ pct. over 
overenskomstperioden, hvilket bringer det samlede aftaleresultat op på 
9½ pct. Forskellen mellem de nye overenskomster for henholdsvis staten 
og kommunerne skal ses i forhold til, at det samlede resultat i forrige 
overenskomst inkl. faktisk udmøntning fra reguleringsordningen blev 9¾ 
pct. i kommunerne og 10¼ pct. i staten. 

Hovedparten af rammen i mæglingsforslaget udmøntes i generelle løn-
stigninger, jf. tabel 3. Herudover er der afsat midler til lokal løndannelse 
(Ny Løn) og diverse puljer, og der er aftalt to ekstra feriefridage, som ind-
arbejdes i ferieaftalen på tilsvarende vis som på det statslige område.  

Tabel 3. Overenskomstrammen i kommunerne.
 Gene-

relle
løn-

stigni
nger 

Puljer Lokal 
løn-
dan-
nelse

Særli-
ge

ferie-
dage 

I alt. 
ekskl.
regule
rings-
ord-
ning 

Regu-
le-

rings-
ord-
ning 

heraf
gene-
relle
stig-
nin-
ger 

heraf
lokal 
løn-
dan-
nelse

I alt 

--------------------------------------- Pct. --------------------------------------- 
1. april 2002.... 0,03    0,03 1,21 0,96 0,25 1,24 
1. april 2003.... 1,20 1,00   2,20 1,591 0,37 1,22 3,79 
1. maj 2003.....    0,40 0,40    0,40 
1. aug. 2003 .... 0,50    0,50    0,50 
1. okt. 2003 .... 0,38    0,38    0,38 
1. april 2004.... 0,90  0,38  1,28 0,071  0,07 1,35 
1. maj 2004.....    0,40 0,40    0,40 
1. aug. 2004 .... 1,00    1,00    1,00 
1. okt. 2004 .... 0,42    0,42    0,42 
I alt ................. 4,43 1,00 0,38 0,80 6,61 2,87  1,33 1,54 9,48 

1) Skøn baseret på lønstigninger på det private arbejdsmarked på 4,0 pct. i både 
2002 og 2003. Pr. 1. april 2003 inkl. 0,05 pct. fra gennemsnitsløngaranti i 
OK99 mv. 

Kilde: KL, Personalestyrelsen og egne beregninger.
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Inkl. bidrag fra reguleringsordningen er der samlet afsat 5¾ pct. til gene-
relle lønstigninger og knap 2 pct. er afsat til forlodsfinansiering af lokal 
løndannelse.  

Budgetvirkningen i kalenderår af overenskomstforligene er angivet i tabel 
4.

Tabel 4. Stigning i årslønnen i kommunerne på overenskomst- og ka-
lenderår.
 2002 2003 2004 I alt 

--------------------------- Pct. -------------------------- 
Overenskomstår .............................. 1,2 4,7 2,8  8,7  
Budgetvirkning i kalenderår ............ 2,5 3,5 3,1  9,1  

Kilde: Personalestyrelsen og egne beregninger.
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5. Offentlige finanser og fi-
nanspolitik 

Overskuddet på den offentlige saldo skønnes at udgøre 31,3 mia.kr. i 2002, 
hvilket svarer til 2,2 pct. af BNP. I forhold til januarredegørelsen er over-
skuddet opjusteret med godt 5 mia.kr. eller 0,4 pct.enheder af BNP. Det skal 
ses i sammenhæng med, at udgangspunktet i 2001 har vist sig bedre end for-
ventet, og at der forventes en generelt gunstigere konjunktursituation i 2002. 

ØMU-gælden skønnes at falde fra knap 45 pct. af BNP i 2001 til knap 
39½ pct. af BNP i 2003. Dog forventes en mindre stigning i ØMU-gælden 
på godt ½ mia.kr. i 2002 på baggrund af en stigning i den statslige gæld. 

Det offentlige udgiftstryk skønnes at falde fra 53,3 pct. af BNP i 2001 til 
51,6 pct. af BNP i 2003. Det skønnede forløb i alle større udgiftsposter bi-
drager hertil. Der skønnes en realvækst i det offentlige forbrug på 1,3 pct. i 
2002, og i 2003 er der beregningsteknisk forudsat en realvækst på 0,7 pct. 
Den gennemsnitlige vækst i det offentlige forbrug i 2002 og 2003 svarer der-
med til det forudsatte forløb i den mellemfristede fremskrivning på 1,0 pct. 
om året.  

Der forventes et fald i skattetrykket fra 48,9 pct. af BNP i 2001 til 48 pct. 
af BNP i 2002, hvilket i hovedsagen forklares ved omlægningen af Særlig 
Pensionsopsparing til en individuel pensionsordning. Fra 2002 til 2003 for-
ventes skattetrykket at være stort set uændret. Det kommunale udskrivnings-
grundlag forventes at blive 650,1 mia.kr. i 2003 og er dermed opjusteret med 
5,6 mia.kr. i forhold til januarredegørelsen hovedsageligt som følge af oprevi-
sioner i 2001 og 2002.

Den et-årige finanseffekt skønnes at udgøre 0,2 pct. af BNP i 2002 på lin-
je med vurderingen i januar, og finanspolitikken i 2003 forudsættes at være 
omtrent neutral. På mellemfristet sigt skønnes finanspolitikken at være hold-
bar, idet den offentlige saldo ligger på det niveau, som de langsigtede udfor-
dringer tilsiger.  
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5.1. Den offentlige saldo og gæld 
På baggrund af den skønnede samfundsøkonomiske udvikling og de heraf 
følgende forløb i de offentlige udgifter og indtægter1 forventes et overskud 
på de samlede offentlige finanser i 2002 på 31,3 mia. kr. eller 2,2 pct. af 
BNP, jf. tabel 5.1.

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

 ----------------------- Mia.kr. ----------------------- 
Den offentlige saldo1) ....................... 13,1 38,2 32,7 37,0 31,3 41,2 
Saldoen fordelt på delsektorer:     

Stat ............................................ 4,7 21,0 14,6 
Kommuner................................. -3,5 1,3 -0,3 13,7 18,0 29,6 

Sociale kasser og fonde1) .............. 11,8 15,9 18,4 23,2 13,3 11,6 
--------------------- Pct. af BNP --------------------- 

Den offentlige saldo1) ....................... 1,1 3,2 2,5 2,8 2,2 2,8 
De samlede udgifter ......................... 56,7 55,2 53,2 53,3 52,5 51,6 
De samlede indtægter1) ..................... 57,9 58,3 55,7 56,0 54,8 54,4 
Heraf:       
 Skatter........................................ 50,1 51,2 48,8 48,9 48,0 48,0 
 Andre indtægter ......................... 7,8 7,1 6,9 7,1 6,8 6,5 
Nettorenteudgifter ........................... 2,3 2,2 1,8 1,5 1,3 1,1 
Den primære saldo1) ......................... 3,4 5,4 4,3 4,3 3,6 3,9 
Den strukturelle saldo1) .................... 0,5 2,0 2,2 2,7 2,1 2,2 
ØMU-gæld i mia. kr. ....................... 649,7 639,7 606,3 599,9 600,5 577,0 
Do. i pct. af BNP............................. 56,2 52,7 46,8 44,7 42,9 39,4 

1) I 1999-2001 indgår Særlig Pensionsopsparing (SP) med 7½ mia.kr. (½ pct. af 
BNP) 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

I 2003 skønnes et overskud på de offentlige finanser på 41,2 mia.kr., 
hvilket svarer til 2,8 pct. af BNP. Forøgelsen af overskuddet fra 2002 til 
2003 skal ses i sammenhæng med konjunkturudviklingen og de særlige 
forhold omkring provenuet fra pensionsafkastskatten, som ventes norma-
liseret i 2003 efter de meget lave provenuer i 2001 og 2002. I lyset af de 
betydelige udsving i pensionsafkastskatteprovenuet blandt andet som føl-
ge af aktiekursudviklingen er det skønnede overskud i 2003 behæftet med 
usikkerhed. År til år-udsving i aktiekurserne må således generelt ventes at 
medføre betydelige og uforudsigelige sving i de offentlige finanser. 

1 For en gennemgang af statens indtægter og udgifter samt DAU-saldoen henvises til 
notatet Statens finanser i 2001 og 2002, af 23. maj 2002, som findes på www.fm.dk. 
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Det lavere forventede overskud i 2002 i forhold til 2001 kan fortrins-
vist henføres til omlægningen af Særlig Pensionsopsparing (SP)2 til en 
individuel pensionsordning. Indbetalinger til ordningen på 7½ mia.kr. 
indgår således i overskuddet i 2001, men ikke i 2002. Fra og med 2002 
regnes SP-indbetalingerne som privat opsparing og indgår derfor ikke i de 
offentlige indtægter og det offentlige overskud. 

Omlægningen af den særlige pensionsopsparing påvirker kun over-
skuddet i de sociale kasser og fonde (som omfatter ATP-fonden, A-
kasserne og Lønmodtagernes Garantifond). Dermed har omlægningen 
ikke betydning for den del af det offentlige overskud, der skal medgå til 
nedbringelsen af den offentlige gæld i stat og kommuner. 

Ses der bort fra indbetalingerne til Særlig Pensionsopsparing, blev de 
offentlige indtægter 5,6 mia.kr. større i 2001 end forventet i januar, jf.
tabel 5.2. Heraf er ca. 5 mia.kr. videreført som niveauløft i skønnene over 
indtægterne i 2002 og 2003. Det gælder personskatter og arbejdsmar-
kedsbidrag (1,6 mia.kr.), afgifter (1,6 mia.kr.), renteindtægter og udbytter 
(1,5 mia.kr.) samt medlemsbidrag til a-kasser mv. (0,5 mia.kr.)  

Tabel 5.2. Revision af de offentlige finanser, 2001-2003.
  20011)   2002   2003  

Jan. Maj Ændr. Jan. Maj Ændr. Jan. Maj Ændr.
----------------------------- Mia.kr., løbende priser ----------------------------- 

Den off. 
saldo...........  26,0 29,5 3,5 26,1 31,3 5,2 31,0 41,2 10,2 
Udg. I alt....  713,5 715,6 2,1 731,6 735,0 3,3 751,8 755,4 3,6 
Indt. i alt ..  739,4 745,0 5,6 757,8 766,3 8,5 782,8 796,6 13,8 

1) Der er set bort fra Særlig Pensionsopsparing på 7½ mia.kr. 
Kilde:  Danmarks Statistik, Økonomisk Redegørelse, januar 2002, og egne beregninger. 

De offentlige udgifter blev også lidt større i 2001 end forventet. Det 
kan især henføres til højere renteudgifter som følge af større opkøb af 
statsobligationer end ventet3. Merudgifter til offentligt forbrug (i løbende 

2 I Økonomisk Redegørelse, januar 2002, fremgår det, at omlægningen af SP har 
virkning fra og med 2001. Det hidtidige omfordelende element fjernes fra og 
med 2001, således at den enkelte person vil få godskrevet egne indbetalinger 
fuldt ud i 2001 og i årene herefter. Efterfølgende har Danmarks Statistik valgt 
fortsat at katagorisere indbetalingerne til ordningen i overgangsårene 2001 som 
en skat. 
3 Udstedelse af statsobligationer under kurs pari giver anledning til et kurstab, der nor-
malt fordeles ud over obligationens løbetid. Ved førtidige opkøb af statsobligationer 
fremrykkes disse såkaldte fordelte emissionskurstab til indfrielsestidspunktet. 
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priser) på 1 mia.kr.4 blev stort set modsvaret af lavere udgifter til investe-
ringer, jf. også bilagstabel 5.1. Niveauændringerne i forbrug og investe-
ringer er videreført i 2002 og 2003. Udgifterne til overførsler til hushold-
ningerne blev ca. 1 mia.kr. lavere end forventet i januar, blandt andet som 
følge af færre udgifter til uddannelsesgodtgørelse og voksenuddannelses-
støtte. 

Fraregnet virkningen af SP-omlægningen blev den offentlige saldo i 
2001 3½ mia.kr. bedre end ventet. I 2002 er den offentlige saldo opjuste-
ret med 5,2 mia.kr. i forhold til januarredegørelsen. Heraf bidrager for-
ventede øgede indtægter med 8,5 mia.kr., mens udgifterne forudses at 
blive 3,3 mia.kr. højere end ventet i januar. 

Opjusteringen af indtægterne i 2002 med 8,5 mia.kr. skal dels ses i 
sammenhæng med et bedre udgangspunkt i 2001 (ca. 5 mia.kr.) og dels 
med vurderingen om en generelt gunstigere konjunktursituation end for-
ventet i januar. Dertil kommer en engangsindtægt på 2 mia.kr. i 2002 
som følge af en efterregulering af det danske EU-bidrag i 2001. Omvendt 
er provenuet fra pensionsafkastskatten nedjusteret med 2,7 mia. kr. 

De offentlige udgifter er opjusteret med 3,3 mia.kr. i 2002 sammen-
lignet med skønnet i januar. Heraf kan godt halvdelen henføres til en 
opjustering af renteudgifterne. Endvidere er udgifterne til overførselsind-
komsterne opjusteret med knap ¾ mia.kr. i 2002 i forhold til januarrede-
gørelsen. Det kan blandt andet henføres til øget tilgang til efterlønsord-
ningen og øgede udgifter til førtidspension5. I modsat retning trækker 
lavere udgifter til A-dagpenge mv. i lyset af nedjusteringen af skønnet for 
ledigheden.     

I 2003 skønnes overskuddet på den offentlige saldo at blive 10,2 
mia.kr. højere end forventet i januar. Det kan tilskrives et bedre udgangs-
punkt i 2002 (ca. 6 mia.kr.) samt en opjustering af provenuet fra selskabs-
skatter og pensionsafkastskat på godt 3 mia.kr. 

Skønnet for de offentlige udgifter i 2003 er opjusteret med 3,6 mia.kr. 
stort set svarende til opjusteringen af udgifterne i 2002. Det offentlige 
forbrug i løbende priser er opjusteret med 2½ mia.kr., navnlig som følge 
af en kraftigere prisudvikling end forudsat i de beregningstekniske skøn i 
januar, herunder en højere lønstigningstakt ifølge de nye overenskomster 

4 Opjusteringen skyldes alene højere prisvækst. Realvæksten i det offentlige forbrug er 
således opgjort til 1,4 pct. i 2001 og er dermed godt 0,2 pct.enheder lavere end forventet 
i januar.   
5 De øgede udgifter til førtidspension skal ses på baggrund af en betydelig vækst i tilken-
delser af mellemste førtidspension samt forhøjelser fra almindelig til mellemste førtids-
pension i forlængelse af en højesteretsdom om tilkendelseskriterier. 



Kapitel 5 – Offentlige finanser og finanspolitik 

Økonomisk Redegørelse  Maj 2002 123
 

på det offentlige område. Det beregningsteknisk forudsatte skøn for real-
væksten i det offentlige forbrug på 0,7 pct. i 2003 er uændret i forhold til 
januarredegørelsen. Udgifterne til indkomstoverførsler skønnes at blive 
1½ mia.kr. højere end forventet i januar. Opjusteringen skal blandt andet 
ses i sammenhæng med en opjustering af skønnet for satsreguleringspro-
centen fra 2,7 pct. til 3,0 pct.  

På trods af et stort overskud på de offentlige finanser forudses den så-
kaldte ØMU-gæld at øges med godt ½ mia. kr. i løbet af 2002 for deref-
ter at falde med 23½ mia. kr. i 2003. Porteføljeomlægning i offentlige 
fonde mv. kan i et givet år medføre afvigelser fra den underliggende 
gældsnedbringelse, fordi fondenes beholdning af statsobligationer teknisk 
fragår i ØMU-gælden. Målt i forhold til BNP forudses ØMU-gælden 
nedbragt fra 44,7 pct. af BNP ved udgangen af 2001 til 39,4 pct. af BNP 
i 2003. Til sammenligning kan nævnes, at EU-gennemsnittet ventes at 
ligge på 60,5 pct. af BNP i 2003.  
 
5.2. De offentlige udgifter  
Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes at falde med godt ¾ pct.enhed 
i 2002 til 52,5 pct. af BNP, jf. tabel 5.3. I 2003 skønnes udgiftstrykket at 
falde med yderligere 1 pct.enhed til 51,6 pct. af BNP. Det skønnede for-
løb i alle større udgiftsposter bidrager til denne udvikling. På baggrund af 
det foreløbige nationalregnskab kan udgiftstrykket i 2001 opgøres til 53,3 
pct. af BNP.

I 2002 og 2003 skønnes forbrugstrykket at falde, blandt andet som 
følge af aftagende reale vækstrater i det offentlige forbrug og øget vækst i 
den samlede økonomi. I 2001 er realvæksten i det offentlige forbrug op-
gjort til 1,4 pct.  

Tabel 5.3. De offentlige udgifters sammensætning. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

---------------------- Pct. af BNP ---------------------- 
Offentlige udgifter/udgiftstryk....... 56,7 55,2 53,2 53,3 52,5 51,6 
 Primære udgifter........................... 51,4 50,5 49,0 49,2 49,0 48,3 

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

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Med udgangspunkt i finansloven for 2002 og de aftalte revisioner af de 
kommunale budgetter for 2002 skønnes realvæksten i det offentlige for-
brug at udgøre 1,3 pct. i 2002. Det er på linje med skønnet i januar. For-
brugsvæksten afspejler navnlig prioriteringen af sygehuse og ældreområdet 
på finansloven og i de kommunale budgetter for 2002.  

I amter og kommuner forventes en betydelig udvidelse af aktiviteten i 
2002 med en realvækst i forbruget på ca. 2,6 pct. På statens område 
skønnes derimod et realt fald i forbruget på 1,7 pct. i 2002.   

I 2003 er der beregningsteknisk forudsat en realvækst i det samlede of-
fentlige forbrug på 0,7 pct. Den gennemsnitlige vækst i 2002 og 2003 vil 
dermed svare til det forudsatte forløb i den mellemfristede fremskrivning 
på 1,0 pct. om året.

I 2002 og 2003 skønnes en forholdsvis beskeden vækst i den offentlige 
beskæftigelse på henholdsvis 5.000 og 3.000 personer svarende til ca. ½ 
pct. om året. Køb af varer og tjenesteydelser skønnes at stige realt med 
henholdsvis 2,3 pct. i 2002 og 1,5 pct. i 2003.  

Det er lagt til grund, at årslønnen for offentligt ansatte (ekskl. reststig-
ning) stiger med 2,5 pct. i 2002 og med 3,3 pct. 2003 i lyset af overens-
komsterne på det offentlige område.   

I de offentlige investeringer skønnes en realvækst på 2 pct. om året i 
2002 og 2003, hvilket er på linje med det forudsatte forløb i de mellem-
fristede forudsætninger. Mens skønnet for investeringerne i 2003 er af 
beregningsteknisk karakter, beror skønnet for 2002 på finansloven og de 
kommunale budgetter for 2002. Den skønnede vækst i 2002 omfatter 
især prioritering af investeringer i folkeskolen og sygehuse. 

I 2002 og 2003 skønnes et svagt fald i indkomstoverførslerne i forhold 
til BNP. Det skyldes navnlig lavere udgifter til dagpenge mv. i lyset af den 
lavere ledighed. I modsat retning trækker øgede udgifter til efterløn og 
barselsdagpenge. Satsreguleringen af indkomstoverførslerne udgør 2,7 pct. 
i 2002, mens der på baggrund af øgede lønstigninger i den private sektor i 
2001 foreløbigt skønnes en satsregulering af overførslerne på 3,0 pct. i 
2003.

Målt i forhold til BNP skønnes en afdæmpet udvikling i subsidierne i 
2002 og 2003, hvilket skal ses i sammenhæng med besparelser på en ræk-
ke statslige tilskudsordninger på finansloven for 2002.  

Der forventes fortsat faldende renteudgifter i 2002 og 2003 i takt med 
nedbringelsen af den offentlige gæld. 
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5.3. De offentlige indtægter 
Skattetrykket forventes at blive 48 pct. af BNP i 2002 jf. tabel 5.4. Sam-
menlignet med 2001 er der tale om et fald på 0,9 pct.enheder. Størstepar-
ten af faldet kan forklares med omlægningen af Særlig Pensionsopsparing 
fra en skat til en tvungen individuel opsparingsordning. I 2003 forventes 
nogenlunde uændret skattetryk på 48 pct. af BNP. 

Tabel 5.4. De offentlige indtægters sammensætning.  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

--------------------- Pct. af BNP---------------------- 
Offentlige indtægter ................. 57,9 58,3 55,7 56,0 54,8 54,5 
Skattetryk ................................ 50,1 51,2 48,8 48,9 48,0 48,0 

Personskat1) ........................ 22,0 22,2 21,9 22,0 21,8 21,6 
AM-bidrag ......................... 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
Selskabsskatter.................... 2,8 3,0 2,4 3,1 3,0 2,8 
Pensionsafkastbeskatning.... 0,8 1,2 0,7 0,1 0,2 0,8 
Moms................................. 9,9 9,8 9,5 9,4 9,4 9,3 
Øvrige indirekte skatter ...... 8,6 8,4 7,6 7,6 7,6 7,5 
Øvrige skatter2) ................... 1,6 2,1 2,2 2,3 1,7 1,6 

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

1)  Personskatter mv. indeholder: Kildeskatter, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra 
husholdninger, arve- og gaveafgift samt andre personlige skatter.  

2)  Øvrige skatter indeholder bidrag til sociale ordninger (ordinært ATP-bidrag, 
bidrag til Særlig Pensionsopsparing, A-kassebidrag og efterlønsbidrag). 

3)  Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, 
diverse drifts- og kapitaloverførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt 
imputerede (beregnede) indtægter i form af bruttorestindkomst og bidrag til tje-
nestemandspensioner. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Sammenlignet med januarredegørelsen er de offentlige indtægter i 
2001 opjusteret med 13,1 mia.kr., herunder især som følge af tekniske 
forhold vedrørende indplaceringen af Særlig Pensionsopsparing i natio-
nalregnskabet for 2001, jf. boks 5.1.
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Boks 5.1. Offentlige indtægter, 2001. 
Ifølge det foreløbige nationalregnskab for 2001 skal de offentlige indtægter i 2001 
opjusteres med 13,1 mia.kr. i forhold til januarredegørelsen. Det svarer til en stigning 
i pct. af BNP på 1,1 pct.enhed.  

Opjusteringen er af delvis teknisk karakter som følge af Danmarks Statistiks be-
slutning om fortsat at indregne SP på den offentlige sektors saldo i 2001 til trods for 
omlægningen til en tvungen individuel opsparingsordning. Dette øger isoleret set de 
offentlige indtægter med 7,5 mia. kr. i forhold til januarredegørelsen.  

Udover SP-bidraget er skatteindtægterne opjusteret med 2,6 mia.kr. Heraf er de 
indirekte skatter opjusteret med 1,6 mia.kr., hvilket er baseret på oplysninger om de 
faktiske indtægter for hele 2001. De direkte skatter er opjusteret med 0,3 mia.kr. 
Denne opjustering dækker over en opjustering af personskat og AM-bidrag med til 
sammen 1,9 mia.kr. samt en nedjustering af selskabsskatten med 1,7 mia.kr.  

De øvrige indtægter er opjusteret med 2,9 mia.kr., herunder renteindtægterne med 
1,5 mia.kr.

Fra og med 2002 forventes SP at blive kategoriseret som privat opspa-
ring og vil dermed udgå af den offentlige sektors indtægter. Isoleret set 
reducerer dette skattetrykket med ½ pct.enhed i 2002 i forhold til 2001. 
Ses der bort fra SP, falder skattetrykket med 0,3 pct.enhed i 2002, mens 
det er uændret i 2003, jf. tabel 5.5. 

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

- Pct.enhed af BNP - 
Ændring i skattetryk .............................................................. -0,9 0,0 
 Særlig Pensionsopsparing ................................................. -0,6 - 
Ændring i skattetryk ekskl. SP ............................................... -0,3 0,0 
Heraf:
 Personskat........................................................................ -0,2 -0,1 
 Selskabsskatter.................................................................. -0,1 -0,2 
 Afgifter............................................................................. 0,0 -0,1 
 Pensionsafkastskatten ....................................................... 0,2 0,5 

Kilde:  Egne beregninger. 

Det er specielt personskatter og selskabsskatter, der i 2002 og 2003 bi-
drager til lavere skattetryk.

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

Lavere selskabsskatteindtægter bidrager ligeledes med et fald i skatte-
trykket på 0,1 pct.enhed i 2002 og 0,2 pct.enheder i 2003. Disse fald skal 
ses i sammenhæng med en tilbagevenden til et mere normalt niveau for 
selskabsskatterne i forhold til det ekstraordinære høje niveau i 2001. 

I 2003 medfører skattestoppet, at punktafgifterne fastfryses på 2002-
niveauet. Samtidig forventes lavere vækst i privatforbruget, herunder 
energiforbruget, i forhold til BNP, hvilket samlet bidrager til en redukti-
on i afgiftstrykket med 0,1 pct.enhed i 2003. Samlet set sænker person-
skat, selskabsskat og afgifter således skattetrykket med 0,4 pct.enheder i 
2002 og 2003. 

I modsat retning trækker pensionsafkastskatten, der bidrager til en 
stigning i skattetrykket på 0,2 pct.enheder i 2002 og yderligere 0,5 
pct.enheder i 2003. Provenuet fra pensionsafkastskatten udgør blot 1 
mia.kr. i 2001, hvilket skyldes de kraftigt faldende aktiekurser i året. I 
2002 forventes en moderat stigning i pensionsafkastskatteprovenuet til 
3,4 mia.kr., hvilket bidrager til en forøgelse af skattetrykket med 0,2 
pct.enheder. Det relativt lave provenu i 2002 skyldes fortsat moderate 
aktiekurser samt faldende obligationskurser sammenholdt med fremført 
negativ skat vedrørende 2001, der kan modregnes i de efterfølgende år. I 
2003 ventes et noget højere afkast, der medfører en forøgelse af provenuet 
fra pensionsafkastskatten. Dette bidrager til en stigning i skattetrykket i 
2003 på 0,5 pct.enheder. 

Som det fremgår af ovenstående kan udsvingene i skattetrykket i de 
enkelte år som følge af udsving i selskabsskat, personskatter og særligt 
pensionsafkastskatten være ganske betydelige. Dette skyldes sammensæt-
ningseffekter og har ikke noget at gøre med skattestoppet. Skattestoppet 
er således ikke ensbetydende med, at det samlede skattestyk ikke vil kun-
ne stige i et givet år. Også afgiftsprovenuet kan – til trods for fastfrysning 
af satserne på 2002-niveau – stige i en periode med f.eks. stærk vækst i 
privatforbruget.

De offentlige indtægter skønnes at blive 766,3 mia.kr. i 2002 og 796,6 
mia.kr. i 2003. I forhold til januarredegørelsen er de offentlige indtægter 
opjusteret med 8,5 mia.kr. i 2002 og med 13,8 mia.kr i 2003, jf. bilag 1. 
De væsentligste ændringer i skønnene for 2002 og 2003 er angivet i boks 
5.2.

Der er en betydelig usikkerhed knyttet til størrelsen af de offentlige 
indtægter, som i særlig grad knytter sig til, at en stor og stigende andel af 
indtægterne er baseret på kapitalafkast. Specielt det forhold at skatten fra 
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pensionsafkast fra og med 2002 overgår til at være fuldt lagerbaseret kan 
medføre betydelige udsving. 

Boks 5.2. Revision af indtægtsskøn, 2002 og 2003. 
De væsentligste ændringer siden januarredegørelsen er opsummeret nedenfor: 

Personskatteprovenuet er opjusteret med 3½ mia.kr. i 2002 og 4 mia.kr. i 2003. 
Opjusteringen i 2002 skyldes dels et bedre udgangspunkt i 2001, dels forventningen 
om en gunstigere konjunktursituation i 2002, der betyder en højere vækst i lønninger 
og dermed højere vækst i personskatterne. Opjusteringen i 2003 er en konsekvens 
heraf.

Provenuet fra selskabsskatterne er opjusteret med ½ mia.kr. i 2002 og med 2½ 
mia.kr. i 2003. Den primære årsag til opjusteringen i 2003 er forventning om fortsat 
høje indtægter fra primært kulbrinteskattepligtige selskaber, men også øvrige selska-
ber herunder finansielle institutioner. Herudover er der forventning om højere à 
conto indbetalinger for indkomståret 2002, hvilket først indregnes i nationalregnska-
bet i 2003. 

Pensionsafkastskatten nedjusteres med 2¾ mia.kr. i 2002, mens der er foretaget en 
mindre opjustering på ½ mia.kr. for 2003. Den foreløbige udvikling i aktie- og obli-
gationskurser siden nytår medfører, at forventningerne til afkastet i 2002 er nedjuste-
ret, hvilket reducerer indtægten sammenlignet med januarredegørelsen.  

Provenuet fra moms er opjusteret med godt 1½ mia.kr. i 2002 og 1¼ mia.kr. i 
2003. Dette skyldes en opjustering af momsprovenuet i 2001 fra andre tjenesteyden-
de erhverv og den offentlige sektor. Øvrige indirekte skatter er opjusteret med 1½ 
mia.kr. i 2002 og 2¾ mia.kr. i 2003. Opjusteringen skyldes primært øget provenu fra 
registreringsafgiften som følge af et forudsat større bilsalg. 

Opjusteringen i 2001 samt det forbedrede konjunkturbillede, der for 
2002 medfører en højere vækst i indkomsten end hidtil antaget, bidrager 
til en opjustering af det kommunale udskrivningsgrundlag. I 2003 skøn-
nes det kommunale udskrivningsgrundlag at blive 650,1 mia.kr. Der er 
tale om en opjustering på 5,6 mia.kr. i forhold til januarredegørelsen, jf. 
boks 5.3.
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Boks 5.3. Det kommunale udskrivningsgrundlag 2003. 
Væksten i den personlige indkomst i 2002 er opjusteret med 0,4 pct.enheder, hvilket 
sammen med en forventet vækst i aktieindkomsten i 2002 er de primære årsager til 
højere vækst i det kommunale udskrivningsgrundlag for 2002.  

Væksten i det kommunale udskrivningsgrundlag i 2003 er uændret i forhold til ja-
nuarredegørelsen, hvilket skyldes to modsatrettede effekter. På den ene side er væksten 
i den personlige indkomst opjusteret i 2003 med 0,2 pct.enheder. På den anden side 
forventes øgede nettorenteudgifter i 2003, hvilket reducerer den skattepligtige ind-
komst.   

Samlet set medfører dette en opjustering af det kommunale udskrivningsgrundlag 
for 2003 med 5,6 mia.kr. til 650,1 mia.kr. i forhold til januarredegørelsen, jf. tabel a.  

Tabel a. Skøn for det kommunale udskrivningsgrundlag, 2000-2003.  
 2000 2001 2002 2003
Januar 2002, mia.kr. ................................................ 575,6 600,1 619,9 644,5 
Vækst i pct. .............................................................. 2,1 4,3 3,3 4,0 
Maj 2002, mia.kr. ................................................... 575,5 601,8 625,2 650,1 
Vækst i pct. .............................................................. 2,1 4,6 3,9 4,0 
Ændring, mia.kr. ..................................................... -0,1 1,7 5,3 5,6 

Anm.:  USG er ekskl. dødsboskat. 
Kilde:  Egne beregninger.  

 
5.4. Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Med finansloven for 2002 og de reviderede budgetter for amter og kom-
muner er finanspolitikken fastlagt således, at finanseffekten for 2002 
skønnes at udgøre 0,2 pct. af BNP. Der er især et positivt bidrag til fi-
nanseffekten fra væksten i det offentlige forbrug, der afspejler prioriterin-
gen af sygehuse og ældreområdet i 2002.      

Finanspolitikken giver dermed et begrænset positivt bidrag til den 
økonomiske vækst i 2002. De fortsatte strukturvirkninger på incitamen-
terne til opsparing, der følger af Pinsepakken, bidrager dog til en af-
dæmpning af aktiviteten i 2002. I lyset heraf er den økonomiske politik 
under ét omtrent aktivitetsneutral i 2002. 

Finanspolitikken i 2003 er beregningsteknisk forudsat at være omtrent 
neutral. 

Stramhedsgraden af finanspolitikken skal ses i lyset af en fortsat presset 
situation på arbejdsmarkedet med historisk lav ledighed. Lønstigningstak-
ten tog til i 2001, og lå godt 1 pct. over lønstigningerne i udlandet. Ind-
trykket af et pres på arbejdsmarkedet understreges af, at ledigheden igen-
nem andet halvår 2001 og den forløbne del af 2002 har holdt sig stort set 
uændret uanset den lavere vækst. 
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En omtrent neutral økonomisk politik i 2002 anses som passende i 
forhold til konjunktursituationen. Under indtryk af et forbedret konjunk-
turbillede både internationalt og indenlandsk er der nu tale om et frem-
rykket vækstforløb i forhold til vurderingen i januar med en kraftigere 
vækst i 2002. 

Figur 5.1a. Outputgab. Figur 5.1b. Realvæksten i det offentlige 
forbrug. 
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Anm.: I figur 5.1b angiver første sølje den gennemsnitlige årlige realvækst i det offentli-
ge forbrug for årene 1993 til 1997. For 2002 og 2003 under ét er den årlige real-
vækst på 1 pct. 

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

Det beregnede outputgab er mindsket siden 1998, men er fortsat posi-
tivt. Nedgangen i væksten i det seneste år bidrager til, at outputgabet re-
duceres i 2001, men i takt med den ventede styrkelse af væksten skønnes 
outputgabet at vokse fra 2002 til 2003, jf. figur 5.1a. Det skal ses i lyset 
af, at vækstpotentialet er begrænset, også set i forhold til situationen i 
mange andre vestlige lande. Det skyldes blandt andet, at den aftalte ar-
bejdstid sættes ned, og at ledigheden ikke varigt kan bringes længere ned 
med de gældende strukturer på arbejdsmarkedet. En vækst, der ligger over 
2 pct., må derfor som udgangspunkt forventes at skærpe kapacitetspresset 
i dansk økonomi. 

Finanspolitikken i 2003 skal på denne baggrund afpasses efter udsig-
terne til et fortsat højt – og muligvis stigende – kapacitetspres. Kravet til 
en forsigtig finanspolitik for 2003 skærpes af, at der ikke længere er dæm-
pende virkninger fra de foregående års politik. Desuden indebærer ledig-
hedsudviklingen, at arbejdsmarkedet vil være lidt mere presset ved ind-
gangen til 2003 end ventet i januar. 

En forsigtig finanspolitik er samtidig i god overensstemmelse med de 
mellemfristede udfordringer, der tilsiger, at den årlige realvækst i det of-
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fentlige forbrug holdes på 1 pct. for årene 2002 og 2003 under ét, jf. figur 
5.1b.

Tabel 5.6. Bidrag til BNP-vækst.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

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

Anm.: Den flerårige finanseffekt er virkningen på væksten fra finanspolitiske ændringer 
i både det pågældende og de forudgående år. De flerårige finanseffekter er i årene 
1997-2002 større og mere vækstdæmpende end de ét-årige effekter. Det skyldes, 
at de stedfundne skattestigninger virker med forsinkelse. 

1) Opgjort som de isolerede virkninger på væksten af renteudviklingen siden 1993 
og frem til medio april 2002. Der er i beregningen ikke indregnet effekten af, at 
en stigende del af nye huslån optages som flekslån. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

I løbet af 2002 og 2003 ophører de beregnede afdæmpende effekter af 
de foregående års finanspolitiske stramninger, jf. tabel 5.6. Således har 
finanspolitikken i perioden fra 1997 til 2002 virket dæmpende på den 
økonomiske aktivitet, når der tages hensyn til forsinkede virkninger af 
finanspolitiske stramninger og reduktionen af rentefradragets skatteværdi 
i forbindelse med Pinsepakken. Dette skal ses i sammenhæng med de 
samtidige ekspansive virkninger af det store rentefald i årene 1995 til 
1998.

Samtidig med bortfaldet af afdæmpende effekter fra tidligere års fi-
nanspolitik ventes blandt andet en tiltagende eksportmarkedsvækst, hvil-
ket skal ses i lyset af højere vækst i den internationale økonomi. Her må 
dog samtidig forventes at ske en tilpasning af renteniveauet i euroområ-
det, og dermed også Danmark. Virkningerne af sådanne renteændringer 
vil moderere væksteffekten af det internationale opsving.6

6 I den forbindelse betyder den stigende overgang til flekslån, at husholdningerne i højere 
grad end tidligere må forventes at reagere på ændringer i de korte renter. Det vil trække i 
retning af, at den afdæmpende effekt fra pengepolitiske stramninger fremover må for-
modes at være mere markant end hidtil. 
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Selv om pengepolitikken i euroområdet som udgangspunkt må forven-
tes at være veltilpasset i forhold til dansk økonomi, vil behovet for en 
stram finanspolitik i 2003 være betydeligt, både i forhold til den mellem-
fristede strategi og i forhold til mulighederne for at sænke skatterne i 
2004.

Stramhedsgraden i finanspolitikken i 2003 skal også afpasses efter risi-
ciene i forhold til prognosen. Det gælder specielt risikoen for en større 
opgang i økonomien end ventet, som følge af en kraftigere vækst i udlan-
det, som også spiller over på dansk økonomi, afhængigt af de medfølgen-
de stramninger af pengepolitikken i udlandet. Det understreger risikoen 
for et stigende kapacitetspres herhjemme og dermed kravet til en forsigtig 
finanspolitik for 2003. 

Et yderligere risikoelement er udviklingen i lønstigningerne og i ar-
bejdsstyrken. Såfremt lønstigningerne overstiger det forudsatte, eller ar-
bejdsstyrken ikke vokser så kraftigt som ventet, kan der blive behov for en 
finanspolitik, der er strammere end forudsat. 

5.5. Den strukturelle saldo  
Stillingen på de offentlige finanser er afhængig af konjunktursituationen. 
I perioder med høj økonomisk vækst stiger de offentlige indtægter fra 
skatter og afgifter relativt meget, mens udgifterne til overførsels-
indkomster – primært som følge af faldende ledighed – har en tendens til 
at falde. I en højkonjunktur er potentialet for en gunstig udvikling i den 
offentlige saldo således større end i en periode med forholdsvis lav vækst. 

Den strukturelle saldo opgøres som den faktiske offentlige saldo fra-
trukket det positive eller negative bidrag fra konjunkturerne. Den struk-
turelle saldo angiver med andre ord stillingen på de offentlige finanser 
renset for den givne konjunktursituation. Opgørelsen af den strukturelle 
saldo renser samtidig for midlertidige udsving i aktiekurser, som fremover 
må forventes at give store sving i den faktiske saldo. 

Forskellen mellem den faktiske og den strukturelle saldo afhænger bl.a. 
af, hvor mange ledige ressourcer, der er i økonomien. Den strukturelle 
saldo er derfor blandt andet bestemt af finanspolitikkens stramhedsgrad 
og den skønnede afvigelse mellem faktisk og strukturel ledighed. 

Overskud på den strukturelle saldo er en forudsætning for at kunne 
opnå en reduktion i den offentlige gæld over konjunkturerne. Samtidig er 
den strukturelle saldo et bedre mål for, om finanspolitikken er på sporet i 
forhold til de langsigtede mål om gældsnedbringelse, netop fordi den er 
renset for udsving i indtægter og udgifter, som skønnes at have midlerti-
dig karakter. 
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I 2002 og 2003 skønnes den strukturelle saldo at udgøre ca. 2 pct. af 
BNP, jf. figur 5.2.

Figur 5.2. Faktisk og strukturel budgetsaldo, 1980-2003. 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Såvel den faktiske som den strukturelle saldo forringes med godt ½ 
pct. af BNP fra 2001 til 2002. Det kan hovedsageligt henføres til omlæg-
ningen af Særlig Pensionsopsparing til en individuel pensionsordning. 
Omlægningen indebærer en teknisk reduktion af det faktiske og det 
strukturelle overskud. 

Fra 2002 til 2003 forventes en mindre forbedring af den strukturelle 
saldo, jf. tabel 5.7. Flere faktorer bidrager hertil, herunder et fald i 
nettorenteudgifterne, der er indeholdt i de specielle poster. 
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Tabel 5.7. Den strukturelle budgetsaldo, 1995-2003. 
Strukturel saldo ------------------ Ændring som følge af ------------------ 

Pct. af 
BNP Niveau 

Årlig 
ændring 

Finans-
politik1)

Strukturel 
ledighed2)

Arbejds-
udbud3)

Specielle 
poster4)

Andet/ 
residual 

1995 ....... -2,0 - - - - - - 
1996 ....... -1,7 0,4 -0,5 0,6 -0,1 -0,1 0,4 
1997 ....... -0,1 1,6 1,2 0,5 -0,2 0,1 0,0 
1998 ....... 0,5 0,6 0,4 0,6 -0,1 -0,4 0,0 
1999 ....... 1,9 1,4 0,1 0,5 -0,1 0,5 0,3 
2000 ....... 2,2 0,3 0,2 0,3 -0,1 0,3 -0,4 
2001 ....... 2,5 0,3 0,1 0,2 0,0 0,2 -0,2 
2002 ....... 2,0 -0,5 -0,1 0,1 -0,1 -0,4 -0,1 
2003 ....... 2,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 -0,2 
I alt ......... - 4,3 1,7 2,8 -0,6 0,5 -0,1 

Anm.: Metoden anvendt til beregningen af den strukturelle saldo er som udgangspunkt 
baseret på den af OECD anvendte metode.  

1) Finanspolitikken er – med enkelte justeringer som eksempelvis korrektion for 
skat på indkomstoverførsler mv. – givet ved de direkte provenuer anvendt ved 
beregningen af finanseffekten.  

2) Den strukturelle ledighed angiver det ledighedsniveau, som er foreneligt med en 
langsigtsholdbar inflation.  

3) Til grund for beregningen ligger arbejdsudbuddet målt i timer.  
4) Specielle poster indeholder blandt andet nettorenteudgifter, drifts- og kapital-

overførsler, overskud af offentlig virksomhed og pensionsafkastskat. Desuden 
indgår indførelsen af det midlertidige pensionsbidrag i 1998, videreførelsen heraf 
i form af Særlig Pensionsopsparing samt omlægningen af Særlig Pensionsopspa-
ring til en individuel pensionsordning fra og med 2002.  

Kilde: Egne beregninger. 

Den strukturelle saldo er forbedret markant siden 1995. Forbedringen 
kan overvejende tilskrives nedbringelsen af den strukturelle ledighed som 
følge af reformer på arbejdsmarkedet. Den strukturelle ledighed er således 
skønsmæssigt reduceret fra ca. 10 pct. af arbejdsstyrken i 1995 til omtrent 
5½ pct. i 2001.

5.6. De offentlige finansers holdbarhed 
Det overordnede mål for finanspolitikken på mellemfristet sigt er en fort-
sat reduktion af den offentlige gæld. Det sikrer, at dansk økonomi er ru-
stet til skiftet i befolkningens alderssammensætning i retning af flere æl-
dre, som sætter ind efter 2010. Stigningen i antallet af ældre vil medføre 
et betydeligt fremtidigt udgiftspres til blandt andet folkepension, ældre-
pleje mv. Uden en markant reduktion af gælden i perioden frem til 2010 
kan det blive nødvendigt med senere stramninger af finanspolitikken for 
at sikre en holdbar udvikling i gælden.  
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Det er regeringens målsætning at fastholde et offentligt overskud på 
mellem 1½ og 2½ pct. af BNP i gennemsnit frem til 2010, idet der her er 
taget hensyn til den tekniske virkning som følge af omlægningen af SP. 
Det skønnes at sikre finanspolitikkens holdbarhed, jf. tabel 5.8.

På baggrund af den nye konjunkturvurdering kan det anslås, at det 
præcise krav er et gennemsnitligt overskud på 2,1 pct. af BNP frem til 
2010. Det er i midten af det overordnede målinterval, som netop er op-
stillet, fordi der er usikkerhed ved beregningen af det konkrete krav til 
overskud. 

Tabel 5.8. Langsigtede krav til de offentlige finanser, pct. af BNP.  
 Nyt grund-

lag 2002 
Nyt grund-

lag 2003 
Gnst.  

2002–101

Stigning i fremtidige nettoforpligtelser............... 1,6 1,7 1,3 
Saldo i offentlige fonde ..................................... 1,0 0,8 0,8 
Beregnet krav til offentlig saldo inkl. fonde .......... 2,6 2,5 2,1 

Gnst. målsætning for offentlig saldo til 2010 ..... 1½ - 2½ 

Faktisk saldo ..................................................... 2,2 2,8 - 
Strukturel saldo ................................................. 2,0 2,2 - 

Korrigeret offentlig saldo2) ................................ -0,4 0,3 - 
Konjunkturrenset korrigeret offentlig saldo3)..... -0,6 -0,3 - 

Anm.: Stigningen i de fremtidige nettoforpligtelser beregnes som nutidsværdien, opgjort 
som en annuitet, af følgende forhold og under forudsætning af en stabil udvik-
ling i den offentlige gæld som andel af BNP på længere sigt: 1) De rent befolk-
ningsmæssige konsekvenser for de fremtidige offentlige udgifter og indtægter 
inkl. voksende udgifter til ældre og demografisk betingede ændringer i beskæfti-
gelsen. 2) Konsekvenserne af et skift i den private pensionssektor fra nettoindbe-
talinger til nettoudbetalinger. 3) Den aktuelle offentlige gæld og 4) Aftagende 
indtægter fra selskabsskat som følge af et aktuelt højt niveau samt faldende pro-
duktion af olie og naturgas på længere sigt.        

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

2) Den korrigerede offentlige saldo angiver det beregnede krav til tilpasningen af 
finanspolitikken for at sikre en holdbar udvikling, hvis denne tilpasning foretages 
umiddelbart, dvs. afstanden mellem den aktuelle offentlige saldo ekskl. ATP mv. 
og de beregnede fremtidige nettoforpligtelser.  

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

I 2002 er det beregnede krav på 2½ pct. af BNP. Det består af to 
komponenter. Den ene er væksten i de fremtidige nettoforpligtelser i 
form af fremtidige merudgifter til ældreplejen, folkepension mv. og mer-
provenu vedrørende beskatningen af stigende pensionsudbetalinger mv. 
Væksten i de fremtidige nettoforpligtelser kan skønsmæssigt omregnes til 
en fast årlig udgift på 1,6 pct. af BNP i 20027. Den anden komponent i 
kravet afspejler, at den del af det offentlige overskud (på 1,0 pct. af BNP i 
2002), som hidrører fra de offentlige fonde, er disponeret til højere pensi-
onsudbetalinger fra disse fonde på længere sigt. 

I 2002 forventes et overskud på de offentlige finanser på 2,2 pct. af 
BNP. Korrigeret for konjunkturforhold mv. forventes et overskud på 2,0 
pct. af BNP. Det ligger lidt under det beregnede krav, men er samtidig 
klart inden for det opstillede målinterval. Finanspolitikken for 2002 er 
derfor på linje med de mellemfristede målsætninger. I 2003 forventes et 
strukturelt offentligt overskud, som ligeledes ligger inden for intervallet.  

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

I de seneste fremskrivninger har overskuddet på de offentlige finanser 
ligget i det opstillede målinterval. Det indebærer, at finanspolitikken an-
ses for holdbar, og at den offentlige ØMU-gæld nedbringes til 20-25 pct. 
af BNP – nogenlunde svarende til en halvering af gælden i pct. af BNP i 
løbet af perioden 2000 til 2010. 

7
De enkelte bidrag til den fremtidige nettoforpligtelse er grundlæggende beregnet som 
en annuitet på baggrund af nettomerudgiften i forhold til udgangsåret, jf. anmærk-
ning til tabel 5.8.    
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Det nøjagtige tal for størrelsen af ØMU-gælden i 2010 kan variere lidt 
i de forskellige fremskrivninger, jf. tabel 5.9. Det skyldes blandt andet, at 
behovet for gældsnedbringelse frem til 2010 også afhænger af den anslåe-
de udvikling i indtægter og udgifter efter 2010, dvs. når aldringen af be-
folkningen sætter ind. Samtidig kan ændringer i udgangspunktet i form af 
datarevisioner og nye konjunkturvurderinger have betydning.  

Tabel 5.9. Offentlig ØMU-gæld i de seneste fremskrivninger. 
  1999 2000 2001 2002 2003 2010 
   ---------------------------- Pct. af BNP ----------------------------
FR2000............................ 52,6 50,0 47,3 44,9 42,4 26,9 
DK2010........................... 52,6 48,3 44,7 41,8 39,2 23,5 
FR2001............................ 52,0 47,2 43,7 40,9 38,1 22,0 
ØR2002, januar ............... 52,7 46,8 43,5 42,9 40,1 24,4 
ØR2002, maj ................... 52,7 46,8 44,7 42,9 39,4 - 

Kilde: Egne beregninger 

I den mellemfristede fremskrivning, der blev præsenteret i januarrede-
gørelsen, var gældsniveauet i 2010 2,4 pct. af BNP højere end i frem-
skrivningen i Finansredegørelse 2001. Det skyldes blandt andet omlæg-
ning af SP og andre tekniske forhold samt lidt svagere konjunkturer og 
vigende aktiekurser, jf. boks 5.4.
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Boks 5.4. Gældsafviklingen i januarredegørelsen og FR2001. 
Udgangspunktet for den mellemfristede fremskrivning i både januarredegørelsen og 
Finansredegørelse 2001 (FR2001) er en holdbar finanspolitik. Fremskrivningen i janu-
ar ligger på centrale størrelser – herunder gældsnedbringelse – på linje med den tidlige-
re regerings fremskrivning i FR2001.  

Med stort set uændrede overskud på de offentlige finanser fra 2003 til 2010 (fra-
regnet omlægningen af SP) afvikles den offentlige gæld i samme tempo i denne perio-
de, når der korrigeres for, at SP’s beholdning af statsobligationer teknisk set ikke læn-
gere kan modregnes i opgørelsen af ØMU-gælden, jf. tabel a.

Tabel a. Udvikling i offentlig gæld fra 2000 til 2010. 
    

2000 2003 2010
Ændring 
2000-10

Ændring 
2003-10 

------------------------ Pct. af BNP ------------------------ 
FR2001.................................. 47,2 38,1 22,0 -25,2 -16,1 
ØR2002, januar ..................... 46,8 40,1 24,4 -22,4 -15,7 
Forskel ................................... -0,4 2,0 2,4 2,8 0,4 
Heraf      
 - omlægning af SP ................. 0,0 0,3 0,8 0,8 0,5 
 - nyt udgangsniveau............... -0,4 -0,4 -0,4 0,0 0,0 
 - tekniske forhold .................. 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 
 - konjunktur mv. ................... 0,0 1,1 1,0 1,0 -0,1 

Kilde: Egne beregninger. 

I januar skønnedes overskuddet på de offentlige finanser i 2001 og 2002 imidlertid 
noget mindre end i FR2001 pga. svækkede konjunkturer (herunder lavere aktiekurser) 
samt omlægning af SP. De svækkede konjunkturer mv. bidrager til, at den offentlige 
ØMU-gæld i 2003 er ca. 1 pct. af BNP større end forudsat i FR2001.  

Den større gæld skal derudover ses i lyset af omlægning af SP, et nyt gældsniveau i 
2000 samt nogle yderligere tekniske forhold, som samlet set øger gældsniveauet med 
1,4 pct. af BNP frem mod 2010. Bidraget på 1 pct. af BNP fra tekniske forhold er: 
• Ændret vurdering af fondenes beholdning af statsobligationer (deres aktiv sam-

mensætning). Beholdning af statsobligationer fratrækkes i ØMU-gælden.  
• Større genudlån til statsvirksomheder, som påvirker ØMU-gælden (der er et 

bruttobegreb), men ikke DAU-saldoen og de offentlige finanser. 
• Periodemæssige forskydninger. 

Den konjunkturbetingede forskel i gælden – på 1 pct. af BNP – svarer til en én-
gangsændring på ca. 14 mia. kr. eller en virkning på den finanspolitiske holdbarhed på 
under 0,03 pct. af BNP. Det svarer til den anslåede rentebyrde (vækstkorrigeret) af de 
14 mia. kr. – dvs. den permanente stramning af finanspolitikken, der skal til for at 
finansiere et engangsløft i gælden i den størrelsesorden. Det ligger dermed klart inden 
for den præcisionsgrænse, som der arbejdes med i fremskrivningerne. 

I den nye vurdering udgør gælden 39,4 pct. af BNP i 2003. Fraregnes bidragene 
fra omlægning af SP og andre tekniske forhold udgør gælden godt 38 pct. af BNP i 
2003. Med samme gældsafvikling 2003-2010 som i januar, vil niveauet i 2010 dermed 
stort set svare til gældsniveauet i FR2001 (når der korrigeres for omlægning af SP). 
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I den nye prognose for dansk økonomi er skønnet for overskuddet på 
de offentlige finanser i 2002 og 2003 oprevideret i forhold til vurderingen 
i januar. Det indebærer, at den offentlige gæld afdrages lidt hurtigere i de 
to år.

Den seneste indberetning for ØMU-gælden viser, at gælden i 2001 er 
godt 1 pct. af BNP større end skønnet i januar på trods af, at overskuddet 
på den offentlige saldo (ekskl. fonde) i 2001 var ca. ¼ pct. af BNP større. 
Stigningen i ØMU-gælden kan altovervejende tilskrives, at de sociale 
kasser og fondes beholdning af statsobligationer (der fradrages ved opgø-
relsen af ØMU-gælden som et aktiv) ikke som forudsat steg med 3 
mia.kr. fra 2000 til 2001, men i stedet faldt med knap 10 mia.kr. Pri-
mært som følge af omlægning af aktivsammensætningen er de sociale kas-
ser og fondes beholdning af statsobligationer således på det laveste niveau 
i mange år.  

Stigningen i ØMU-gælden i 2001 som følge af ændret aktivsammen-
sætning i fondene har ikke betydning for holdbarheden af de offentlige 
finanser og det mellemfristede forløb til 2010. Hvis de sociale kasser og 
fondes beholdning af statsobligationer efterfølgende skulle vise sig at stige 
på grund af ændringer i aktivsammensætningen – og ØMU-gælden af 
den grund falder – ændrer det heller ikke på vurderingen af den finanspo-
litiske holdbarhed (eller kravet til overskuddet på den offentlige saldo).  
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Bilagstabel 5.1. Offentlige finanser 2001-2003.  
 2001   2002   2003  

Jan. Maj Ændr. Jan. Maj Ændr. Jan. Maj Ændr.
----------------------------- Mia.kr., løbende priser ----------------------------- 

Forbrug ....... 342,0 343,0 1,0 355,0 356,0 1,0 366,7 369,2 2,5 
Overførsler .... 229,3 228,1 -1,1 235,7 236,4 0,7 242,7 244,2 1,5 
Investeringer.. 24,1 23,5 -0,6 25,1 24,5 -0,6 26,2 25,6 -0,7 
Renteudg....... 51,2 54,8 3,6 48,5 50,4 1,9 47,8 48,0 0,2 
Øvr. udg.1)..... 66,9 66,1 -0,8 67,4 67,7 0,3 68,4 68,5 0,2 
Udg. i alt....... 713,5 715,6 2,1 731,6 735,0 3,3 751,8 755,4 3,6 
Personskatter 
mv.2) .............. 293,5 295,1 1,6 300,9 304,4 3,5 312,6 316,6 4,0 
Arbejdsmar-
kedsbidrag..... 59,0 59,6 0,5 61,2 61,9 0,7 63,7 64,6 0,9 
Selskabsskat-
ter ................. 43,1 41,4 -1,7 40,7 41,3 0,6 37,8 40,4 2,6 
Pensionsaf-
kastskat ......... 1,0 1,0 0,0 6,1 3,4 -2,7 10,7 11,2 0,5 
Moms ........... 126,0 126,4 0,4 129,4 131,0 1,6 135,0 136,2 1,2 
Øvr. indirek-
te skatter ....... 98,8 100,0 1,2 102,0 103,6 1,6 104,1 106,8 2,7 
Øvr. skatter3) . 22,2 30,3 8,1 22,6 23,1 0,5 23,0 23,4 0,4 
Renteindt. ..... 32,7 34,2 1,5 30,5 31,8 1,3 30,7 32,0 1,3 
Øvr. indt.4) .... 63,1 64,6 1,5 64,3 65,8 1,4 65,1 65,5 0,4 
Indtægt. i alt.. 739,4 752,5 13,1 757,8 766,3 8,5 782,8 796,6 13,8 
Off. saldo ...... 26,0 37,0 11,0 26,1 31,3 5,2 31,0 41,2 10,2 
Renter, netto . 18,5 20,6 2,1 18,0 18,6 0,5 17,1 16,0 -1,1 
Off. primær 
saldo5) ............ 44,5 57,6 13,1 44,2 49,9 5,7 48,1 57,2 9,1 

1) Øvrige udgifter indeholder blandt andet subsidier, kapitaloverførsler, overførsler 
til Færøerne og Grønland samt bidrag til EU's budget. 

2) Personskatter mv. indeholder: Kildeskatter, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra 
husholdninger, arve- og gaveafgift samt andre personlige skatter.  

3) Øvrige skatter indeholder bidrag til sociale ordninger (ordinært ATP-bidrag, 
bidrag til Særlig Pensionsopsparing, A-kassebidrag og efterlønsbidrag). 

4) Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, 
diverse drifts- og kapitaloverførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt 
imputerede (beregnede) indtægter i form af bruttorestindkomst og bidrag til tje-
nestemandspensioner. 

5) Den primære saldo angiver stillingen på de offentlige finanser før nettorente-
udgifter. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.1. Efterspørgsel, import og produktion.
Mængder Priser 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

 Mia. kr. Pct. Pct. 

Privat forbrug .................... 630,4 656,3 684,3 0,6 1,8 2,3 2,1 2,2 2,0 

Offentligt forbrug 1) ............ 343,0 356,0 369,2 1,4 1,3 0,7 3,8 2,5 3,0 
Offentlige investeringer ...... 23,5 24,5 25,6 3,5 2,0 2,0 2,3 2,2 2,2 
Boliginvesteringer .............. 53,0 54,8 56,9 -13,1 2,0 2,5 0,4 1,3 1,3 
Faste erhvervsinvesteringer . 207,3 213,2 223,7 3,2 1,6 3,8 0,4 1,2 1,1 
I alt indenlandsk 
efterspørgsel ekskl. 
lagerændringer ................... 1257,2 1304,8 1359,6 0,7 1,7 2,1 2,2 2,1 2,0 

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

I alt indenlandsk 
efterspørgsel ....................... 1257,6 1305,7 1361,0 1,1 1,6 2,2 1,9 2,2 2,0 

Eksport af varer og tjenester  608,9 639,5 685,3 3,1 3,7 5,5 4,0 1,3 1,6 

Samlet efterspørgsel ............ 1866,4 1945,2 2046,3 1,8 2,3 3,2 2,6 1,9 1,9 

Import af varer og tjenester  523,1 546,1 582,7 3,8 3,6 5,4 2,5 0,8 1,2 

Bruttonationalproduktet .... 1343,3 1399,1 1463,6 0,9 1,7 2,3 2,7 2,4 2,2 

Produktskatter, netto ......... 185,2 192,8 201,0    

Bruttoværditilvækst ............ 1158,1 1206,3 1262,6 1,2 1,8 2,3 2,7 2,4 2,3 

Heraf i private byerhverv 3) .. 777,0 813,1 850,1 2,7 2,0 2,8 2,5 2,6 1,7 
Anm: Opdelingen i mængde- og priskomponent er foretaget på grundlag af en fastpris-

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

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

BNP (i 1995-priser) i det foregående år. 
3) Ekskl. Boligbenyttelse, søtransport samt imputerede finansielle tjenester. 
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Tabel B.2. Nøgletal for den internationale økonomi.  
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

BNP  ------------------------------- Realvækst, pct. --------------------------   
EU .................................... 2,6 2,9 2,6 3,3 1,7 1,5 2,9 
Euroområdet ..................... 2,4 2,9 2,7 3,4 1,6 1,4 2,9 

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

       
Danmark .......................... 3,0 2,5 2,3 3,0 0,9 1,7 2,3 

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

       
USA .................................. 4,5 4,3 4,1 4,2 1,2 2,7 3,1 
Japan ................................ 1,8 -1,1 0,7 2,4 -0,5 -0,8 0,6 
Norge ............................... 4,7 2,4 1,1 2,3 1,4 2,1 2,5 

       
OECD .............................. 3,5 2,7 3,1 3,9 1,0 1,8 3,0 
Forbrugerpriser (HICP) 1)

--------------------------------- Pct.vis vækst ----------------------------- 
EU .................................... 1,7 1,3 1,2 2,1 2,3 2,1 1,9 
Euroområdet ..................... 1,7 1,2 1,1 2,4 2,5 2,2 2,0 

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

       
Danmark .......................... 1,9 1,3 2,1 2,7 2,3 2,1 1,9 

       
Sverige .............................. 1,8 1,0 0,6 1,3 2,7 2,2 2,2 
Storbritannien ................... 1,8 1,6 1,3 0,8 1,2 1,6 1,8 

       
USA .................................. 2,3 1,6 2,2 3,4 2,8 1,4 2,4 
Japan ................................ 1,7 0,6 -0,3 -0,7 -0,5 -0,9 -0,1 
Norge ............................... 2,6 2,3 2,3 3,1 3,0 1,2 2,5 
1)  For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). 
Kilde:  EU-kommissionens forårsprognose 2002, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.3. Nøgletal for den internationale økonomi.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Lønudvikling 1)
-------------------------------- Pct.vis vækst ---------------------------- 

EU ..................................... 2,7 2,2 2,8 3,0 3,2 3,3 3,3 
Euroområdet ...................... 2,3 1,5 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 

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

       
Danmark 1) ......................... 3,9 4,1 4,5 4,4 4,6 4,1 4,0 

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

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

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

       
Danmark ........................... 0,4 -0,9 1,7 1,6 2,6 2,7 2,9 

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

       
USA ................................... -1,5 -2,3 -3,3 -4,4 -3,9 -4,6 -5,2 
Japan ................................. 2,2 3,0 2,6 2,5 1,9 2,4 2,8 
Norge ................................ 5,6 -0,9 3,9 14,3 14,7 15,3 15,5 
1)  Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget i fremstil-

lingsvirksomhed. For Danmark anvendes stigningen i timelønsomkostningerne. 
2)  Nationalregnskabsdefinition, for Danmark dog den officielle betalingsbalance. National-

regnskabets opgørelse afviger fra den officielle betalingsbalance pga. definitionsforskelle. 
Kilde: EU-kommissionens forårsprognose 2002, OECD samt egne skøn.
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Tabel B.4. Nøgletal for den internationale økonomi.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ledighed 1) ----------------------------- Pct. af arbejdsstyrke ----------------------------
EU ..................................... 10,4 9,8 9,0 8,1 7,6 7,8 7,5 
Euroområdet ...................... 11,3 10,7 9,8 8,8 8,3 8,5 8,1 

       
Tyskland ............................ 9,9 9,3 8,6 7,9 7,9 8,3 7,9 
Frankrig ............................. 11,8 11,4 10,7 9,3 8,6 8,8 8,4 
Italien ................................ 11,6 11,7 11,2 10,4 9,5 9,5 8,9 
Spanien .............................. 20,6 18,6 15,7 14,0 13,0 12,8 11,8 
Holland ............................. 4,9 3,8 3,2 2,8 2,4 3,0 3,5 
Belgien ............................... 9,2 9,3 8,6 6,9 6,6 6,8 6,6 
Østrig ................................. 4,4 4,5 3,9 3,7 3,6 4,0 3,8 
Finland .............................. 12,7 11,4 10,2 9,8 9,1 9,3 9,2 

       
Danmark 2) ......................... 7,8 6,4 5,6 5,3 5,1 5,0 4,9 
Danmark ........................... 5,2  4,9 4,8 4,4 4,3 4,2 4,1 

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

       
USA  .................................. 4,9 4,5 4,2 4,0 4,8 5,7 5,6 
Japan ................................. 3,4 4,1 4,7 4,7 5,1 6,2 7,1 
Norge ................................ 4,0 3,1 3,2 3,4 3,6 3,6 3,5 
Beskæftigelse -------------------------------- Pct.vis vækst --------------------------------- 
EU ..................................... 1,0 1,7 1,6 1,8 1,2 0,3 1,0 
Euroområdet ...................... 0,8 1,7 1,7 2,0 1,3 0,3 1,1 

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

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

       
Sverige ............................... -1,1 1,2 2,2 2,1 2,0 -0,4 0,3 
Storbritannien .................... 2,0 1,4 1,1 1,0 0,8 0,2 0,6 

       
USA  .................................. 2,3 2,2 1,9 1,9 -0,1 -0,8 0,6 
Japan ................................. 1,0 -0,7 -0,8 -0,2 -0,5 -0,5 -0,3 
Norge ................................ 3,0 2,5 0,4 0,5 0,4 0,2 0,5 
1)  Eurostats sammenlignelige ledighedsbegreb som afviger fra den danske. Blandt andet stiller 

EU en række krav til søgeaktivitet og rådighed. Til gengæld medtages arbejdssøgende per-
soner, selv om de ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp. 

2) Opgjort efter dansk definition. 
Kilde: EU-kommissionens forårsprognose 2002, OECD samt egne skøn.
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Tabel B.5. Nøgletal for den internationale økonomi.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Samlet offentlig saldo ---------------------------------- Pct. af BNP ---------------------------------
EU ..................................... -2,5 -1,6 -0,7 1,1 -0,6 -1,1 -0,9 
Euro-landene ..................... -2,6 -2,2 -1,3 0,2 -1,3 -1,4 -1,2 

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

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

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

       
USA ................................... -1,0 0,3 0,9 1,7 -0,5 -0,7 -0,9 
Japan ................................. -3,7 -10,7 -7,0 -7,4 -6,9 -6,3 -6,1 
Norge ................................ 7,9 3,5 5,9 14,8 15,2 14,0 13,9 
Samlet strukturel offentlig 
saldo 

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

EU ..................................... -2,1 -1,6 -0,8 -0,7 -0,9 -0,9 -1,0 
Euro-landene ..................... -2,2 -2,1 -1,3 -1,3 -1,5 -1,2 -1,2 

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

       
Danmark 1) ......................... -0,1 0,5 1,9 2,2 2,5 2,0 2,2 

       
Sverige ............................... -0,3 2,6 0,5 2,1 4,2 1,8 1,7 
Storbritannien .................... -2,4 0,0 1,0 1,2 0,6 -0,2 -0,7 
1)   Egne beregninger. 
Kilde:  EU-kommissionens forårsprognose 2002, OECD samt egne skøn.
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Tabel B.6. Befolkning og arbejdsmarked.
1.000 personer 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Samlet befolkning ........................................... 5301 5319 5337 5355 5368 5381 
I arbejdsstyrken .............................................  2834 2843 2856 2864 2870 2881 
Beskæftigede på ordinært arbejdsmarked 1) .....   2621 2660 2686 2701 2708 2721 
Støttet beskæftigelse ......................................  31 25 20 19 19 19 
Heraf:    Privat sektor ....................................  13 9 6 6 6 6 
              Offentlig sektor 2) ............................   17 17 14 13 13 13 
Ledige ...........................................................  183 158 150 145 143 141 
Uden for arbejdsstyrken ................................  2467 2476 2481 2491 2498 2500 
Personer på individuel jobtræning 3) ..............   16 17 17 17 17 17 
Personer på arbejdsmarkedsorlov 4) ................   40 32 26 22 16 4 
Personer i uddannelsesaktivering eller anden 
aktivering 5) ...................................................   31 45 45 42 44 44 
Personer på overgangsydelse ..........................  36 31 25 21 16 12 
Efterlønsmodtagere mv. 6) ..............................   141 150 156 161 168 175 
Personer under 15 år .....................................  957 972 985 999 1010 1017 
Øvrige 15-66 årige udenfor arbejdsmarkedet .  598 583 582 586 587 592 
Personer over 66 år uden beskæftigelse ..........  648 647 645 643 641 640 
Samlet befolkning 15-66 år ...........................  3643 3647 3652 3658 3663 3669 
Beskæftigede 15-66 årige ...............................  2598 2631 2651 2665 2672 2685 
Beskæftigelsesfrekvens for 15-66 årige, pct. ....  71,3 72,1 72,6 72,8 73,0 73,2 
Personer over 66 år i arbejdsstyrken 7) ............   53 54 54 54 55 55 
15-66 årige i arbejdsstyrken ...........................  2781 2789 2802 2810 2815 2826 
Erhvervsfrekvens for 15-66 årige, pct. ............  76,3 76,5 76,7 76,8 76,9 77,0 
1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i nationalregnskabet, og 

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

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

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

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

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

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

som ledige). Størstedelen af gruppen består af selvstændige erhvervsdrivende. 
Kilde:      Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.7. Stigningen i de samlede timelønsomkostninger.
  2002 2003 

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

Tabel B.8. Bruttoinvesteringer.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 --------------------------- Realvækst, pct. -----------------------
Faste bruttoinvesteringer ................... 3,0 1,0 10,7 0,0 1,7 3,4 
Heraf:       
Boliginvesteringer ............................. 4,2 2,5 11,0 -13,1 2,0 2,5 
Samlede erhvervsinvesteringer ........... 13,5 0,4 11,1 3,2 1,6 3,8 
   Heraf:      
  -  Bygge- og anlægsinvesteringer ...... 8,4 -8,9 3,7 -2,4 0,9 4,6 
  -  Maskininvesteringer ..................... 15,6 4,3 13,3 5,3 1,8 3,5 
Offentlige investeringer ..................... -2,8 2,5 6,7 3,5 2,0 2,0 
  Heraf:       
  -  Bygge- og anlægsinvesteringer ...... -7,8 -1,9 3,0 5,5 3,0 3,0 
  -  Materielinvesteringer ................... 3,7 7,5 10,5 1,6 1,0 1,0 



Tabeller 

148 Økonomisk Redegørelse ♦ Maj 2002     

Tabel B.9. Betalingsbalancens løbende poster.
 Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 Industrieksport ekskl. skibe mv. ....... 217,1 235,2 270,2 286,2 295,2 318,5

 Landbrugseksport mv. ...................... 66,3 67,9 73,9 81,0 84,7 88,3

 Øvrig vareeksport ............................. 19,6 19,3 23,3 22,8 23,1 24,2

 I alt .................................................. 303,1 322,5 367,4 390,0 403,0 431,0

 Nettoimport af energi ...................... 1,3 -1,7 -12,2 -9,0 -12,9 -17,5

 Øvrig vareimport ekskl. skibe mv. .... 288,0 294,1 334,0 350,4 363,7 389,1

 Handelsbalance ekskl. skibe mv. ....... 13,7 30,1 45,6 48,6 52,3 59,5

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

 Handelsbalance, i alt ........................ 14,1 33,4 41,8 43,0 47,1 53,4

 Turistindtægter, netto ...................... -0,7 -0,4 0,8 2,8 3,5 3,7

 Øvrige tjenester ................................ 9,9 24,3 33,3 40,0 42,7 45,5

 Vare og tjenestebalance .................... 23,3 57,3 76,0 85,8 93,4 102,6

 Løn og formueindkomst, netto ......... -18,4 -16,6 -29,1 -29,4 -30,0 -31,9

 EU-betalinger .................................. -3,4 -2,0 -3,2 -2,9 -6,5 -6,9

 Andre løbende overførsler ................ -11,8 -18,5 -23,0 -18,8 -19,5 -21,6

 Nettooverførsler til udlandet, i alt .... -33,6 -37,2 -55,3 -51,0 -55,9 -60,3

 Løbende poster, i alt ......................... -10,2 20,2 20,6 34,7 37,5 42,3

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

 Udlandsgæld, ultimo ........................ 299,0 162,0 177,0 223,0 185,5 143,2

 Do i pct. af BNP .............................. 25,9 13,4 13,7 16,6 13,3 9,8
 Kilde:  ADAMs databank og egne beregninger. 
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Tabel B.10. Eksport og import i faste priser.
2000 2000 2001 2002 2003 

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

Eksport af: 

Landbrugsvarer mv. ................... 73,9 2,2 1,2 3,5 2,8 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) ... 270,2 12,8 3,5 2,7 6,2 

Øvrige varer 1) ............................ 66,1 9,8 -12,7 8,3 4,6 

Tjenester i alt ............................. 157,1 15,7 9,7 4,3 5,8 

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

Import af: 

Landbrugsvarer mv. ................... 34,3 5,4 5,6 5,0 3,5 

Industrivarer .............................. 280,9 9,4 2,4 3,3 5,7 

Øvrige varer 1) ............................. 53,2 8,8 -1,0 3,5 3,4 

Tjenester i alt ............................. 123,0 20,9 9,9 4,0 5,9 

I alt ............................................ 491,4 11,2 3,8 3,6 5,4 
1)  Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.

Tabel B.11. Eksport- og importpriser.
2000 2000 2001 2002 2003 

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

Eksportpriser for: 

Landbrugsvarer mv. ................... 73,9 6,4 8,3 1,0 1,5 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) ... 270,2 1,9 2,3 0,4 1,6 

Øvrige varer 1) ............................. 66,1 20,9 0,7 0,4 2,7 

Tjenester i alt ............................. 157,1 21,9 7,0 2,6 0,7 

I alt ............................................ 567,4 10,7 4,0 1,3 1,6 

Importpriser af: 

Landbrugsvarer mv. ................... 34,3 5,3 2,2 -0,8 1,0 

Industrivarer .............................. 280,9 4,4 2,0 0,3 1,6 

Øvrige varer 1) ............................. 53,2 24,1 -2,0 1,2 2,1 

Tjenester i alt ............................. 123,0 16,3 4,8 2,5 0,7 

I alt ............................................ 491,4 9,9 2,5 0,8 1,2 
1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.  
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Tabel B.12. Det private forbrug fordelt på undergrupper.
2000 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Niveau       

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

Forbrug i alt ........................ 613,3 0,6 1,8 2,3 0,6 1,8 2,3 

Detailomsætning ................. 225,7 2,2 1,8 2,4 0,9 0,7 1,0 

Heraf:        

 - Fødevarer ......................... 70,3 0,8 1,0 1,0 0,1 0,1 0,1 

 - Nydelsesmidler ................ 35,0 -1,6 1,7 1,8 -0,1 0,1 0,1 

 - Øvrige ikke-varige varer ... 71,4 2,1 1,5 3,0 0,3 0,2 0,4 

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

Bilkøb ................................. 23,9 -19,3 10,0 7,0 -0,8 0,3 0,3 

Brændsel, m.m. ................... 35,2 2,7 -1,0 1,5 0,1 -0,1 0,1 

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

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

Kollektiv trafik mv. 1) ........... 28,1 4,8 2,1 3,1 0,2 0,1 0,2 

Øvrige tjenester ................... 153,4 1,5 2,3 2,4 0,4 0,5 0,6 

Turistudgifter ..................... 32,2 9,9 4,0 4,0 0,4 0,2 0,2 

Turistindtægter 2) ................. 33,0 16,0 5,0 4,0 -0,9 -0,3 -0,3 
1)            Inkl. charterfly, turistbusser, hyrevogne mv. samt porto og telefon. 
2) Når en stigning (et fald) i turistindtægterne angives at yde et negativt (positivt) bidrag til 

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

Tabel B.13. Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer.
Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Privat sektor i alt ...............  -23,9 -10,4 -12,2 -3,3 6,1 1,1 
 - Husholdninger ..............  -30,9 -50,2 -56,3 -29,5 -24,9 -32,1 
 - Selskaber ........................  7,0 39,8 44,1 26,3 31,0 33,2 
Offentlig forvaltning og 
service ...............................  13,1 38,2 32,7 37,0 31,3 41,2 
Udland 1)............................  -10,8 27,9 20,5 33,7 37,4 42,3 
1) For udlandet svarer nettofordringserhvervelsen – stort set (dvs. bortset fra kapitalover-   
 førsler) – til saldoen på betalingsbalancens løbende poster ifølge nationalregnskabet.
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Tabel B.14. Disponibel indkomst, privat forbrug og opsparing.
Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Husholdninger: 
Bruttooverskud ..................................... 126,8 129,2 136,5 141,1 146,5 152,2 
Lønsum ................................................ 627,8 654,2 684,5 717,9 745,7 777,7 
Nettoformueindkomst .......................... -10,3 -13,2 -12,3 -13,5 -13,4 -11,4 
Primær bruttoindkomst ........................ 744,3 770,3 808,7 845,4 878,7 918,5 
Sociale ydelser ....................................... 235,3 240,7 250,7 258,3 266,8 274,7 
Andre løbende nettooverførsler ............. -0,1 -3,7 -4,9 -2,6 -4,8 -5,0 
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 313,2 334,6 346,1 351,9 365,9 388,6 
 - Bidrag til sociale ordninger ................ 70,2 78,3 81,5 85,6 82,3 87,0 
Disponibel bruttoindkomst ................... 596,0 594,4 626,9 663,6 692,6 712,7 
 - Forbrug ............................................. 581,3 597,5 613,3 630,4 656,3 684,3 
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser 1) .................. 15,5 13,4 9,1 10,0 13,3 17,1 
Bruttoopsparing .................................... 30,3 10,3 22,7 43,2 49,6 45,4 
Bruttoinvesteringer ............................... 59,9 62,7 76,8 70,0 71,9 74,9 
Nettokapitaloverførsler .......................... -1,3 2,3 -2,2 -2,7 -2,6 -2,6 
Nettofordringserhvervelse ..................... -30,9 -50,2 -56,3 -29,5 -24,9 -32,1 
Selskaber:      
Bruttooverskud ..................................... 200,3 221,6 263,1 263,6 277,3 295,1 
Nettoformueindkomst .......................... 7,8 15,6 -1,4 -4,0 -6,1 -12,8 
Primær bruttoindkomst ........................ 208,1 237,2 261,7 259,6 271,2 282,3 
Bidrag til sociale ordninger .................... 38,8 39,0 38,0 39,9 43,4 47,3 
Andre løbende nettooverførsler ............. 1,7 -2,0 -4,4 -1,8 -1,0 -0,7 
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 32,7 36,6 30,7 41,4 41,3 40,4 
 - Sociale ydelser .................................... 23,3 25,6 28,9 29,8 30,1 30,3 
Disponibel bruttoindkomst ................... 192,6 212,0 235,7 226,5 242,2 258,3 
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser 1) .................. 15,5 13,4 9,1 10,0 13,3 17,1 
Bruttoinvesteringer ............................... 170,8 161,9 182,8 191,1 197,5 207,6 
Nettokapitaloverførsler .......................... 0,6 3,2 0,3 0,9 -0,3 -0,5 
Nettofordringserhvervelse ..................... 7,0 39,8 44,1 26,3 31,0 33,2 
Privat sektor:      
Bruttooverskud ..................................... 327,1 350,8 399,6 404,7 423,8 447,2 
Lønsum ................................................ 627,8 654,2 684,5 717,9 745,7 777,7 
Nettoformueindkomst .......................... -2,5 2,4 -13,7 -17,5 -19,5 -24,2 
Primær bruttoindkomst ........................ 952,4 1007,4 1070,4 1105,1 1149,9 1200,8 
Sociale ydelser ....................................... 212,0 215,2 221,8 228,5 236,7 244,5 
Andre løbende nettooverførsler ............. 1,6 -5,7 -9,3 -4,4 -5,8 -5,6 
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 345,9 371,2 376,8 393,3 407,2 429,0 
 - Bidrag til sociale ordninger ................ 31,4 39,3 43,5 45,8 38,8 39,7 
Disponibel bruttoindkomst ................... 788,7 806,4 862,6 890,0 934,8 971,0 
 - Forbrug ............................................. 581,3 597,5 613,3 630,4 656,3 684,3 
Bruttoopsparing .................................... 207,4 208,9 249,3 259,6 278,4 286,6 
Bruttoinvesteringer ............................... 230,7 224,7 259,6 261,1 269,4 282,5 
Nettokapitaloverførsler .......................... -0,6 5,4 -1,9 -1,8 -3,0 -3,1 
Nettofordringserhvervelse ..................... -23,9 -10,4 -12,2 -3,3 6,1 1,1 
1)         Beløbet indgår i husholdningernes opsparing, men ikke i deres disponible bruttoindkomst. 
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Tabel B.15. Disponibel indkomst, privat forbrug og opsparing. 
Pct.vis stigning ift. året før 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Husholdninger: 
Bruttooverskud ..................................... -2,4 1,9 5,6 3,4 3,8 3,9 
Lønsum ................................................ 5,8 4,2 4,6 4,9 3,9 4,3 
Nettoformueindkomst ..........................       
Primær bruttoindkomst ........................ 4,6 3,5 5,0 4,5 3,9 4,5 
Sociale ydelser ....................................... 1,3 2,3 4,1 3,0 3,3 3,0 
Andre løbende nettooverførsler .............       
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 1,0 6,8 3,4 1,7 4,0 6,2 
 - Bidrag til sociale ordninger ................ 9,7 11,6 4,0 5,1 -4,0 5,8 
Disponibel bruttoindkomst ................... 4,6 -0,3 5,5 5,8 4,4 2,9 
 - Forbrug ............................................. 3,6 2,8 2,6 2,8 4,1 4,3 
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser ....................       
Bruttoopsparing .................................... 45,0 -66,0 120,2 90,4 14,8 -8,5 
Bruttoinvesteringer ............................... 28,4 4,8 22,4 -8,8 2,7 4,2 
Nettokapitaloverførsler ..........................       
Nettofordringserhvervelse .....................       
Selskaber: 
Bruttooverskud ..................................... -4,1 10,6 18,7 0,2 5,2 6,4 
Nettoformueindkomst ..........................       
Primær bruttoindkomst ........................ -4,4 13,9 10,4 -0,8 4,4 4,1 
Bidrag til sociale ordninger .................... 14,9 0,5 -2,6 4,9 9,0 9,0 
Andre løbende nettooverførsler .............       
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 13,9 11,9 -16,1 34,8 -0,1 -2,3 
 - Sociale ydelser .................................... 7,2 9,6 13,2 3,1 0,9 0,6 
Disponibel bruttoindkomst ................... -5,2 10,1 11,1 -3,9 6,9 6,7 
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser ....................       
Bruttoinvesteringer ............................... 4,0 -5,2 12,9 4,5 3,3 5,1 
Nettokapitaloverførsler ..........................       
Nettofordringserhvervelse .....................       
Privat sektor: 
Bruttooverskud ..................................... -3,5 7,2 13,9 1,3 4,7 5,5 
Lønsum ................................................ 5,8 4,2 4,6 4,9 3,9 4,3 
Nettoformueindkomst .......................... 2,5 5,8 6,3 3,2 4,1 4,4 
Primær bruttoindkomst ........................ 0,7 1,5 3,1 3,0 3,6 3,3 
Sociale ydelser .......................................       
Andre løbende nettooverførsler ............. 2,1 7,3 1,5 4,4 3,5 5,3 
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 3,9 25,4 10,6 5,3 -15,2 2,2 
 - Bidrag til sociale ordninger ................ 2,1 2,2 7,0 3,2 5,0 3,9 
Disponibel bruttoindkomst ................... 3,6 2,8 2,6 2,8 4,1 4,3 
 - Forbrug ............................................. -2,1 0,7 19,3 4,1 7,2 2,9 
Bruttoopsparing .................................... 9,4 -2,6 15,5 0,6 3,2 4,9 
Bruttoinvesteringer ...............................       
Nettokapitaloverførsler ..........................       
Anm: Når der ikke er angivet tal i visse af linjerne, skyldes det, at det ikke er meningsfuldt at  
 beregne pct.vise ændringer for saldo-/nettostørrelser.
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Tabel B.16. Opsparingskvoter, brutto.
Pct. af disponibel indkomst 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Privat sektor i alt .......................................  26,3 25,9 28,9 29,2 29,8 29,5 
Husholdninger...........................................  5,1 1,7 3,6 6,5 7,2 6,4 
Husholdninger, korrigeret 1) ......................  3,7 2,5 4,4 5,8 5,8 5,8 
1) Korrigeret for aktieafkastskat og den særlige pensionsopsparing, jf. afsnit 3.1. 

Tabel B.17. Lønkvoter.
Pct. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Private erhverv ..........................................  56,4 55,9 53,9 54,8 54,6 54,3 
Hele økonomien .......................................  63,9 63,4 61,6 62,4 62,3 62,1 
Husholdningernes pct.vise andel af den 
private sektors disponible indkomst ...........  75,6 73,7 72,7 74,6 74,1 73,4 

 Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttofaktorindkomsten.

Tabel B.18. Ejendomsmarked og byggeri.
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ejendomsmarked:       
Stigning (pct.) i prisen 1) for omsatte 
enfamilieshuse .......................................... 8,8 6,9 6,5 5,7 2,5 2,5

Antal salg af enfamiliehuse (1.000)............. 53,5 49,0 51,0 48,7 - - 

Boligbyggeri:    

Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. .......... 4,2 2,5 11,0 -13,1 2,0 2,5

Påbegyndt 2) mio. kvadratmeter ................. 2,7 2,4 2,1 2,2 - - 

Erhvervsbyggeri:    

Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. .......... 13,7 2,9 6,9 -2,2 0,0 8,9

Påbegyndt, mio. kvadratmeter .................. 4,8 4,6 5,1 4,5 - - 
1) Kontant købesum i procent af ejendomsværdien.
2) Helårsbeboelse.
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Tabel B.19. De offentlige udgifter og indtægter. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

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

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

1)..............................  211,8 214,8 221,4 228,1 236,4 244,2 
 - Renteudgifter .....................................  61,5 56,9 54,1 54,8 50,4 48,0 

Offentlige indtægter i alt 2) .......................  668,7 708,0 722,3 752,5 766,3 796,6 
Heraf: 
 - Indkomst- og formueskatter ...............  345,6 371,9 377,7 394,4 408,3 430,0 
 - Produktions- og importskatter ...........  210,7 218,8 220,0 226,4 234,6 243,0 
Det offentlige overskud.............................  13,1 38,2 32,7 37,0 31,3 41,2 

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

Offentlige udgifter i alt 3) .........................  1,7 -0,5 -0,7 1,1 0,3 0,5 
Heraf: 
 - Offentligt forbrug ..............................  3,1 1,8 0,6 1,4 1,3 0,7 
 - Offentlige investeringer ......................  -2,8 2,5 6,7 3,5 2,0 2,0 
 - Indkomstoverførsler til  
   husholdninger 4)............................... -1,6 -1,2 -0,1 -0,1 0,9 0,3 
 - Renteudgifter 3) ..................................  -4,8 -9,8 -8,4 -1,3 -10,2 -6,8 

Offentlige indtægter i alt .........................  3,0 3,1 -1,6 1,5 -0,5 1,7 
Heraf: 
 - Indkomst- og formueskatter 3) .............  1,1 4,8 -2,0 1,7 1,1 3,0 
 - Produktions- og importskatter 3)..........  6,9 1,1 -3,0 0,3 1,2 1,3 
1) I tabel B.22 vises en mere detaljeret opgørelse af indkomstoverførslerne til hushold-

ningerne. 
2) I tabel B.20 vises en mere detaljeret opgørelse af skattetrykket. 
3) Deflateret med BNP-deflatoren.
4)         Deflateret med satsreguleringsprocenten.
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Tabel B.20. Skatter og skattetryk.

Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Indirekte skatter .................................... 213,2 221,4 222,7 229,1 237,4 245,8 

  - Moms ............................................... 113,8 119,0 123,8 126,4 131,0 136,2 

  - Registreringsafgift ............................. 19,1 17,4 14,4 12,8 14,0 15,4 

  - Punktafgifter ..................................... 57,6 61,5 61,2 63,8 65,2 67,0 

- Benzinafgift.................................. 7,9 8,9 9,0 9,2 9,5 9,6 

- Energiafgift ................................. 8,8 10,9 11,8 13,0 12,8 13,1 

- Nydelsesmidler ............................ 10,9 10,9 11,1 11,2 11,4 11,2 

- Råstoffer i erhverv ....................... 13,0 13,6 12,5 12,8 13,2 14,6 

  - Ejendomsskatter ............................... 11,6 12,8 13,6 14,7 15,8 16,0 

  - Vægtafgift på erhverv ........................ 1,3 1,3 1,6 1,7 1,8 1,8 

  - Øvrige indirekte skatter .................... 7,7 7,1 5,8 7,4 7,2 7,0 

Kildeskatter............................................. 240,9 254,4 267,6 278,5 287,2 298,8 

  - Statsskat ........................................... 62,0 66,3 66,4 66,7 65,5 68,5 

 - Bundskat .................................... 41,9 41,2 40,8 40,4 38,8 40,4 

 - Mellemskat ................................ 11,3 13,2 12,8 12,4 11,9 12,5 

 - Topskat ...................................... 8,8 11,9 12,9 13,9 14,8 15,6 

  - Kirkeskat .......................................... 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 

  - Kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) .... 114,1 120,1 121,7 129,7 134,7 140,1 

  - Amtsskatter ....................................... 52,2 55,2 56,8 61,2 63,6 66,2 

  - Kommune- og amtsskat .................... 166,3 175,3 178,5 191,0 198,3 206,3 

  - Ejendomsværdiskat ........................... - - 8,4 9,7 10,5 10,9 

  - Pensionsafkastbeskatning .................. 9,7 14,6 8,8 1,0 3,4 11,2 

  - Selskabsskat ...................................... 32,7 36,6 30,7 41,4 41,3 40,4 

  - Andre personlige skatter .................... 6,6 7,2 8,6 8,3 8,6 9,1 

  - Vægtafgifter fra husholdninger .......... 4,2 5,1 5,3 5,7 5,9 6,0 

  - Arbejdsmarkedsbidrag ....................... 51,5 54,0 56,7 59,6 61,9 64,6 

  - Sociale bidrag (ATP og A-kasse) 1) ...... 18,0 25,6 29,0 30,3 23,1 23,4 

  - Kapitalskatter .................................... 2,2 2,4 2,9 2,6 2,7 2,7 

Samtlige skatter .................................... 579,0 621,3 632,2 656,4 671,5 702,0 

Samtlige skatter i pct. af BNP ................ 50,1 51,2 48,8 48,9 48,0 48,0 

BNP ..................................................... 1155,4 1213,6 1296,1 1343,3 1399,1 1463,6 
1) Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag, ATP-bidrag samt 1 pct. pensionsbidrag til ATP i 

1999, 2000 og 2001. 
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Tabel B.21. Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 1998-2003. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Kommunalt skattegrundlag       
Revideret maj-vurdering 1997, mia. kr. .....  541,0 . . . . . 
Vækst i pct. ...............................................  5,2      
Revideret juni-vurdering 1998, mia. kr. .....  537,3 561,9 . . . . 
Vækst i pct. ...............................................  4,1 4,6     
Revideret maj-vurdering 1999, mia. kr. .....  537,4 564,0 569,9 . . . 
Vækst i pct. ...............................................  3,9 4,9 1,0    
Maj-vurdering 2000, mia. kr. ....................  538,7 564,8 568,6 589,6 . . 
Vækst i pct. ...............................................  4,0 4,8 0,7 3,7   
August-vurdering 2000, mia. kr. ...............  538,8 564,7 569,1 588,4 . . 
Vækst i pct. ...............................................  4,0 4,8 0,8 3,4   
December-vurdering 2000, mia. kr. ..........  538,8 563,5 567,1 596,8 616,8 . 
Vækst i pct. ...............................................  4,0 4,5 0,6 5,2 3,4  
Revideret maj-vurdering 2001, mia. kr. .....  539,6 563,9 568,0 598,0 617,3 . 
Vækst i pct. ...............................................  3,9 4,5 0,7 5,3 3,2  
Revideret august-vurdering 2001, mia. kr. .  539,6 563,9 575,8 598,9 619,7 . 
Vækst i pct. ...............................................  3,9 4,5 2,1 4,0 3,5  
Januar-vurdering 2002, mia. kr.1) ...............  539,6 563,9 575,6 600,1 619,9 644,5 
Vækst i pct. ...............................................  3,9 4,5 2,1 4,3 3,3 4,0 
Maj-vurdering 2002, mia. kr. 1)...................  539,6 563,9 575,5 601,8 625,2 650,1
Vækst i pct. ...............................................  3,9 4,5 2,1 4,6 3,9 4,0 

      

Ejendomsværdiskat       

Revideret maj-vurdering 1999, mia. kr. .....  - - 7,8 . . . 

Maj-vurdering 2000, mia. kr. ..................... - - 8,1 9,0 . . 

August-vurdering 2000, mia. kr. ...............  - - 8,2 9,0 . . 

December-vurdering 2000, mia. kr. ..........  - - 8,5 9,5 9,5 . 

Revideret maj-vurdering 2001, mia. kr. .....  - - 8,5 9,7 10,0 . 

Revideret august-vurdering 2001, mia. kr. .  - - 8,5 9,6 9,9 . 

Januar-vurdering 2002, mia. kr. ................  - - 8,5 9,7 10,5 10,9 

Maj-vurdering 2002, mia. kr. ....................  - - 8,5 9,7 10,5 10,9
Anm.:  Statsgarantien for det pågældende år er markeret med en understregning. 
Note:  Rækkerne angiver tidspunkt for budgettering af det kommunale skattegrundlag hhv. 

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

1) Eksklusiv dødsboskat fra og med år 2000. 
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Tabel B.22. Indkomstoverførsler.
Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Dagpenge ...................................  19,5 17,4 17,5 17,3 17,4 17,6 

Sociale pensioner .........................  82,7 83,5 85,1 88,4 91,0 93,7 

Øvrige pensioner 1) ....................... 17,1 18,1 19,0 20,2 20,9 21,8 

Efterløn 2)..................................... 15,8 17,2 18,4 19,5 20,8 22,3 

Overgangsydelse .......................... 4,0 3,4 2,9 2,3 2,0 1,5 

Kontanthjælpsydelser 3)...............  18,9 19,8 21,4 22,3 22,8 22,9 

Syge-barselsdagpenge .................. 12,3 12,2 13,1 14,1 14,9 17,4 

Orlovsydelser 4) ............................  4,5 3,5 2,8 2,3 1,7 0,4 

Boligydelser og boligstøtte.........  8,5 8,7 8,6 8,5 9,0 9,3 

Børnefamilieydelse ...................... 9,9 10,3 10,8 11,3 11,8 12,3 

Andet 5) ........................................ 18,5 20,7 21,6 22,0 24,2 25,1 

I alt ........................................  211,8 214,8 221,4 228,1 236,4 244,2 
1) Inkl. tjenestemandpensioner, delpension, ATP mv. 
2) Inkl. delefterløn. 
3) Inkl. bruttorevalideringsydelse. 
4) Inkl. kommunal støtte til forældreorlov. 
5) Inkl. SU, børnetilskud, tilskud til fritidsplads i daginstitution mv.
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Tabel B.23. Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser for 
2001, 2002 og 2003.

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

       

2001       
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) ..................................... 1,9 1,8 1,8 1,5 1,4 1,1 0,9
Ledighed (1.000 personer) .......... 155 155 152 154 149 144 145 
Forbrugerpriser (pct.vis  
stigning) ..................................... 2,0 2,0 2,5 2,1 2,3 2,4 2,4 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) .. 23,5 19,0 34,0 28,0 39,3 39,1 33,7 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.)... 32,1 31,2 37,7 36,4 30,4 26,0 37,0 
       

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

2002        
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) ..................................... - - 1,7 1,9 2,0 1,4 1,7 
Ledighed (1.000 personer) .......... - - 150 153 148 149 143 
Forbrugerpriser (pct.vis  
stigning) ..................................... - - 1,8 1,8 1,9 1,6 2,2 

Betalingsbalance (mia. kr.) .......... - - 36,5 27,5 33,8 40,6 37,5 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.)... - - 35,6 36,4 35,7 26,1 31,3 
       

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

2003        
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) ..................................... - - - - - 2,4 2,3 

Ledighed (1.000 personer) .......... - - - - - 145 141 
Forbrugerpriser (pct.vis 
stigning) ..................................... - - - - - 1,9 2,0 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) .. - - - - - 45,8 42,3 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.)... - - - - - 31,0 41,2 
       

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